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.я сам козак ..... 
(JІІАІІсm• neptiJмoeu) 

Пере,ІІ)'Сім про на:Jву кннrн. Поз.аоровnАІDЧИ МихаАла Макс:и~ 
мовича з Новим 1858 роком, Тарас Шевченко noбmu.в Іtоиу 40В~ 
rолі1ТJІ та :шоров'я •ВІ CJІUY 1111801 DJКІІUІІDі 'УкfІ.ІНІІ• 1• Якщо 
ІШ)'МВТИСЯ, Тарас Гриrорович мимохіль, але з n:ніальиою просто
тою і поетичною точністю сформулював ілею, Japarut якої твори~ 
ли в Москві, Петербурзі та в ~iR Росіі 1намсниrі українці, такі мк 
МихаАпо Макс:имович, ПанrелсАмон Куліш, Микола Косrома~ 

ров, Осип БоrоІнськнй ... ЯkрВ] останньою в Ук.-їні, мабуть, зна~ 
ІDТЬ наАменwс, Aoro ЗІІСІІуrн nеред •ненькою• в наw час несnра~ 
ІІСJUІИВО npи:saбyri, мало ВКІІСІПОВВНі. Про росіАсьхоrо А ук:~ 
раїнськоrо аченоrо, славіста, фо.'Іьклорнста, архсоrрафа, ВИJІ8ВWІ 

історичних JІСЖуМСІП'ЇІІ, письменника і nереклааача Осиnа Мu:
симовича &сш.ntськоrо наnисано немало. але ж, як сказавАому в 
свій час Микола Гоrопь, у нас ••кось розучукm.с:м читати•. 
3 іІІwоrо боку, ЖИТТІІ Бо.uнськоrо висвітлено недосить глибоко, 
фрвrмснтврно А бс1 напсжноі уваrи до Aoro дружби з Тарасом 
Шевченком. НсвнкорНС'ПUІнмн запиwаnнсн біJІьwістьдокумснтів 
Осипа Максимовича, акі .ІІССЮХИ років покривалнсяврхівним nи~ 
лом у Москві та КИЕві1• Мабуть, itnqJCC до Бодянськоrо 11Ufo. 
муаься ще А ухорінсним crepecmtnoм, :sa яким, укупі з МихаІЬом 
Максимовичем, вони нібито •зовсім не були ухраінськими 

наuіонапьинми пnріотами•'. 
Невже бсзиумно збмнмо віА tстинноі cyri внаатннх сnіваІ'mІз

ннків на тіА nіпставі, wo іХ украінськиА nапріаrизм абсолІОТНО 
спокіАио сумішавса: :s імпсрсько~росіАською іІснтнчнісnо? Це 
питанн11 не пусте, не вузиоuсховс, а принциnове, історіософсІоІСс. 

'Тарк ШС8ЧСНІW. 0081RJilipuoul180pЇII)'.........._1U181. Томі.- К.: На
УІСС*.QІІU.2003.С.І53. 

• В ull кнІDІ мерІВ широко вмкорхсuно .ІОК)'МІИТИ UеНТJІІІІUІОІ'О aep-

:t11rw=::fr.J::...='.:ii~~~~:Щ= 
каrоІРІІіІ!І, 1 КиаіJІОQМенrиОс•мІісІuнсwсоrоUІСІІІІІО DiulldCІІC'I'UOIOIIJ' 
ІІК&'ІіхІІі: Д....: П)'J'іІкІІІt no фонuх ІИu'Іу рухопмс:і1 lиcnn)'l)' АіRрn)'рІІ. -
К.: llиl&utamtlacиrp .Cnu~~~~~-. 1999. С. 52-12. 

'Лиanr.-Pp;tuua.al І. УІtрвінqІ: • ІЬІІЧННІ пІ.І uc:rpiJicwgw ІІ8Н)'8НІІІІІІІ// 
ІСRІрІІ""Іесе. Том І. -lt: .0СІІDUІ•.І9М.С. 416. 
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На 11ьоrо мкмо вііІnові1ати. икшо :tбираєиоси :шобувати уроки 
rіркоі історіі, а мкіА, мк у бурumшовіА смолі, поки що скам'яніло 
завмерли асякі наші аидаmі СІІіааітчизІІИкн. Розмірковуючи шш 
неІІростою московською .'IOJICIO українця Бодянською, МихвАло 
Драrоманов nисав: •Як собі хочстс, а боротисh 1 тим, що нас не
замітно підточу.:·. о;rтяrа ме од р~'tноі краіиІt, втяrа в••ужс житrя. 
псрероб/ІJОЄ,- не день. не .nRa, а роки, десмтки років.- не леrко. 
А :ювсім переробитись, - все-таки не можна. А nopвam зразу 1 
тим. що нас переробіІІє, і почати самому по собі буll)'вати новий 

nритуоок мя lІ)'МКИ і серця на ріаній ниві. 1 різною матеріалу, ІІа 
це в пкшеА. все-таки поламаttих царськими порядками і 11е виско
чивших хочдумкою ювсім за кордон uарськиА і церковний,- бу

по ділом НСМОЖІ1ИВИМ•'. 
Таr:-то ВОІІО так. але Бо4инсьхиА. за.1ишаючнсь законослухнм

ним uарським nШJшним. •вискакував• і аумкою саОЕ"Ю, і сnравою 

реальною за межі тсшішньоrо ІІ.ВРИСТСhІшtо А церковного ро
зуміннІ місWІ та значеним Мапоросії в історіі і сучасності 

РосіІkькоі імперії. 3ПІЛ)'ю, ик у ШD.ІІСннику Бод.~~нськоrо зусrрів 
1ВПИС про Aoro пікіроику 1 літератором Дмитром Свсрбєєвим. <~Не 

рооумію. ик можна буrн в наш •ІВС націонапьннм•.- сказав тоА.
-А 11 так не рD])'МЇІО, АК МОЖІШ не буrИ НаuіОИ8.'ІЬІІИМ у HBW •Іас•,
nарнрував0сиn Максимович. Он як! У cepezuшi ХІХ столітrя мос
ковсьхиR nрофесор. украіІtеuь із Варви Ботшський почувався 
національним патріоrом, іІентифікуuа ссбс з УкраіtІОІО. Йоrо 
іtm:.ІІектуальна скпадааа 1находилася в гармонії з JІуХовною, 

наuіонапьною. Той же Драrоманов визнавав, що 6одинськиА, 
•ХОЧ і не розривав з .ІІСр&8ВОІD російською, та не тіnhКИ иікопи не 
:JВбуаав про свою Украіну, не nерсставав nрашовати ллн неР, ane і 
не розривав з тими зсмлнкамн, каrрі ІІЇUL'ІИ дапі Aoro• (Виділено 
мною. - В. М.). 

Тох з'нсуАмо, uю nривабило Шевченка в професорові Мос
ковсьr:оrо універс11П1)1, lІ.ОЗВОJІИІІО називати Aoro друrом і бажати 
"'~в Maroyroднwx .аелах•. аиспомювати ПOJUJKY •за літоnи
си•. нuісІІані Бо.uнсьхнм у засланНJІ: •О.ИІІІК мои МІЛВ aywa, 
•Іитаючн іх! Спасибі тобі!• В цьому коtnексті ми А маємо розrди
.аатм, виnати lt: ансвітлюаатм житrєас кредо реJІВкrора •ЧтениА в 
Имnераторском о6щсствс истории н арсаІІОСТСА росснАских при 
Московском униаерс:итете•, икнІt: у листі 40 тоrо ж Максимовича 
в січІІі 1847 року писав; "'SI peaau н '11'0 6wто 1111 стuо ......._ 
111'\ -..DJDC ... СІLИМІ'ОІІІК:ІІі еобрu •х 1111108Cn0 • ео6ираІо fiec-

ДрІіmМІНОІМ. УІСрІіНІіІІеtпрІІ//Громuа. Т. 2.- ЖеІІІ!•.ІІІ7ІІ.С. S2S. 
'ХІІІ С/1018 MIIXIILIII Дрuоманоu. ІІІе J83ooбrp)ttn)rJon НІ1., Ііkі КННПІ. 



пресn~нио. Надеюсь np11 помощи Божьсй, :шоровье и том nоложе
шш дс.:І. какое теперь царствуст в Обшеетnе. услеть н за мною ни

КОМ)' ttt yroHI'11ttJІ, хоть бw н ка украинском аоне. Я, ведь, н сам ко
зак. Пос:rе :ІетопнсеА nримус• н ц ОФИЦ.ИUWІWе буміІЛІ, а комх не
.дtм:ТІ11СІ lff'Т н бwn. ке мо•еr ... •' (Внлілено мною. - В. М.). Ui 
слова можна постаnити еnіграфом по 11Сієї вкnанничої дімьності 
Боwшськоrо. Оnке, вчений, якому ще не виnовнилося сорока 

років, абсолюrnо свіпом.о будуван грандіозні патріоmчні nлани 
публікаціі літолисін і документів з }'Країнської історіі. Вкрай важ

ливо ніJtзначнтм, що Іtі nлани не залиши..1ися ІІа папері, а були 
значною мірою реаліювані. До Бодинськоrо та й піс.1я нього не 
було більше в Москві науковця, якиR один видав би стільки і<.'То

ричних джерел із nатріоm•ншх слонук. Якраз цеА люлськнй nо
лвнr українця Бошшськоrо врешті решт залишиться в нашіА 
наuіона.1ь11іn nам'яті, а Іtе марні роJумумння про те, •юrо він не 

зробив д.~я Украіни. як імnерський громадянин. 
В іІІшому дІІ<.'"Ті до Максимовича (від 26 травня 1848 року) Бо

дЯ.ttськиА налисан зwюТl слова щодо задуманої ним украіІІської 

справи: <~Надобно нам, МкхаАла А:~ексак.ароаІІ'І, ПОІІеМНОJПУ зто 
деJІО делаn. С RURI tnpoA нtІІИ:оІ, дІ ПО3НИТ ОНІ СебІ: Н І cnpwe 
дltJI 10 врІ!МJІ ОНО. Дорога IWII ас• Рус• HCPU!I.eлwtiJI, НО ІWІдОМ)' 113 

НІС 8 особеинОСПІ.іІОроГІ та 'ІІ.СТІ. ее, І ІІ:ОТОроА МW родаІІНс•; Dyct1o 
•е Ц]ІДWІІВ ~wноа 3Т1ІХ часпІ Руtн, ІІМеJІ 1: тому случаІ, заІмет

с• eJO, II01JieJIW8aeт ее оо IO»>IJJIOICt'В н apaJtaeмy разумен•ю, н со 
временем из обр1ботаииwх часпІ состuнт но.wА КІрамзнн пре
КрІсноецелое• (ВІШілено мною.- В. М.). 

Так і сталося. В ХХ <.'ТШІітrі Михайло ГрушсвсьюtR розробив 
u.ілісну наукову коицсшtію історії України (•україІІську історію, 
як органічну цілі~). що знайшла всебічне відображення в 

<~kїаріі України-Руси•. Між іншим, щойно шrrовані lІумки та 
сенп:нніі Балянського ще вісім несЯ"mЛіТЬ тому бу.'Іи опубліковані 
в органі Історичної секцП Всеукраінської академії 11аук журналі 

<~Україна•, що виходив •nід заrальІІОЮ реlІакцією голови секції 

' 8ІJІра3f СКU:у ПРQ IIU\ItiiK. 8 І.ІІЙ ІОІИ}j :J811HWelii бс3 ПCpcc.rtiJt)' ПКС'ПІ, ІІКі 
C8N БоАиИСІоkИА ПИсаІІросІАСЬІ:DІОІоЮООІО. lltпt;C&.WD, ІІК)' ПDВИD).()'Ж\рІННі 
ІtЮрІІ ТарасІ illc .. CHU AOfO росіАСЬХОМОІНІ n:ксrи не ПС~КІІ!UІВІОП.СІІ. ВШІІЛІ 
.1іttріНурніТІDрН'ІН,СІСІL.'І:Іr.ІО,JІН~.МІ<раЩСЧІІТІТИтіЄІDМОІІОІО,.ІІКОІОІОНІІІО.ПН
саJІ\. UcA nрннuип ta~<OI стосуєn.с11 rоrочасинх до,;~сtrтів і n:IU:'tiв іНш'" 
>І.ІІО'ІКХосібі3росtАСІ>КоtvбоІС)'.ГОІІОрІІЧНС:.,О .. ІоfНіllСІ•Існu,оуіхІІВродІСЛОІО, 
і)' IUIC НІРО.ІІ і CJIOIO~. Я ІІі.J.чуа )ЄІD TIIHf'iHH)' А М)'ЩІістt. uіЄі CCII'JtHU\i, Пр&UІDІОЧИ І 
Москв!ІІПр(ІDОІLЖ JІІІОХ JІ«:Іmцітt.. Тн1о1 білwuс, що са.wо.аін..1ьщ ІК~ІVІІШН JІСІКИХ 
JIOC!IIli.IIHkiB,II~MCHL'J)'CТpiЧIIJIIIc.II,HCIIIO:II()'IIN.1IUП1tJIOCIOIIaJIHIIIII. 8оІІН3Іf'іНрІ!· 
10no ароuат часу, юк~ма. ВІІJІущуюn. особлнаий стмь моІК, ІІКОІО сnілкуааnнс.ІІ 
ІІІ.1В'Пfірос\АсІ>КІ)'ХJІаіІІUі. 
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ахаnсміка Михайла Грушсвськоt"О•. 8 тіА пубпіющії стосовно них 
було •tіІко ска111но: •... БооянськиА ставНТ"Ь сnраву про вилакия 
nам'~rок украінської історіі • ІL10111J1111 евІаомоrо JКІІВІІІСІІКОПІ 
lln]llonoм)'•' (8идіпсно МНОІО.- 8. М.). 

В історичніR nрооті w.oro висновку неважко nсреконатиСJІ 
ІІавіть 118 ОJІ.ІІОМ)' nрИІС.1аJІ.і 3 жиnя Бо:uІнськоrо. Коли 3 КіІІІІЯ 1848 
року Roro було )q'ІІСІtо віа видавничої робоm, а •Чтения• зміІІн· 
пн вивіску, то .110кумснти 3 історіі Укр&іtІИ в орrані Товарис:твв 
іmJРІЇ і mарожктностсА рос:ійс•ких nрак111Чно не JІрукувапиСJІ 
вnродовж дссRТИlІіnя. Та варто було Бо.uнс:ькому nовернуrис:я в 
•Чтения•, і він знову відновив nостійну рубрику •Матернаnw сла
вянские•, в якій і вміщувалнея nуб.1ікаціі з історіі Украіни. Вже в 

nершій книзі 111 1858 р. були оnубліковані •Источники малорос· 
сиRскоА m:rории. собраннwе Д. Н. Баrпww·Каменским и ишн· 
нwе ДеАствктепьІІЬІМ Члеttом О. Бодянским•. •Діаріуш• Миколи 
Ханенка ta інші матеріали 3 українськоі історіі. 
У березні 18S8 року Болинський пока]ІІа цю книrу •ЧтсниА• 

Шевченкові, і тоА nрочитав у ІІсрсдмові Бодянськоrо до 
.діарі)'UІІР: •Прошеаwис судьбw ManoA России ttрсимущсствсн· 
но дDІІжнw осn~иамнІІІІ"ІЬ внимание и :Jаботливос:ть на себя Ма

пороссикн, сwнов ее. Не II03II6oтn-cJt 01111 о 'І'ОМ, ао • mиет JВ· 
Iionrn.a? Всвое ,.._. 38І'ИІІІІе 8118ellr:XQIIЯOI' ІІ8С cuaa:, • 
.,.. auиro CUIIIII03IW8II • сам&,...,..• (ВИJtілсно мною. -
В. М.). Так була JНоау nіІпвсрвсна nporpaмa mпріотичноі робо· 
ти Бо.uнсиоrо1,Яку 1t nішримував ШсвчеІІко. Хто ж ак не він міг 
оuіНИПІ ВnОВІІЇ ІІ8UіоІІІJІЬІІИЙ n81'РЇОТИ3М Осиnа Максимовича і 
Aoro, rоворачн Шевченковими словами, •заnорооьk)' лущу.! Про 
•J8110р0ЗЬК)' натуру. та •КО]І.ЦЬКС серце. Осипа Махс:имоаича nн
аtВ і МнхаАпоДрагоманоа, акиіt вважав, uю, ЗПU1)'10ЧИ 5о.uнсько
rо, •ми нічоrо дpyroru не робимо, ІІК tіnьки признаємо, що то :Ja 
6anmt нива наша козаuька, слоа'кнська, фс:пераиьна, .аемокра
тнчна, -nс:рдодуха YtqJII.Їнa!• 

Тарас Шевченко nішов із жиmr задовrо .110 тоrо, ак побачкnи 
світ ~і сто книг •Чтений•. ane ше ОJІИН український rсніА Іван 
Франко 3IJDIШHB свій ваrомий висновок: ·Cro томів сього ВИШUІ
ІUІ, ВІUІІиі nl.a. Roro реJІІUЩЇЄЮ, ее наІtкрвщиА, Cnpruшj ІІСІІИЧІІИЙ 
IIUI'mtHK IIOro НСІСНnущоі .ІІіJшWІОС:ТЇ. Що Й tyr JКIIII(нewd МІ• 
те,Іuа.38ЙІІІІІІ~.....еІІІіеае,сеJІіаІоКОВСІІІУ,ХТОNІВНІ• 

·д...-.в.о. м. ~ІіІІІоrоDС1)'8Іи118:JМ.о. М.ІаІМСІІІІ'mІ//УІ.
JІІІИа. 1917. КНнrа 6. с. 91. 

1 1аеІ'І8С0с:мпМцс......,.nнсuуJІNС'ІіІУqІІІну.м.ІDІІиНІо)'8UІІс:с6е:.да 
IIIIAIID'I'~ мanapoc:cw, оnои .. Mocue ecn.IПOIUI. xoropue aoo-orro 
110,1C.ПD8101'&.'11111Xnupoi!M•. 



rолу хоч ІІонерхово rrерсrлинуrн .,Чтении .. • (ВІШілсно мною.
В. М.). Пам'мтатимсмо,що Франко внокрем..110ваа Ос:иnа Макси· 
моаича ше А ІІК •одноrо 3 nершик nіонерів украінс•коrо ПНСІоМСН· 
сrва 19-ro віку і од.ноrо 1 наА3аСІІужсніwнк діІІчіа на noni слоа'яно 
і сnеціапІtІІо україноонавства а Росіі•'. 

Наnрикінці ХІХ етоJІіПJІ иаціонапьному nІтрjО'Пt1мові 5о· 
JІІІнськоrо ві.д/:Іu належне Микопа Сумцоа, який 11фіксував на 

енцикпоПСJІИчному рівні: •6одя:нскиR, как малорос, сохраниn ук
раинские симпатии а течение все А )UІзни в сфере научною изуче
ниІІ украинекоА старинw и нарсшноА поззии•1• ВіІюмо, що в cвiJt 
час Осиr1 Бwurнс•киА був одним із видвтних знuців українс•ких 
народних nісен•. і щоб сюrодні ш:рскоиІІМСІІ в цюму, лосить 
зверн)ТІІСІІ до збірки nісен•. зібраних ним із братом Федором ОО.. 
JІІІНСt.КИМ'. Сучасна дослідннWІ ВалСН'ІИна Короn~-КоІІІUІьса.ка 

вважає, шо Бо.uнс•киА, ак і Максимович та Куліш, з чссnо і 
відчуnям причеnrості до rлнбокоі кул•тури українців робили все, 

шоб збереІТИ фwr•кnорио-піссшrі :шобутки украіrrськоrо нaPQJI1(. 
llR кннrа розnовідає про незвичайну лружбу Шевченка і Бо

JІІІНСІtКоrо, іх зустрічі в Москві в 1844-1845 рр. і в березні 1858 ро
ку. ПоrлІUІ. на жктnr БодІІнс•хоrо через призму nричетності Шев
ченка .1.0 Aoro дОJІі по-новому висвіrлює біографію славіста, сrа
виrь ії в один рц із житrєпнсами видвтних українців, акі :анпи А 
працюІІІUІн в Москві. В книзі зроблена спроба nіднJІТИся в ouiJtui 
вкпцу Болянськоrо в украінс•ку справу до тоrо висохого waбrur. 
ІІКИЙ ВН3118ЧНВ ЙОМУ ШеВЧСИКО. 

3 іншоrо боку, зиаАомСІВО з Бопяис:ІоJСИМ мuо J1IUI Шевченка 
животворне жачснІUІ, збаrачувапо Aoro бачсини украінс•коі 
історіі, JUШO змоrу :J&НУРКТИСJІ в новітні публіх&шї з ісrоричноі 
проблематики. Дружба ПОС11І з автором Ha)'kOIIIOI. l10CIIiJURн• і 
11ублікатором історичних дохументів органічно cyro.nocнa з 

nосtіАннм, нсзrасаrочим інтересом Тараса Шевченка .оо історії Ук· 
раїни. За точними словамн Пав.1в Мовчана, nрочитання 
націоН&ІІr.ноі украіисr.коі метаісrорjі почмDС.ІІ саме з Шевчеиu, 
ІІХІІА, rшасне, замикав •прочитати Т)'ІО CJJallf-, ІJОЗІІИ1)' в ух· 
раіжr.коwу nросторі. Ше в рік зиайомс:тва з Осипом 6oJuntcьJoo,r, 
в 1844-му. nоет і ху.аожиик звертався ао вченоrо: • .• JI рНС)ІІО теnер 

1 Франко І. Осиn&QмнсWСІІІ. ТІари I.DIAIIm!ТOJIIX. Т.ХУІІ.- К.:ДерІаа
ИІІИІUІІІІUТ80ху,ІІОІО!МІіJІітерnурк,І9",С.411,416. 

• 8cнRpos с. А. Кр~мчссакА C.ПDa,.PJCCIOIIIDICIIIUel • ,... 
НІП (01" И8'18111 I')'CCkOI oбpuo•HH0Ct11N) НІUІИІС анеІ). Том V. - С.·ПnерІіурІ; 
ІІ97.С.65. 

• YlcpiJиcwd 18JІQАНІ nіснІ • anнcu: Осиnа u. Феаора &оuнс•ІІUUІ. - К.: 
НІІ)'КСІ8І.,ІО'МD. І971р. 
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УхраіJІУ- і lLIUI історІї nрошу вашої помоm ... • ЙШІІоси тоді лише 
про ni.arvroВкy 1ІUІ)'tоІаІІОі Шевченком серіі офортів •Жнвописнаи 
Украина•, та фвІСТИчІtо пост cкa:JU про саму суп. Aoro uinкoвtrroi 
•uікавnеності в шІуковому :Jабсзnеченttі всіх творчих проекrів yзa
rani а ПІJІ)'Зі історичної nробІІематики. ГО.ІІі було б шуuти біпьw 
еру.10118НОГО А ЛОСВілченого ВЧеІІОГО-уtераЇІЮЗНаВWІ З еІІUИЮІОnе
.іІНЧННМ світоrJWІОМ, ніж Осип Бомнс•кнй. Вже через .песять років 
niCJІR іх знайомства професора обрали чпеном·корссnоментом 
Петербурзwwі AJcan.eмii нв:ук., і серед ШеІNенкових арузів не буJІо 
іншого спіпhчюника з таким високим науковим званням (Ми· 
хаАло Максимович став ЧJІеном-коресnонлеmом ку 1871 р.). 

Тож не ВИПВJІІСОВО мудрИА Іван ФраtІКО вже через J1ССJІТЬ літ 
nіСJІЯ смерrі Бомнського nов'изував із ним важnиві зміни в nо

етичному А Н&)"КОВОNУ світогляді Шевчешса. В листі до російс•ко
го історнІСа лікратури Олександра Пиnіна 23 січни 1888 року він 
nисав: .. відки взиласJІ політична tІоезія Шевченка? Які 
ТОВЧКИ ОХНУЛИ Шевченка на СІО лорогу, JІКі BIVIHBH ..'ІОnоМОГЛИ ВИ
робитися Аого .'Іумці? .. Яке становище заАмали там БодннськнА, 
Н. Маркевич ... • В листі до МихаАпв Драгоманова віD. 22 лютого 
1888 року Франко цікавився: сЧи звjсні які дста.n:і про знакомство 
Шевченка з Них:. Марковичем і Бодянським?• 

Ці Франкові слова проJІСТ81Іі знайомства Шевченка з Бодянсь
ким є ключовими JUІЯ нашої книпt. За часів Івана Яковича такіле
таnі були невіаомими, а в ратІІtс•кнА nepioo подробиuями не JІ.У
ас uікаВИІІнсІІ. Вчені. 3ІТИснені в прокрустове ложе к.1асовоі точ
ки :юру, вілвикли віл ана.1ізу буденного, побуrового боку 
історичних сюJtСТів, тоді ик такнА аналіз передбачає цікаві 
знахідки, цінні JІС"ПUІі 18 ноаі віп.критrи. Ми поднвммос. на зна
йомсnо 18 стосунки Шевченка і БwuІнськоrо не з cHHccmt• ХХІ сто
.nітпt, а по мопнвості 3 середини того часу, в икому вони знахо

JDUІИСJІ, що А .uсть жсиу з'исувати .ІетаJІі, про які писав Іван 
Франко, ЖІПТЄві цінності, орієнтири та самовідчуrrя професора 
Бo.luutcькoro, про Іого Xlpraкtq), 38НЧКИ А стосунки 3 DІО.ІІЬNИ, В 
тому числі вІаомими а ТОJLішніR Росіі. На цьому тлі читач ЗNОХ:е 
побачити постать укрІіJІського Коб:мря, якиR ..ІІР)'ЖИВ 3 <kипом 
6сшRІІСЬХИМ. Особn:иво вu.nиво всебічно рmкркrи nроблему, :м
ивnенутим же Франком узrаааному листі до Пипіна: •Ужиnєпи
сах і JІистах Ше.ченка бачимо сліли Аого знаІtомствв з множест
вом ЛІDJІСА - як і відки В3ІІJІОСІІ те знаЙDМСТВО- не знаємо.. Сто
совно московс•ких знайомств, організованими МихаR.nом 
Щепкіним. і до аu.ого часу ми дещо не знаnи, перелусім, про те са
ме calllull 83UOCI .... В книзі оnисано всі знайомства і контак
ти Шевченка з предстааниuмн, говорячи Aoro словами, .. мое-
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конеької нчено·літераwноі зtшмеttитості•. nоказані ІІепроеті 
стосунки Бо.амнськоru з .!ІІ:ЯКІІМИ з них. 

Враховуючи те, ІІЮ 1наАомство Шевченка з 6оJUІнеьким і вс:і 
поетові зустрічі з ученим иілбувв..'Інся в Москві. ми сnробуємо 
віІmюрнти московсЬІІ:иА •міський ncA:wк•. конкретний історич
ний контскет і живу атмосферу, яка шортипа друзів. Про ueA жанр 
історичноrо дослідження вnучно й переконливо ••исав історик і 
мосkВОЗнuеuь, знаRомнА Тараса Шевченка А Осипа Бо.а.янськоrо 
Іван Забєп:ін: •Нам нужен характер об1QСС11Іеннwй, rшошадной и 
домаwннЯ. По:nому и на.о стариною ІІ)'ЖІІЬІ так11е же ІІабпЮде
ння. какие де.1аJІ Гоrоль над современІІЬІМ нам бwтом. для !ІСТО
рика нужен rлаз Гоrоля, боАкий взгляд, которwм он так легко пов
мечал всю мелочь и тину дейстнИТСJІЬНосnt. Стакой точки зрения 
Іtа историческое дело понІІТНа булет OJliOMHІUІ. важность мслоч

нwх материалов• 1 • 
На шастя, такий пшхід до історичного твору зрілка 

зустрічається. R у наш час. СучаеннА )"ІеииR Володимир Єлістра
тов, доеJІіджуючи старомосковську мову і nобут, пише, що ставJПЬ 

nepe.11 собою зав.аашся. •JJ.oнecrn до Читача ... все казкове розмаhтя, 
все заворожуюче баrатоголосс:я ,,.ІІрібtІИUЬ" ІІІwоrо минулого, да
ти віл.чуrи сnравжніМ аромат Історіі, сnробувати довести, шо 
Історія ckJUIJI8t:rЬCM не з Нвn011сонів і Леиіних, а з скрипу мостим 
у рідному nомі. craporo баб)'синоrо еитш:воrо плаrrя, затиwноі 
вечері в сімейному колі - всіх цих нормаnьних, простих і лобрих 
,.речей і слів", які наспраuі так баrато :111ачать і які ми так швид
ко і неІUUІЧно 116уваєМ01-1• Я не став би протистамRt'Н ісrоричні 
.дрібниці• тому феномену, икиА наsиІІІІЄ'І'ЬеІІ •ромю особи 1 
історіі•, а.'Іе попшьтеа~. про Історичний .аромат. сКІзано красиво 

А точно. Мені дуже хочеться nepeдan1 Roro стосовно перебуванни 
Тараса Шевченка в Москві тв Roro ~чсА 3 Осипом Боннсь
ким. Між іншим, n04ібна робота стосовно часів Пушкіна ВСJ1С1'Ь
сн а суЧасні А Росіі, скажімо, в 2005 р. 1 Санкт-Петербурзі ВИЙШІІІ 
книга Нонни Марченко •Бьrr н нравw пушкинскоrо времени•. 
Хотів би нагадати й про книгу москвоонавци Ссрrія. Романюка •В 
поисках пушкниекоА Москнw•. Взаrалі зазначу. wo книг про 
Пушкіна в Росіі виходить нині значно більше, ніж шевченкознав
чих nраць в Украіні. Ue С'І'ОС)'ЄТ1оСЯ А праць про люлеА, які склада
ли дружнє спочення Пушкіна чи якось увіАшпн в Aoro жктrя. 
Звісно. 48Леко не всі вони високою достоінстаа. і рі•І не в 

· И. Е. 'JІбм.кн. Днсвннхк. Залиснwе кмнJWІ. - hl.; НШМІІІІСІWІ нм. СІ· 
6аІОКНХО8WХ, 21101. С. 228. 
'~В. С. R:swкcтapoA Мос:оw.ЛкнПІD".ttІШІХІІОПUІІЧсс:хиfІСЛО8Врь.

М .. 2004.С.І6-17. 



хіпькості RидаНИ)і книr, але А кіЛькість, як відомо, ]JI8.111B ncpc);0-
.1Hnt в якість. 

Вщхш.оц сімнІUШЯm років, з яки" десять ВИІІWІО на постоне 
заслання. Шев•tеttко З)nрі•tався з Бодянським всього лскіпька 
разів. іх особи"-те спітсуваJІІtя не псревищшш декількох днів. а, 
може, А romш. та А ЛИС1)'ВВІІНЯ ІІС було, так би мовити, сисrем
ІІНМ, nрнttаАмні оіломнми .о лише шість листів ШеІІ'к:нка і два -
Болянськоrо. 3 точки :юру nересічної людини - це дуже мuо, а.1е 
* Аастьси про Генія, котркА обрав Осипа Максимовича в JIP)']i: 
•друп иіА єдuниА•; .,друже міА добриА•; •міА добрий друже•; 
•мій друже, Боrу МІL'ІЬІА• ... Йдеться про Генія, котрому Господь 
визна•tив іншу - ttамюлську - шкапу насичснDІ.'Ті та вартості 
жиnя. Не випадково кожttа Шевченком митnшість стала нині 
наuіоІtальним шшбmшям. і нам пікаві А близькі сторінки поето
вої біоrрафіі, С)'ЮІІосні 3 Осиrtом Максимовичем Боданським:. 

Ос:об.1иво хочу наrn.1оснrн, що ttparиy до тоrо, шоб у uiA книзі 
якнаАчас:тіwс )ІІ)'ЧВJІИ живі ronocн ШеВ"Існха та Бwuшськоrо і чи
тач ман можливість приспухаmси до них: з вуст Тараса Гритрови
ча і Осипа МаксимоІІК'ІВ ПО'Іуrи щодсшtикооі розnовіді про •перс
буванни в Москві•. доповнені авrором с)"Іасною інфuрмацією; 
співпережити ПОСТИ'ІНі ОJ1КРОІІСІІІUІ rснія і -rурботи n~opa 
Мосхоаськоrо ун.і!Іерситету; nознаАомитися з лю.u.ьмн, з нкимн 
спіпкувапиСJІ Шеачешко і БсшянськиА. Навіть назви розаілів цієі 
КНИПІ і ПЇJDІU'ОJІОПЇВ :шебілІоІІІОГОСКJUШСНі зі С:ЛіВ Шевченка та Бо
JІННСЬКОІ"О, шо даnо змОІ)' орrвиізуваm ttкcnt у ті КЛІО'Іові, емис
пові В)']ЛН, які визначені, акцентовані самими rероям:и кннпt. 

В ціА книзі читач знайде nоснпанн.ІІ практИЧІtо на всі 
пубдікаuіі, в иких висвітлювалися житrя та.ІІ.імьІІість Бодянська· 
ro в ХІХ-ХХ стwtітrнх, і зruкк про всіх авторів, .11кJ внесли вклад у 
роJрОбку проблеми •Шевченко І БодянськиА•. Але ТІUtа ионо
графічна nрІІЦ.ІІ вНХQІІИТЬ у світ уперше і приевичується вона 200-
річча ЗАІUІ НІРQ,ІІЖСННЯ Осиnа 6СUUІІНСЬКОГО, ЩО ВИПОВНІОЕТЬС:Н В 
2008 році, та 200-річчю 3 .ІІІUІІ наролжсння Тараса Шевченка, що 
ue tle за горами. 

В nidtlopi tkжyJAtМUІAWUNOІІІtunгpiaAy та Аітератури .wнІ сqіюз
ІЮ доп0111tш11 34І•ід)wІІІІКІІ б«Uimnel«нo Крьтурнrио чентру УкрсrІ'ни • 
Мос«.J ЛюdАІІШІ ГIJWifJНOtl4. До ..aody "rшm • c.im tJoкAa ЗІUІІІНШ 
3JІСШ6 J«mуnИІІІС tJupeuмpo Цмтру lioAJ"apn 1ito•. XoJur'юmepнuil 
но6ір nmccmy ТІІJWІu 'Іерн~коtюі. ОрімlзаqііІна dмa.tiO.zd - 0.tecJ 
1оdоро.жнDі. 

A•mop "Hfi~U іОНОJЮР не omp/lJif}WtuІ, 11 МUJНІЖ іі n~peдQ• у 
масність Культурного чентру УК[НІlни • Мос"•і. 



Розділ І. 

•О Москва! О караваи-сараА!• 

• Чом мн не JустрІлнс:• 1 МосквІ? • 

В якому коктеІССТі виникає Москва в посзіІІІх Тарвеа Шевчен
ка? В рік ncpworo nриі:щу оо міста nост писав у комеаіі •Сон• (nи· 
nень 1844 року): 

ТІІЖКUмекі 
Elиtan.нas.He1010. 
Ухраімнаuехаі, 
Мо.с,uеtсСМІІЄ ••• 
М01и, Мо&:uа Ікnа:rи.1а 
IJ.кinpoCII)'miJII 
В аtНЕ море, роJІWІІ8.'8 
ВисокіаtаГІІІІІІ
HІWYCJIUY. 

Ще ОJ1Н)' важливу зпшку про Москву З)'СІJJЇЧІІЕмо в •І мерrвим, 
і живим, і НСІUІJЮЖІlСНИИМ зеиликам моїм ..• • (rруаень 1845 року) в 
контексті mівноrо засушк:енм постом тих перевсрrнів з ук

раїнців. я:кі на .110rоду московським nанам. rо&о)Ж'ІИ сnовами Вя
ЧССJІавв Чорновола, •відкитшнся ві4 ріп.ноrо нвро.ау, вШ ltioro мо
ви, культури, від A:oro інтересів. .. •: 

Не JWІує Шевченко Москву А москалів у nосзіих, акі, за СJІоаа

ми Миколи )І(у.1ннсьхоrо, u:OJUJТЬЛO еnіuснтру літературної спu
шини А осерм націонмьноі і дерхавниuької МИСІІі Кобзари: •Ро
зрита MOJ1Uiaa> ( 1843), •Чиrрнне, Чиrрине- ( 1844), еВе.nикиА .11~ 
{184S), •За шо ми .Іюбиио Бог.uна? .. • ( 1845), ..Якби то m, Богда
не n'иниА ..• • (18S9). 

З )'СієІD силою своrо rсніІ: Шевченко показав, шо значить ШІ8 
yxpaiнcwcoro нарсшу •38Пнn 3 мосКОJС•коі чаші московсwсу от
руту• ••. 

Та, безперечно, що Шевченкове CТUIICHHR .10 Москви не ІИ• 
чсрпуваnоси цими жор:rкими nостичними махенмDІИ, в нких во

на вистуnає симІІQ/ІОМ росіІс•коrо rнобnснн• українства, ~ 
ленним наруrн над украінсwtоІD історією та лухоанісnо. 

6ув ше .npec:roдwt:нA rрІUІ. Москваа-. місто сбШоuмсннс., крв
сивс, nрнмбJІивс А цікuс, вкс Шевченко JПОбиа і 3НU, нке сни-
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.1оси йому 118 JaCJІatшi. вихому жило бararo арузів і знайомих. Ше 
в 1844 р. писав Якову ~-xapcttxy; •Чом ми не :юстрілиси 11 Москві 
ту жму?• В IBSO р. ЗJU)'ВІІВ у листі до Осипа Бод~~нськоrо, ••к ми 
зтобою в Москві бачились. .. • В 18S7-му ралів наnією: •Я в Москві 
побвч)'tм з сrврим WеtІкіним ... • В бсрс"Іні 18S8 року а Москві по
ст познаRомнвсн з баrатьма ttікавнми .'ІІОдЬМН. а тому •tиcni з 

..піп:ратурнимн московськими знаменитостями •• й :ІІХОпnював
СJІ: •І що ес за чаріана знаменитість!• ВіJJ.'іжджаючи з міста, запи
аав WІ.нозначио: • ... Залишив я rостинІІ)' Москву.. Про uю Моск
ву йrимсться в ІшшіІІ книзі. 

Тарас Гриrоровнч розnовів про своє перебуванни в місті в 
•Шод.еІІІІІІІСУ• 1 і листах, у икнх Москва ЗГІЛ)'t."ТЬСМ noиan 70 разів. 
Автори першої о історіографії книnt •Шснчснко в Москвс•J навіть 
ствсрюкували такс: •Безttерсбільшеннк можна сказати, що Моск
ву він (Шевченко. - В. М.) ЗПUІУЄ мапо не на кожній сторінці 
.,Шо.1снннка"•. Наспранді, це перебільшення, проте Москва 
З)арічаєтьси в 11ьому таки •tасто- понад 30 разів. Та ще паи'JІТ&
тимсмо про сім сторінок книжковою ~кету Шсочснковоrо що

ленника' в березні 18S8 року, бе:s яких ttеможлиье було б моно
rрафічне досліл.»ссння. бо вони повніспо nрисвячсні перебуванню 
Шевчешеа в Москві. Ui .пороrоuінні московські сторінки відобра
жають безпосереднє сnрнйнR'mІ постом міста, дру.Ііа і нових 

3118ЙОМИХ. 
Осиn БошІнсьІСИА, икиЯ з 1831 р. жив у Москві, любив ії- •нс

наrли.пную старушку, матушку Москву•. Наnрикінці жнm11 писав, 
що •nроЖИВ В Москве ОКОJІО40JІСТ, CBWКCJI С ИСІОДО ТОЮ, ЧТО етаn 
москвичам ... • Осиn Максимович рішуче заnсрсЧ)'ІІІІІ існуючу 
точку зору. що nпpkniв у Москві було менше, ніж у Петербурзі. 
Інша річ, шо •Москва не спишком рабо;1СПСПІ)'СТ ncpe.a. умниками 
и ]Н8МСНИТОСПІМИ И] Пнtера .••• 

Хочу вiJuunи напехнс укр&інсьхому історикові Ми ІСОІІі Ткачсн
~rо~~і, АІ:НЯ, anepwc аиОІфСМИВШН wc в 1943 р. ~му •Шевченко в 
Мосоі•, відразу сформу.nІОВВВ перспективи JІІJІЬWОЇ AOCJJiaниuь
J:Oi робоrн: • ТоА баrатиА матсріа.1, що nалав у своєму "Щодсннн
ІС)'"" nост, nотребує llОПОВНеНЬ, ПОІІСНень, ІІКі СТІІНуrь МОЖЛИВИМИ 
лише ТОді, копи буде освітлено ширше А докnадніше жнm11 самої 

' Він, ,. Со'І08ІІІИ Ccpril ЄфрtІоІОІ8. •не тt..ьки сшио 3 ИІRulИкіших ао Roro 
:киrхпнсу ,аере.1, І рuом і UID'I.IO Іоrо'hІОрЧОС'П ••• • 

'Кар80уrен110И., МІр)ІСІАІА., Н~А М. Wе.чен110І Mocne. Исrори· 
кo-;ump8Т)"JIIIWA О'И'р&. - К.: huнc:lo!Udt ОЖ:ІоІоК"кtІJІХ. 1919. 

' В кнм11 це cn08) аи•ю 1 мueнwwi JІitqJІІ і бе1 ,unoк. 111: це роСіІПІСJІ. 
І:ІІ:Dімо. 1 RктІ •Кокентарdо .ао n'lmii'O тому ІX&UJodotttom ~ ТІІОРі• 
UІе .. ана •• о..,СWКО.но оШQUКНІІР ПОСТІ. 
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Москви в кінW 18SD~x рр..Дос.nідникдорсчно зауважив., шо •саме 
rrерсбуванни поета в Москві не висвітлено яокла.о.но у біог~ 
рафічніА літературі•'. В CJIOBi •саме. стааnю иаrоJІос на .apyro~o~y 
ciUIIUli, бо лосі змиwаЄ"І"іСІІІ найменш доспіnженим якраз nepee,. 
І&НІІ8 Шевченка в Москві, твк би мовиnt, картина Яоrо :sнаАомст
ва з мk:том. у тому числі з мпомоrо10 БошІнськоrо. 

Тож, икою була Москва тешІ. копи, rоворячи СJІО88.МИ Wевчен
rсаао Бо.аянськоrо, •ми з тобо10 в Моекnі бачипис ... ? 

Моск•• nіс:n•ваооJІеоні•с:•ка 

У сорокових роках ХІХ століnм, KOJIH Шевченко вnерше 
прнї:шнв у місто. в ньому нарuовувалос:я noнan. 350 JИС. жнтс:Іів'. 
що на 75 тис. ЧОJЮвіrс бі;Іьшс, ніж до нашссrи Наполеона, 12 тис. 
будинків, близько 400 церков' і понад 20 монастирів, 360 
поліцсЯських будок. Москва воскресла. як Фенікс із попелу, після 
пожежі 1812 року, про ику сам Шевченко писав яскраво: •Ках 
жертва всссожжения вспwхнула сВЯУІЯ белокамсннаи ... • 

Внхідеuь з України ГриrоріR данИІІсвськиА: роmовів в історич
ному романі •Сожж.ёиная Москва•, що побачив світ у 1886 р.: 
•С pa:mwx сторон ПОАНимаnись J")"CnnC обnака лwма с пламснсм. 
Горе~~исосеанис Твсрская. Ннкиn:кая и АрбатІо. Арбатсць Мнхай
JЮ Заrоскін писав у книзі •Москва н москвичи• про nовернении 

" Тuченхо М. ШемtнJtО 1 МоскІІі /1 Пам"ІП'і Т. Г. UІе8'1Сна. ЗС!іриик ..:10-
noaillell. 'tІП8ИИХ на ІОШс:ІІкіІ ШrІ'tеНКОКІоКі.ІІ сесії Акurміі НІJХ УРСР 3 і 10 
бepe'JHR 190 р. ВІШІІИІІtmІОАцаем:ІіІІІ)'І.:УРСР, 1944. С. 12-92. 

13 DIIOI"O'IIt)'l АО cмrpri ПОСТІ. 'IJIC&IIIoНicn. 118СС11СННІІ МосоІІ!ІрОСІІІ при· 
ІіІІнJ.НО 1D 100 пм:. ч01108іJ:. Є .uні ІІІ ПО'ІІТОК 50-х роШ- J56,S 1ІІС. -08iL у 
18S6p.- 368,8 пм:. 'IOJfollici 11162 р.- 448nк:.. ЧQII08Uc. СWСІf'ИІсп.У Моеаі ne-

=====~~~~:~.f~~=-== 
ПІІІО8НІDІ'UІНОМ •pa)'tiOКJJplmiКJ:ncJ8НL ОІ:о&ІІІІ08ІІИ.ВОрсІСІІІ'ІІІСUІоНіеnо 
робі.rнихі' •~;:ерсuку XIXC1011irrR- МІАв nQ!DIQiuca. 

Uk-ка.кІІ С)'ЧКІІИІІ: Пnро ІІkІенmф (1811-IISS) 3UIIIIIJI8 uІкuІІІІІфреІ 
rniCOIНO МосUІІ 40-х рр.: •8 'UIC/It ]SCI ООО JDIIUCЙ, COCТIIIIII81DIIUIX НВраjІІJІІ8СІІІ.І· 
ИІІС Мock-..llc:ocro.JaD nрснм)'ІІІІІС:ІНІ IIJ"'PC8НWX ІІDtІІІІ..t, ._..._ 
KkJIIIII*apy1111t)'ltpнiii ........ IIIIDtІMoc:uy&lllljiDieKИIIni~ПO 
АММІ Qllllll, IIIXQIII1CI RlfOCJIIIIIIIW ptl1ltWII нawrl, І имекно: HOIIIW, француw. 
ІНІ".ІІИ'tІІІt,ІІІІЛІоІІІWW,ІІІКDІ.ІJІtІСІІ,..,.....с:,1)1NDІ,n~mІР ... ~к 
....... ІkаІІІІСІt"ІрІН .. ІСJ6оеrоnаІІІпрокJІ8еТ:КС~~ІІІІО/ІІІ• 
"'eCCCYDІCPYI5001fe.no8eat.e•~:Ю00.~5011 • .
IUIIO-IJ'CI"OIIkYD610, IOI'CIМC18IICQI390..1k.'tOICIIoor.acNOC: =-омом Роса!~· 
acaroi"CIC)'JIIpCrМ IIDDo1JIDIOII...--JIPIIPQIIIIWX 8НІuеІІ•сnкошенииnІІ'ІІІОС11І 
KaJknc:tiiiOml, ІІМа IIQIIII)'IDCIII6oq8ornpІUCIDDitionlc:JiyzcHІІІ ••• • 

'4uпорІІНRJ/ИІІ:аПmрСіур11атоІІоrм:бупоІ69ІСРІміІ,ІК..ні-74.ІRро
СІІUІІІ-66.уНІРDD0ІІУНСJUОрQІІі-5Z. 
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своrо rqюм в Москву: •Воr уж. • npocxa.1 Никтс:кие вораrа- вот 
мой npHXQ.IL .. Цсрховьш: .. 1а, бwть мwr:ст .. и мой дом .... Нет! Вот он, 
rопубчик. бс1 хроми! ... Подьс1.аю ••оближе .... Гляжу - и что ж? 
Госn04И бохс мой! .. ПсрсдняJІ стека дома в развалинвх, ПQІП"И все 
хомнатw ниж.неrо ЗТDІ pac:xpьrrw .. как напоха1!• 

В першому оn)'бліхованому вірші очсвК.ІІUЯ спапсноі Моекан 
ОпсксаtШра Пушкіна •Воспоминании в Цареком Сел~ ( 1815) 'ІИ
твємо: 

Гмrw,~r:pacaMO(:IQIWI:ТOr.uiOA. 
РrоммоА npcлcrn. nopoнw' 
Г.xІІ~I:JOpyf1JUIMIL1Ciflt.PIИЧ8ІWA, 
Ра1ва.1ІІІІWtеnерьмкн .•. 

И 'fD!.. ru росхоwь o61111L1111 
8 Cr!IIICТW~ pQUII111 ca.JIU, 
ГJІСМІІрr&ІІІ"О)'ХІІІНЯНПІтрtПСТ8ІІІ, 
Тамнwнеуrпн,rІеІІt.1,nрu. 

Ці рJШКИ ctoC)'IIIUIHCR арбатськоrо світу, бо пімітха водили в 
Кремль чи в can Пашковоюдому через Воз.авнжсІІК)' або Знамснку. 
Є свідчення, шо з 427 будинків. які стояпи між Ар&пом і 

Москною-рікою, не згоріли лише 8! 
В ціоому внвс:лідок .ІІWUІИВОЇ nozcsi зrорідо біnьw ІХ дві трети

ни иіств: 19158 будинків yui.JIU.o 2626 (29 проц.), з 8520 М81113ИніВ-
1368 (16 проu.), з 290храмів- 123 (42 npou.). Прсm: Москва відбу
.!ІОІІ)'ВІUІ8СR ШВИдКО. ТоА же ДанИJІСвськиА nисав в ісrоричному ро

мані .сожжённu МосКІІаt: 
•Молва об осаобоuении Mocuw бwстро o&le'rua окрссrнос-

111. В rорол xnwlf)'Jiи всякоrо рода рабочие, ппотники, каменщи

ки. ШТ}'К81)'рW И WІUІЯрw; 38 ІІИМИ ПИІІИСЬ МСІІКJІС, а ПОТОМ Н 
круnиwс торrовцw ... Из ПОJUОРОІІНЬІХ .ІІСрсвень ствли 1104110311n 
лес дІUІ построск, nрипрятаннwе сьестнwе припасw и ІІСJІІСИЙ, из 

Mocuw ж.с увсзённwА ТОВ8Р· Хозясва СС»Оtённwх, разрушсннwх 
н оrрабленнwх домов :.ИJІ.Інсь возобновnснисм н поправкой ис
трсблённwх и nоnорчсннЬІХ wннА .. Засrучая среди П)'СТWНИЬІХ 
сщё улиц тоnор, зазІІСНСJІІ nила .... • 

ВсJІІUІ ве.nстснська робота по відбудові Моеквн була підnоРJІД

кованаспеціапьнІА хомtсП, сnорснІАу І813р. OлcкcalfJtJ'OM І. Пс
реJІІtсю було поставпено також JавдаННJІ 6у4івниuтва новою rро
ма.асько-ІШМіністрвтнаноrо цсктру міств 3 напівкільuсм парааних 
мош. ПсреJІба'WІОСR реrулюваІІНR вулиць новими червоними 
лініІмн з вiD.noeWtнм розширеншІм всере.ruшІ Cuoвoro кільUR та 
винесення новоі 3Ібуаовн фаса&ами на червону лінію (тобто.ІІініІо 
38будовм) вулиць і nровулків. Крім тоrо, було nоставnсІtо вимоrу 
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спореннІІ nевної сm..1ьовоі єдності міста •tepc] переважання 
ампірного стипю. 

Протягом JI.DOX ЛССІІТИ.1іТЬ Москва стріМКО А ІІСВПЇ]ІІІНІІО 
1MЇІIItnBCR завдяКИ ПрDІІСЛСІІІІІО ЄЛИНОі МіСТобудіВНОЇ ПOJiintKH, 

уttіфікаціі фасапів, архітектурних дстаnсА і лскору, прикрасИІІася 
новими будинками А громадськими сnоруuмн. Міська ПJІОШІ в 
амnірному 11еріоаі набуІВЄ ІІJІUІИІОІ'О містобудівною ]Начення 
(nрюстшом може буrн Тс:аtра~~ьна wоща). ВідродИІІИ врхітспур
ннА анеамfіІІь Кремпн, відбудували МосковськнА університет на 

МоховіА, 111СЛИ МІІІСЖ, CXOIIaJIH Під 1СМЛІО річку HerJІHHHY, а біJІІІ 
Кремля на ії місці ро'JбІUІи ОлександрівськиR сад ... 

Наnрикінці 20-х - у 11epwiA ІЮJІовині 30-х років ХІХ столітrа, 
тобто вже на очахОсиnа Бошшськоrо, якиА прибув у місто в 1831-
му, вілбудову післяпожежної Москви було 18.oepweІto. і в ній ІІО
•Іа.1и реконструкцію та ро]щиреииІІ центру і Вfо1ИЦЬ, що nрмяrа

ли. ЗводІUІнси торrові спорум нового mny: Купецька біржа на 
lльінці, першиЯ у Росіі Пасаж між Великим і Малим теаІр&мИ тв 
Кузнецьким мостом. Крім roro, в Москві вів.крипнса І-ша JІІПЯЧВ 
лікарня, 1-а Градеька, Новокатерининська і Очна лікарні, 

Набіпковс:ька і Марос€Аська боnшільні, міський сирітськиА npи
'fYJІOK, Міщансьи училище, нввчапьно-внховні закпвли - Опск
аuшрівсwсиА інсппуr і МнколаівськиR сирітський інститут. Ви

никали нові вищі навчальні заклали: Вище технічне У'ІІVІИШС 
(1830), МежоанА інституr (1835), Петровська акал.емія (1865). 
ВіJutоМІDІВJПІся старі А булувалися нові храми. 

Біля Кремля було 1ИЯТО бастіони ПС'І')J8 І, а на іх місці утворе

но проі11111 бimt стіни КитвА-города - сучасні Театральний і Ки
твАс:ькиА проі:щи, тоаі ж. було відкрито Воскрссеиську площу. 
З'ави.1иси ГоrолівськиА, Нікітський, СтресниА, Петровський, 
Рождесrвснс:ькиА, СретенськиА, ЧисrоnрудннА, Покровський і 
ЯухькиА бульвари. ПочинаІDЧи :J 20-х років, КО/ІН було остаточно 
:JНССС:НО 3с:МЛІІИИА ВВJІ і HaBKQ/10 міста yrвopiUIBCII &уJІИЦR Са.Іюва 
довжиною 17 кілометрів, іuша :JВбуJЮВІІ так :Jваноrо Садовоrо 
кіJJьца, що існує .110 сих пір. 

Храм Христа СпасІІТСЛЯ, )(реМJІЬ :J новим коммексом Вепико
rо Кремлі8ськоrо nаnвцу та .uвіниuею Івана Вепнкоrо, - все ue 
Шевченко бачив на впас:нІ очі, - увіНЧ)'В&ІІИ кoнuenuiJo цектру 
Мосuи, вті.ІІеку в 1830-IBSO-x роках. Вони natf)'NJIИ HID Пepwo
npeeтoJIWIOIO. 

СереJІНім 1ИПОМ :пкчаRноrо москоаськоrо бумику став неве
пикиІІІ одновбоJІІDnоверховиА ос:обнак із класичним фронтоном, 
за аІСИм ЗНUОАНВСJІ npивUwtиl АІІір із rослсшарс:ькими службами; 
три і чотири поверхи 1'О.І1і З)'С'Ірічаnися в Мосаі ріяко. 
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ШкавиА побутоnисець Москви Петро Вістснrоф розповідао 
у книзі •Очерки wосковскоА ЖЮІІИ•. шо виfіш.1а в світ 1842 р.: 
•С IWXlJ.WM rOJioм наружнwА ви.а Москаw украwается бwстрою 
JІocrpoAXOIO ОІ'РQМНЬІХ кр8СИВЬІХ ДОМОН, ІІРИНІШІІСЖІЩИХ КІЗНС 
И ЧІСТНWW JIИIIIW~t 1, Втім. КІЗСИНі будИНКИ часто Н8ПІд)'8ІUІИ ка
ЗІрМИ з коnоналами ТІ ІІІрськими орлами на фроитонак, говори
чи с.1овами ШсІІІtсика, були •Ка:JІрмовилиими•. ТодішніА nоет 
писав: 

В мои І"СІІІІ хорошим 6wlla 1'DІІОМ 
К.:JІРМС!н-уnшуІІQІІР8ІU.n., 
И 'lctWpCM Н.1К ШКТІІ КОІКІННІМ 
EhleК&'IOC .. IJIO,IIIflllqlei/J'OIDПip'lll'tt 
ПQJI ttеНJМС'ІІІІЬІМ IJIC'ICC'r.IIN фронnшuм. 

Буаинки в Москві то •вибіrв.'ІН• на вудиuю, то ПОШІ&аІІНся Іta
JWІ, у rднбину дворів. Спроби внрівІtяrи трав.иuіАні звивини ву
лиць зустрічапи, особливо в центрі, жорсткиА о11ір масників бу
динків. Ось uікавиR документ, ІІітtисаннА московським rенсрап

rубс:риатором: 
•Окружнос nрааление от 27 сснt:ІІбрк 1849 гола за Nil 86S3, 

ПрсАСТПНВ мнс ман части улнцw Вщцвижснки, ходатаАсnовало 
о nонуuенин В111.11СJІИWІ оаносо юдомов означснноА улнUЬІ -
кн•жнw ДQ/IropytroR - к перенесенню траrуара и камсиною за
бора, при ее JІОМС НUОJІЯШИХСЯ, на Jlpyr)'IO JІИНИІО, D ГJІ)'бИІІ)' JІВО
ра, .ІІІUІ урсrулирования улиUЬІ Во:швижснкн. Усматривая из пред
стамснttоrо МІІС onwвa, что КIOUКJta Д011rорукu. ни на бсзвоомс

WІУЮ уступку земли, ни на перснесение тротуара н забора 
ІІССОСJІаСНа, 11 нахожу, 'fiO ПО СИМ ПрИЧИнам В ИС:ПQ/ІНСНИИ Пред

стаМІІСТ затруАНСИНИ И Нсудобс:тво, И ПОІ'ОМУ ПредІІІГВЮ улиuу 

Вопвижснку оставить в прсжнсм папожснии•. 
Ше QІLНЇЕІD карахтерною особttивістю Москви було те, що ве

ликі бу4ИНКИ були сnсрсмішвні• з М..1СНІtКІІМИ будиночками: cBw 
ВКАИТС nалатw ІІСІІЬМож noдnc мирноА хижинw ремссленника, ко
торwе не мсwают друr npyry. у КUСІІОІ"О CIOJI архитспура, своІt 

масuпаб жи1НН; ход11 по Москве, вw не и.аёте между .авум• рядІІ
ми камскнwt стсн, mc затворсиw оани расчётw и страсти, но 
встрсчаете JUI311• В КІЖІ1О)І JlOMHКC ОТ4СЛІоІ108 (ПсtрО Вістснrоф). 
Шоб перекоІUІНJО DрО.ІОВЖ11'111 wo ІІІІЖJІиву JІ)'МК)', звернемос• 

.10 Віссаріона 6uiнcІtXDro. •кнА у СТІnі •Петер6урr и Москва- в 
1845 р. писав: •Стоиr час ПОХСШИТІо по кривwм н косwм уянцам 
Москвw, и aw тотчас :J&Мenm:. чrо зто город патриархап•иоА ес-

'Вкmа-оф П. Ф. ОІсро маскоккоІ JDDИІL- М.: И~Дом10Н· 
'ІУ,2007.С.І4. 
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~СЙL"11ІСННОСТ1І: ДОМІ СТОІІТ UСа6НІІКОМ, ІІОЧ.ТН ПрИ К&Ж.!ІОМ ССТЬДО
ІЮJІhІІО обІІІІІ(ІІІhІА днор, ІІDрОСІІІИfІ травоfІ И окружёІtІІЬІА С.1)'Жба
МИ. СаМЬІЙ бс.111111А МОСКВИЧ, CCJIIf 011 81І8Т, НС может oбoflnlct. 
бсJ 1101-рс:ба ... Нсрсако у с:амоrо бсдноrо москви•tа, если 011 ЖСІІВТ, 
.1tобимсАшая мсчта ttenoA cro жюнн - коrда-ІІибудь nepccnrn. 
шататw:я nn кварntрам н зutить своим доми ком ... 

ТІІКИХ ДОМИІІІСК В Москве НСНСЧИСJІИNС>е NІІожеtТЬО, И ОІІИ-ТО 
сІІаса&-ткуm сі: обwирІІости, если tte её вепикопеnию. Зти до
мишки ІІОПада1011:и .:IJI)kC Іtа лучших упнuах Москвw. МСЖІІУ луч
шими ломами. так же как хороwие (т. е. камсtшwе в ..1ва н.ти три 
:tТ".ІЖ8) IIOIIWUIIOTC:H Ь СаNЬІХ ОТдаJІёІШWХ И ПЛОХИХ улиuах NCJIUI)' 
r.tКНМІІ зомишками ... • 

В арбатс1окому світі 

Відміtшості. передусім куль'І}'РІІі, від інших терІПОрііІ Москви 
в способі 'JУТСШІІьоrо жкmt nочали винвлятиси в nроцесі соціапь
ноrо DИВНШСІШJІ Лрбату, зокрема після ПСJ)СІІСССНІІН Петром І СТО
дИUі в Петербург. troJІH Москва сrає, за визна•tсиням Пушкіна, 
•порфіроІІОСІІОЮ ШІОВОІОІО. Арбатські с.'Іободн, що праwовапи на 
царя, JJJp8ПL1H СВОЇ ОСНОВНі функції, і реМіСІІНКИ ПОКИНУЛИ ІІі 
місuя. Зокрема, в ссредиІІі XVII століпи •tастина українських 
слобіJJ.ЧШІ 3 Арбв:rу nереселАЮТЬСЯ на МаросєАку і Хохловку. Ра
юм 3 mм якраз у цеА час в ра.Аоні нинішньої Прсчнстенсьхоі на
бсрежІІоі розростаnьс:я село Кнївці: •В Кисвцс, у Москвw-рекн, 
118 бсреrу•. Джсрс.nа свідчаn., що 1)'1', між Остоженкою і річкою, 
бу.'Іа виділена земли .!UIR українців, які вніжджапи з Украіни nic.mt 
Переяславської YI'QIIH 1654 р. niJJ. час росіАсhко-попьської віАни. 
Наші праw.овиті прс:дхи-'JСМJUІКН знахОlUІJІи собі роботу в Москві 
А 38ЛИWИІІИ поміти нА слід у їі становлсині 11 роовиткові. 

В цеА •tac на Арбаті де.ІUUІі більше розміЩ)'ВІІІІИСІІ дворянські 
садиби, як правило, з городом і саnом. зі службами, житлом JUІІІ 
прислуrн. Uto ~ісuевість поча.JІа вів.різІІятм соціальна ОJІ
норі:mісп. nостіІІних жителів, що з часом зроспu~а. На разі, зсм

,тсмасниками А домомвениками 38JІИІІІаnися А священики, 
купці, міщани, проте дсJІВJІі частіше 1YJ' ІІОССЛ&ІІНСJІ саме дворяни 
- НІ вссь рік або на частину Аого, ІІСрсдусім, на зимовнА ССJОН 
московських балів. Олсксан.nр Пушкін :JІІ:Jначав: •Нскоrда Моск
ва бІоUІа сборнwм мс:с:rом мя всего русского дворннствв, которое 

ию всех провинuиА сw:зІWІось к нсё на зиму•. 
ПіСІІJІ московс:ьхоі пожежі 1736 р. будівництво нових .аво

рннс:ьких особинків стаnо харum:рним 4JIR всієї МоеКІн А Ap&ny 
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rrepe.'І)'tiм. ДворІІІІські сатrбн •ІІІК."1)'1Іа.1И• 1 fif.1k)' Прсчис.'ТСІtкн А 
JLОсерс.:Іини XVIII стn.1іпя запонни.1н кнортали nабли1уСинttенn· 
ro Вражка. 8 .іІРУГііІ ПМОВІІІІі XVIII сmліnІІ IUI MiCІJCRk:n., Старо· 
кotІюwerrrrиA nровулок і сама Арбатська вулици сталtt аристакра· 
тичними Jабу!Юнами тоrо •Іас)' - •.1ІЮРІІІІСЬКНМІІ rні1ІШМИ•. Як 
ІІИС."RН \:)'ЧЖ:ІІИК. •бL'ІЬWа Чatl1tiiR JIIIQPJIIICЬIШX сімей ЖИВС ІІа Ар
баті або біля Арбату-. Opktпoвatti ІІа Крем.1ь, ву.1иuі Нікітська. 
Іkrщвиженка, ]наменка таІШІІ. .JDбудоІІУВІUІИСА ро ІКіШІІИМИ дво
ряНСЬКИМИ оt:обниками. ЗаІІШІки rtwмy Москвu набуооnа риси 
t'llpnneAchКOhl Міста і ОЛНО'І8СНІІ1fМі:Іа Ібере1111 НСІІОВТОfІНУ саМо-
буnІістьросіАськоrо, білhІІІС mro, МОІ:КОНСІоІШІІІ ktJJIOPИlY. CJtpa:JЩi, 
баrата .'UIOpAHChka са:tнба .труmЇ ПІІЛОИІІІІИ XVIII cтn1iтnt: - NВИІІІС 
c)-ro мосrr::овське. 

Oc:o6maaiA: іІтrрк ВІІІUІИКІ[ ПІСJІІПОJRJКИІІ Jaiy..'UNI8 Ар6пу. В 
apeul ooro .._ ОсІш Sо.uие•DІ.м 6ував li.pac Шt-вченко. ВІDІ .. 
1111іХО4811оС8 к, ... 1)1ІІІІІfІ: annp 'УкраJІDІ в Mocul. Пі.:І •rac Іtової :sа
бузови було випрям.'ІеІІО JІеикі арбатські провулкІІ, що уnорИІІи
си на місці npoxoillo по uерковшrх вворах (СерсбряІІИй, МшrиЯ 
Афанас:ьєІІСькиА, трохи pa.Іtiwe - Плаnшкоо). Багаті бу.пннки, 
шо з'явnмиси в арбатськнх і приарбвтських ву.'ІИІUІХ і прову.1ках. 
були, частіWС" JІ все. виrонченими особІІнками в стилі к..'Іас:ициз
му. Jx прнкрашапи баnnпю ліпииною, 1 барспьєфамн фіrур і аксе~ 
суарів на античні мотиви, "J крилатими rрифоtІами на лахах. 1 
рс~~ьєфвми лев·нчих roniв на фронтонах і 1 n:рбамн ІІв чавунних 
rр8Т8Х. На Пречистенці один із наЯвілnмішІІх московських особ~ 
tІJІІdв- 6у.І1Ннок Хрущова (.Nl 12 нв розі Хрущовськоrо ІІровулку) 
МІІЄ 4ВІ ОJUІІКОВИХ ПВраІІНИХ фасада З ПорпtК&NИ В llCНl'pi КОЖНD-
1'0, ald nроте сугтсво aiapiзtcaran.cJІ 31 композиuією. Але в арбаn:ь
кнх провулках ПОрtмК З ВІІТИЧІІНМ орJІ.еІІОМ 40Bf0 C)'Ci.JI.HB 3 
сіт.ським побуrом JUЮранськоі четші. ОчеВИJІеuь 31"1JJ)'81.B: •Ба
пnо хто тримав у себе в.пворах корів. Я пвм'ипuо всснаІІиh ранок. 

Вс:ьоrо Ч011ІРН llUUIHH: І ПроКидаЮСІ А чую НС:JВИЧНИR A/IR себе 
:Jвук. Що таке? Внямаnься., А.пе пастух по Пвоrниковому про
вулку і rprк на ріжку. Корови ВНХОJUПЬ 1 воріт, і ІІВС1)ІХ: жене іх на 
дІ80ЧС ПО.'ІС•. 

Втім. щось nцаібие можна було сnостерjrати в бу.аь--акому ра· 
Rоиі міста. Мені IIIIUIOCR1НaAnl ИСКJИВі А nраМИВі картини, ЗІUІИ• 
шені ТВІІІНОІІИ11ІМ: побуrописцем Москви сорокових років. сучвс~ 
ником Шеаченка. nризабутим письменником ІВІиом Кокоревим 
( 1826-1853). Ось шо вІн писав про Москву Шевченковоі приеут~ 
ностіВІІіА: 

•В ПPQIIOJDICHHe .uyx-1p0. часов пуrеUІССПІЮІ в Москве можно 
JСТРІ!'ТИ1'Ь все С'ІеПСИИ раDИТЮІ ropQIICКOA Jai:JIIИ,IIBЧHHIUI ar сто-
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ЛИ'ІНОГО W)'Ма И б!ІССІСІ до nатрмархалЬІІОГО бьпа КАІСОГО-ІІИбудь 
yc:Ltнoro городка. Идеwь,ttапрнмср, по wнрохоІІ боІІхоА улнuе. с 
домамн как 111 пмбор, мни другого лучше; по стека•• из oxott, из 
JШСрсА манят тебя вьавескн веакого рсша н 11нста: направо н нале
во СІІ)'ІОТ rtcwexQІІ.w; мостоваи горm пол. бегом рьинwх ко11еh: двс

ри JІUOK устаІОТ "Jа'І"RОРЯТЬСІІ Н ОІ'ВОРJІТЬСІІ; Yi<1W, КУЛЬКИ, Т1tltr.H, 

ашихи ежеминуmо WМWПІІОТ то с 11010в, то ІІа 10111 ••• 
Топько 'ІТО псребежаn у.,НЦУ, Сде..18.'ІІІСС:ІСО.1ЬІСО UIIIOII, ГJІІШЬ

соверwениодруrаи декоРІUНІІ: всю улиtt)' ІЩDЛЬ nсрерс38ст ІІІИро

кий б)·.1ьаар с ІСТВМСІ'ЬІМИ .'Іиnамн; по обеttм сторонам его ТКІІ)Т
с• СТСПСІІНWС l10M8, ра1НообраЗНWС 110 ІІВРУJКНОСПІ, 110 О.tННаІСО
ВЬІе по uелн. которую имели в виду их хозяева- устроІПЬ жили

ше длJІ себІІ, а не помещение пол изиестное •ше.ю торговwх 
заведений; привощ.е, ІІрос:тор, иногда ;tаже слишком, вилнw во 

всем - 11 в боПП"Wх поконх, в которwх ec:n. глс: развернуп.си ста
ринному х.1Сбос::олкmу. н в рвзнwх службах. ·sаннмающих про
сторнwА тюр, с вораrвмн насn:жь, и 11 теннСТ"ЬІх Са.ІІІІХ, обнесен
ІІWХ реШС"ІЧаnІМ 111бороМ ••• 

Еще НС:Сk0.1ЬКО шаrов- н пругаи каrrrина .•. Вот она - DІіІІвсть 
npocroro, ІШеа.'Іьного бмта. Нет здесь ІІН мосrоаоА, хаrорую кра
сиІІD 1ІІМСНJІСТ :JCJICHWA луг С торною дорогою ПОСредІІНС; Нет НН

ІСВІСНХ IIPHH8JL'ICЖHDC:'reЙ rородСКОА С)'СТІІоА &ll:tHH; НСТ НИ ОЛНОІ"О 
торгового НJІН уне.:епИТСJІЬНОГО 1ІІНСJ1СННІІ, СС.'ІН ІІІ: СЧИ1"1Іn •18УХ 

мслочнwх лавочек еrоваром рубnсА на еurню вкажп.оА ... Домихн, 
все бс:t НС:ІСJІІОЧСННІІ, ДCJICRRHHWC, wtНО:ПВЖНЬІС, tlhlcтpDCHЬI ПО 
пк-вилам свобол.ноА архитсктурw, олин емтрнт ІІІІраао, лругоА 
мево, и почти все имеют enocoбHOL'"Il> С:КJІОНR"11оСJІ набок; на ла

вочках Уворот ПОСИЖИВ&ІОТ старуWКИ, 1ВННМ8JІСЬ WІ1ІІНЬСМ 'IYJIDК; 

.аетн, мнлwе деТИ, боЯко иrpuar в бабхи иnн в шврw; мохнІІТЬІе ку
рw безбоJІ:tиснно разrулнВ&JОТ по улиuе, роя:сь в земле; на луrу па
ССТСІІ НJUUШическu коровв: в луже, коrорую примито назwвать 

пруnом, ПОІІОutуп:JІ уrкм ... ПроАпеwь :nмм укромнwм предм:есп.
см Москвw, - и пошли тянуп.си с обеих сторон Огорц/1ЬІ, замель
каJІН еараи, крьІТЬІ.С СОІІОМОЙ, начали всtрСЧІІТЬСЯ муJСНКИ Н бвбw, 
по ІІ&кос:ьбс, кто tta паwнс•. 

YJaruiWІIOIO'IJI, можна сказати, ШО ИОСКОРСЬКНА ПСІЬаІt ynpo
JIOU: ~ьоrо ХІХ стопіmІ Jбepiraa камерІtнR. а то R 1'8111'РШрхал•
ниІ Xlpurep, ШО ymepJUIВCJI 8 ПЇСJІІІПОЖС»аІИА nepio.a. Розтвwу-
8ІНІІ8 А НОІІСJІикі рооміри буаюtків робКІІИ Москву ВІПИПОJІОМ 
Петербурn - сам:оrо еміс~ міста Росіі. 

Та nовернемос:JІ до Староrо Лрбаtу, ІІКИR уособив ще R 
своєрідність МОСКОВСЬКИХ архітеааурІІИХ JІіНіА; DOJIИ ВПРQІІОВZ 
ІНків вnпиВІJІИ на формуuІnІІІ мскrапьності мос:uнчІв, робми іх 
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внуrрішньо ві.чьttішttми А розкуrішими н rrорівнянні.пере.!Іусім.з 
петсрбуржuями. Принаймні, 3a&-JІitt ст~ерд•умав: •Наrtримср, 
nостройкадомови улнц в СанІСТ-Петербурrе и в Москве. Там
ПpJIMWC, 118DЯШНС 118 вас ЛИНИИ, 1/ІССЬ - KpHBWC, aecimhle, НеТСС• 
11we. Bw tІС чувствуете ирuстаевиоrо YJQ'IIIU. вам леrкоа-. Втім, ще 
раніше зверн)'D уввrу ІІа ue фраНU)'3ЬКИА маркіз Астольф .ае 
Кюстін, икнА писав, що •В Москві аихасn.с:я Dі.1ьІІіwе. ІІіж в ycilt 
інwіА імперії•. 

Невеликі. ІІсреІІUtно олио- і JUJОповсрхові ос::обняки з бельета
жем і ме:юніном бу.1и ІІос::тамсні з розривом ІІа червоній лінії ву
лиці А muчсні с:адами А зворами. 0.1ин із так11х особників- віло
мий буаинох Штсйнn:ли - зберігся на розі Гаrnрінськщо А Хру
щовського провулків tГаrарінськиА. 15)'. Uc той самий 
80/Іолимир ШтсАнrель. російський письменник і дскабрисr, засу
ШІСеІІИА .ао 20 років каторжних робіт. з яким Шев•rенко познайо
мився 14 травІІа І H5S року в Петербурзі: .... Познакомuс• е .uкаб
рмстом 6а)ІОІІОМ Штевrе.аtм", с 'І'ОІkt.&сКІDІ.ІІР)ТОМ МJІІІЗІ.рсвскоrо• 
(Визілено м11ою.- В. М.). Блюьки11 apyr Шев•tеІІка МшсаАпоЛа
:JІрсвс::ькиА у IS41-IS45 рр. C.'IYJUIB у Тобольську, li.C ЖИВ ТО4і 
ШтсАнrсль.. 

Особняк налеDв Штсйнruю tteдoвro, 1819 р. він Aoro продав. 
В 1830 р. буАМнок мкийс::ь час вннаАмав Микола ТурrеІІєв. JUUІЬКО 
віломоrо rrисьменника. В 1834 р. 1УІ' мешкав онук Суворова князь 
ОлексвНJІр Суворов. У 1872-1917 рр. особияком вополіла віІюмв в 
Москві сім'в Лопатіних, яка піп.тримуваnа зв'изки з баrатьма 

.аівчами росіАської кульl}'Ри та науки. На .;копатінських ссрелах• 
побували Лев Толстой. Олександр ПисемськиА. Феаір До
стоєвський, CepriA Соловйов. Васмь КІІю•rевс::ький, АфанасіЯ 
Фет ... СІСWІ в 1897-1898 рр . .ІЮ ммодої письменниці Лопатіної 
прИХОJІИв Іван бунін. Через багато років, уже в ewirpa.uii, бунін 
зrадуввв: •Обьrчно при ВІІюблеІШОСПІ • .пажс при ма~~снькой, что
нибуа Іtравмтся: приитеІІ бwввет локоть, ноrа. У меня же не бw

JІо ни мaлeRwcro Ч)'ВСТВВ k ней, как к женщине. МІІе ll)tUIUCSI ne
)leJ...._JIOМ. r.tltOIUI.._.IIJМПIO~wдolwun.вдoмe. Но :по бЬІ
ло не то, что вnюблвютсв в дом, от тоrо, что в нем живет лtОбимu 
девуwка, как :по часто бwвает, а наоборот. Оа мне н,......с., ао
ТОМ)'. 'tТОІfРІІUСІІдом ... • (8идіJtено WHOIO.- 8. М.). 

Дивовиаие зізнанни! Воно бan:ro в чому nDJІснює 
nрив'извнісn. Буніна, та R не тільки Aoro,11.o nЕмничих арбатсr.
DІХ провулків з ромаН'ПІЧНОJО вурою. До цьоrо неJвичаRноrо .ар-

0 Про HloDf'D IWniC8III ntHrr.A. Е. 6кмІНО8L ОсоеіНІІІtС nonAнol.ucpьiO. М.: 
Мос11008СІСИАрdочнА.І911. 
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баn:ькоrо світу• rroHH()II.1 мірою можна нШ.нсстн СJІОНІІ Бориса Па
СТС"рнака: •МНС ІІОС:ЧаСТЛИRИ.10СІо )'1HaTh, ЧТО МОЖНО деНЬ :Ja ДНСМ 
XOJDfТL на евидання с куском -sас1укх:нноrо nространства, как с 

ЖНВОЙ ЛИ1ІІІОСТhІО•. 
Кільха слів про сам будинок ШтеRнrсля. нкиА JВ •rасів Тараса 

Шевчешеа та А МихаА.1а І"руwсвс:ького був у орекрасному eтarrl. 
СучасrrнІІ Грушевському мос:ковськиА пуrівник Іtа3ИВІUІ його 
•чарівним особІІяком. о.:urим 3 небаrап.ох у Москві. wo ціпком 
збсріn:JІ•. UeA дсрсВ'JІІІИІt, одІІОПОВСрІОВНЙ буШІНОК 3 ІнтрсtОJІІІ
МК, побу.:юваниА у 1813-1817 рр., є ріІudсним зразком московсь
коm післиІІоасжноrо амnіру. шо досі збсріn::м майже без змін. Він 

маt· s.уже харакn:рне для aмrripy офор~ошення фасадів. з PJUIOМ вс
.1кких прямокуrних вікон в простих профі.'Іюваннх рамах. які за
верwені нагорі ТОНКО ПрОМВJІhОВННИМН дугаМН ПJІІСКИХ 

архіВОІІьтів, 'рельєфною штукатуркою піл. пnоwинниІІ: ~· З бо
ку Гarapirrcьx.oro провулку центр бу.ІUІНК)' ВИділеннА східчасmм 
атmком і чоnrрма колошами. шо його піJnрииують. Кооони 
з'сдІІЗІІі арками А прикрашені ліпними мс:дап:ьАонами із зобра

женням грифоrrів. Над вікrrnми цеrrгральної часmни і в горішній 
часntІІі міавікошrих проміжків по ГОJІDВному фасаду також 
ро3мішуmься тонко пророб.nені ліпні вставки і мелаnьАонн. Бу
.:rинок ШтсАнгсля вирі:Jнмt.-rься rармонійним і nростим обрисом, 
чітким силуетом. :JaВJUІKH чому rrpи rrевелнких розмірах і 
нинішніА иедоrлянуrості все-таки має представницький ВИГJІJШ і 
вира3но :JакріпnІDЕ ріг кварталу на схрещенні Гаrарінеwсого А Хру
wовськоrо nровулків. 

У ВсІІнкому Афанасьєвському nровулку таJСОЖ збереrлися дво
р~~нські особняки. В мному 3 1829 по 1833 роки жив CepriA Акса
ков. інwиА віDомнА. uдім Уруоовмх (1825). Своіми оч:имв сhDГОдІІі 
МОЖJІВ також побачити особн•ки. шо збереrлиси на Сивцсвому 
Врвжку, 27 (свого часу tyr жив Олекаанцр Герцен), на розі Синце
вого Вражка і Кавошина nровулка, в Дєнєжному nровулку та в 
інших місWІХ Ap&ny. 

В Дєнєжному провулку мав особня11: (М 5) аІПDр популярноrо 
ЦИКЛУ ІІублікаціА •Москва И МОСІІ:ВИЧИ~t Mиxaltno 3аrоскіИ 
( 1789-1852). Залюблений в місrо, він nисав: .мw. москвичи, из
балованw nрекраснwми IUUI8MH; мw остре•rаем их на кажаом wary 
и прнвЬІКІІи cмorpen. равнодушно на зтн велиКDJІеnнwе панора

мw. кагорwе менJІJОІ' всех нностранuев своей росІСОІШЮА ІфІСОІ'ОJО 

И .IUIBHWN разнообразием•. На nоаші JІМрекrора NОСКQВСІ.КИХ n:-
81рЇВ Заrоскін 1'0Jiep8И11tO і кр8СИІІО віІІмовив у листопuі 1836 року 
внлатному украіІІСІоКОМ)' nро38іку і .праматурrу Гриrоріrо Квіщі
Основ'•ІІеІІку в постановці Aoro п'о:и •ПриезJКиА из cтonиuw•: 
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•Я ІІJJОЧё.1 С )'.'ІОІЮІІЬСТВИСМ КOMC.illfJO •ПриеЗЖ:ИЙ Н1 СУОnНЦІІІ~t, КО
торую вам уrолно бwло. nри нашем nисьме, доставить ко мне; в 

ней ~-ть cW!HW нспшно комичес:кис, и сс.1н б 11 nОJІ)'ЧИЛ её преж
зе, •1см ·Ревиюр. бьш аан на 1ІtеШІІеА сцснс. то оІtа бЬUІа бw не
nрсмс:Іtно принІІТа; 110 так как r.1авнаи идс:JІ :лоА пьссw с:овсрwсІІ
ІЮ о.:ша н та же. как и в •Реви:юре:• r. ГоrолJІ, то JІ nочти уверен 
вncp!lt. •по m пьсса ІІС может иметь успеха ...• • 

На самому Старому Арбаті цікавим прикпашом піс:пяnожежиоі 
:sвбу.аови бувОll.Ин із наАбільш віlІомихампірнихдсрсв'JІиих особ
ників, побудОІІІUІИА в 1820-х рр. поруч із церквою МИКОІІИ Яме
ноrо на місІІі зrорілоrо булиюсу княrині О. П. Шаховськоі'. Ком
ІtактниА об'єм бу.аиttку з КО.'ІОІІІІНМ портиком, икий з 1830-х рр. 
Н8.1СЖВВ КНЯ3JІМ ОбоJІСІІСЬКИМ, У ТОЙ Час був JІОПОВІІеІІИЙ харак
терНИМИ nрибу.аовами п.о торців: одна ВІІ&е.ІІСІІа прямо на вулицю, 
іІІwа - тільки Jl1UI симетрії. Cooro часу туr жив директор Мос
ковською Головною архіву МіІІіс.-rсрства 18Кордонних сnрав Мн
хаІ\!Іо ОболсІІськиА. 
Ше pa.Jtiwc, починаІО'ІИ :1 1783 р., 1рн .аесІІТИЛіття очолював цеА 

архів внхідець із києво-моntлиttських спудсів, украінськнА і 

росіАський історик ролом із Ніжина Микола Баитиw-Каменсь
киА (1737-1814). Він привів у порядок та описав величезну 
кількість локумснтів. Чотири томи •Обзора внешней nолиntки 
России• ввu:аІ011оСJІ кnасичинми. У 1812 р. Бантиw-КамснськнА 
вивіз архів на пі.uодах у НпшіА Новrораа і тим самим врпував 
бсщіині JІСЖ)'МСНТИ. 

Йоrо СИІІ Дмитро БантНW-КімеІІСЬКИЙ ( 1788-1850) народИВС:И 
вже в Москві. жив на Арбаті, 23 і в СивuеІІОМ)' Bputкy, 38. иавчав
СJІ в Московському університеті, у 1814-1816 рр. спужив у К011еnї 
закор.аонних справ. а потім був упрввnеJІсм канцслвріі Киівсьхо
rо віАськовоrо І')'бсрнатора кнвD М. Рєпиіиа. Персбуваючи в Ук
раіні. Дмитро Бвнтиw-КаменськиR написав і опубпікував чоти
ритомну •Исrорию Малой России• (1822). Він ТІІСWК 3ібрав і сис
тсмати:JУВІІв uінниА історичинА матеріаn, опу611ікованнА вас 
після Aoro смсрrі в книзі •Источники ммороссиRскоR истории• 
11858-1859). 

'КомuІІІ•Прие18ІІІUсmJІІІUW•ИJІИ •С)'Іt8І0Dа~иом I'OJIQIOI Г.Каі'nаІ
Осноа'ІІІІСЮСІІ НІПІІС8І. І 1827 р .. ~ХОUИІІ 1840 р. КОМСАІJо IЬromi •РеІМ• 
ХІро бра -рІКНСІ иanpпitnli ІІИ року. І ае 6 rp,atUІ ГОfWІЬ nмcu МІІJС&А.tу 
ПOlUidнy. .C:.'au 3ІnІсІаІну, orro 116ру nxcan. 1: нему об :JТОІІІ М )'Ciwnuwto npo
C8111o О II:.UIIN С IIV eropoнw ІІСПОМ01UСС'Т1108НМК. .. • В Мосаі •PeiiDCIP"' 0)'.110 
yne:pale nостаuено 1111 СІІСНІ Мuoro tatp)' lS Т]ІUІІUІ 18.)6 poQ'. 

І Ріа. WUOІC..a&X :ruиІІІUСІІ ... Арбпt І :JІІ'ІкіІІ Wt .. C!ИD. ПатtоІМІІІ:, І:ИІD .. 
0леІ:С8ІUІР Wuoecll&ld. киа у СиІІtІеІІОМу Враа~:у. 1 маІорш11, kНIU1IJUI Нnu\11 
WUD8CWCI- .. П011pcwdl. 
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)"країнськиіІ: історІtК і археограф д\tнтро Банntш-КаменсhкиА 
ttic.1Я JІІІІАОМІ."ТВІtl Пушкіttим у ІНЗІ р. І."Тая кnнсульntктом поета 
в lloro ·~aftttяпнx росіАською іс:rоріЕ"ю. Був аtпщ'JО~ nсршоі аруко
мtюі біоrрафії Пушкіна ( ІН47І. Тарас Шсв•tенко 'Jitao істори•Іні 
Іtpatti БаtІТИІІІ8-К&tМеІІсЬJШГО. 

Бy.attttoк !W 16tta розі Cmporo Ap&ny it Серєбряноrо nровулку 
лосі Jбсріn:я в зtш•шо спроwсному вигляді. В ttьому мешкав 
інwиА відомпА ІІа всю Росію ар.ІСіоіс:r і бібпіоrроф Петро Бартенс:в. 
J яким )" Москві зустрічався Шевченко. Бартенєа був ВИАВВUСМ 
журкаnу •Русе ки А врхиа•. і :sa Aotu житrи аиАuшо бпН1ько 600 но
\ІtрІR. Бартrнсн 1111maa наріхсІІі ІСИМені пушкінознввства. зафіксу
вав сnоrази сучасникіа і пру"JіІІ поета. наnнсаалослідженнJJ •Род и 

.'Іnство Пушкнна•. •Пушкин а Южной России•. D.n• нас осоІіЛи
но RаЖJІНВО, ЩО арбатеuь БарttІІЄВ Пуб.'ІіК)'RЗВ В •~СІСОМ ВрХИВС• 
біоrрофі•ші ~attpianи про Тараса ШсочеІІка. 

Henoa1ik у буJІНttку N! 36 у 1870-1871 рр. мешкав ОлексіА 
Плєwсєв. Петрашевця Плещеєва І R4CJ р. було арсшrовано А 
ві.:шрав.1ено у зас.'ІІННЯ. HВCТ}'Пttoru року він ОJІночасно з Шев
ченком JНІООUНІІСН в Уральську. JІС, мабуrь. пости А nоонаАомили
си. Піс.111 ІІОІІСрНеННЯ il 13СЛІННЯ ПлеІІІСЄR ЖИВ у Москві, nepc:
IUI&"UIB твори Шевченка. 8 11160 р. писав Федору Постоєвському: 
·R ПОС.."Іс.tнсс врсми я перенё.."І позму Шевоtенко .. Наймичка". Не 
1Наю. каков вьrшсл nepcВOD.. - но в орипtнапе зто вешь у.ІІиаи

те.."Іьио ПООТИЧССІWІ. Трудно ПСрсІКWІТЬ. Прос;rо, бе3WСІС)'СС1ВСН
НО- JIO невсроятности•. Всьоrо Плешеєв переклав .11ев'ять творів 
Шевченка. всі во11и ввіАШІІи в Roro :sбірник •Стихотворсния•, вм
lІІІІИА в рік смерті Шевчешса. 

В кінuі 1860-х років у будИІІКУ М 36 мешкав також nрофесор 
заruьноі історіі Московського університету ВмQіІимир Гер'є, 
ицА, JIO речі, був студентом Осипа Бод.ннськоrо, він уперше зв
стuсував семінарськиА м~ у НМІСJПШІнні. сrав орrанізатором 
Вишнх жіночих курсів у Москві. В 1877-1908 рр. Гер'є був rп.
сним Московської міської lІ)'МИ. 

В арбвтському будинку N! 36 1 1890-х рр. роП'ІШІОвуваnоск ви
.tавИиІП'ВО •Посре,пник•, засноване ЛЬІІDМ Т011стим. Між іншим, 
Лев МИКОJІВЙОІІИЧ nисав у 1863 р.: .Я ЧІСТО мeorrat0 О ТОМ, Uk 
ИNС'По в Москве квартиру Іtа Сивuеаом 8paJQCC, по зимиему nyrи 
ПРИС..1ІТЬ обоз Н nрнехать, И П~ 3-4 NССІІЦІ ... • 

Ніби ПЇJІбНВВІОЧИ саоєрідІІиЯ nідсумок nісnипожежніR забудові 
Москви А. зокрема, Арбату, БєпінськиА nисав: •Мноrме УJІНІІ.W в 
МосІСВС, uк то: l'вepcUJJ, Арбатскан, Поварсtr.аІІ, Никиn::кu, обе 
.1ИІІИИ по сторонам Тверскоrо и Никмтскоrо бульваров- СОС1ОJІТ 
преимушествеино из nх:nодс:ких (московское СІІово!) домов. 
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И 1)'Т вw ВІШІJ1'е бопьше у.ообстна, чем оrромнос:тм или ИЗJІществи. 
Во всём и на всём nсо1ать ссмеІk:твенносrn: н у.аобнwА дом, об· 

шнрнwА. но тем не менее мя ОJJІІОГО семейства. ШІІрокнА llВOp, а 
у вороr, І ЛетІІие ІІt'ІСра. MHOro'IHCJІeHІiaR JІВОрнЯ ..• • 

8 арбаТСЬКИХ nровулках ІІСЙ МОСКОВСІtХО·дворJІНСЬКИЙ noбyr 
існував. так би мовити. в к.ruu:нчнnму внrлІШі. Нащадок лворянсь
кnі Моеквн ПL'"fPO Кропотхін зумів искр~во 1мапюватн Roro: 

еВ :ЛИХ ТИХИХ УЛНІUІХ, JICJUIIIIHX В стороне ОТ ШУМВ И С)'СТЬІ1'0р· 
rовой МосКІІІоІ, все дома бwІи очень 11охоаи друr на друrа. Боль
шеА частью они бwлн аеревяннwс, с ярко-зслёнwмн крwwами; у 
ІССХ ф8СІІJІ С ICOJIDHHIMИ, ІІСС ВЬІКр&ШеНЬІ ПО W'J}'JШ'I)'piCC В ВСССЛЬІе 
uвста' (Особливість, шо аражала іноземuів. - В. М.). Почти все 
.liDMB строИ.1ИСЬ В OJUIII З1'8Ж С DЬIXDD.JIWHMИ ІІа улицу ССМЬІО ИЛИ 
ДСІJІТЬІО бо.1ЬШНМИ СІІСТЛЬІWИ ОКІІа.МИ. Лавки В :ЛИ У•1НЦLІ 11Сдоnу
СU.1НСЬ. за нскпючсІІием ра]ве мелочноіі или овощноА лавочки! .•. 
Заrо ІІа уrлу наверияка сrома пDJІнuеАская буАІСВ• '. 

Дворанський син - пост ФL1імонов у поемі •Москва•. :юбра
ЖВ.ІО'ІИ rрнбоєдовську А пушкінську Москву R підкреслюючи бо
гемність Арбату, писав: 

Tor.aa M01;ue. ІІІІІІ81ІІНОА. м бопшd. 
Жи~~а~~иамІІІWСІnо.~; 
АрСіп .'ІОІІИ.'КІІ C!Wno- уа КRІІИ 118 ДонскоІ ... ' 

ІншнR сучасник Петро Вістенrоф писав те саме в прозі: •Жи
тель ЗамоскворечWІ (разумсстся, иск.:1ючая некоторЬІх .аомоа. r.ae 
живут дворJІне) уже встаёт. коr.:ш на Арбате и Пречнстенкс только 
что .1ожатся спать, и ложІПСа спать ror.aa, ках по .аруrую сторону 
реки только что начинветсJІ вечер•. 
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Навіть Анатолій Маріrнгоф за•Іеnин цю тему: 
..• ИслеІІЬІОр)'ССКН\бар. 
Что о6реrа.1ко в псрсу.1очкu Арбвта .. 

В тоА час, коли Тарас Шевченко народиися, Арбат можна бу.1о 
nорІвttнти з аристократичним Ссн-Жсрмснським персдмістям 
ІІарижу, що А робили Олександр ПиссмськиА і Петро Кроnоткін: 

·Жюнь текла тихон сnокоАна R зтом Сен-Жерменском nрелмес
тьс Москвьr•. Його вулиці 1!: nровудки бу.1и иселеІІі Толсти ми, Га
гаріttими. Оболеttськими, Трубецькими, Голіциними, Кро
nоnсіни.чІІ. Наришкінимн. Ростопчиними, Лопухіними, Долrо
рукими. Волконськими, Шаховськими, Милославськими, 
ВссІЮ.іюжськими, Сологубm.ш ... Кажуrь, що на кожних шість-сім 
*"т~ів Арбату ви nалав один дtюрянин - наАвищнА процеtп по 
ІІСІА Mocкtsi. ОчсвІtЛсць ctsin.•Іttн, шо nарафія церквн Миколи Яв

.теtюrо на Арбаті •був оссрсдnям роловmого зворяttства•. 
Ось що nисав арбатеuь Михайло Салтиков-Шедрін': •Москва 

того врсмсttн бьта центром, к которому тяготсло все неслужащсс 

ломестное русекос дворянство. Иrроки шuсодили там клубЬІ, ку
ТИЛЬІ дневали н ночевали в трактирах н у цwган, богомольскис 
.1юли радовалнсь обмию церквеА; наконец, лворянские дачери 

СЬІСКJІРВ.'ІИ Себе ЖеtШХОВ•. 
До речі, НСша.1ІІиА критик кріnосного права Салтнков-Шелрін 

у •Пошсхонскоh ствринс• розкрив сжахлнну nідкладку• дво
рянсько-помішнцькоrо жипм- безnравне становише кріпоснкх 

людеАза ІІВра.tинмн фасадами особняків. Тнм самим, не запере
чуючи світлих картин "Тургенєва і Толстого, він лоповиив їх ре
алістичною карпtною життя .ІІВОрянства •середньої руки•. 

Якшо Москва була центром дпя росіАськоrо лворянства ('JУТ 
nроживало понад 18 тмс . .ІІВОРJІІІ, в тому числі більше 8 rnc. -по
тоиствених), то, в свою чергу, Арбат у широкому розумінні був та
кни місцем .пля самої Москви. Навіть у пуrівннку по місту, видано
му в 1917 р., про Арбат іШІІося Р розділі сПо лворянскоА Москвеt-. 

На mлJІху до ~tапІталІзму 

У 1830-1840 рр. Москва, зберігаючи риси дворянського иіста, 
дсда11і більше nеретворювалася в промисловиn і торговнА цсн-rр 
усієї Росії. 

· М.Яб)"hІюго пнсІ.Меккиu бу,1о пркwзеtІО п'иn•річиим у MocJUt)' І оми чк 
і1 npнiJOOM у .ock"ro І)(wІнсІоt:ОГО, І IBJI р. СІм'.ІІ ПОССІІНJІас.ІІ у 8emtxowy Афв
касьпсь.:оwу пpDII)'JIJ()' І б~АЮІК)', ШО :шахо.аиІІС.ІІ НІ Micui ІІННіІUНІоОТО J11t) І. 
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Ві.1б)'RаІtСЯ ПJЮ\ІНС!ІОНИІі ІІСрсворот, ОСНОВНІІМ ЗМk:тоМ .ІКОГО 
6~11 ІІс:ре~і.'І ві.:І м:шуфаК1)'ри до фабрики. UeR процес завершився 
ІІ.1р)тіІІ по..1оІИІІі ХІХ сто.1ітrя після вШміІІІІ кріпосного nрава. 

В 1837 р. було 'JaCІІODВtto Моско~~~.:ьку фоtшову біржу. вже о 30-
" рр. у місті в.1аwтовува.Ішся виставки мануфактурних і фабрич
ІІШІ. ВІtрuбів. У Москві тоаі ІІсрсважаnв текстиnьна промис:nовість, 

іі щюдукІІіи кори~о:l)'напася світовою nшІуnярністю. Сш:и:тережли
виА фраиІІ)'J АL.топьф .1е КюстіІІ. якиА відвідав Москву в 1839 р., 
Jаnисав: •1ї шовки з чс:СТJО суnерничають на росіАському ринку :J 
тканинами Сходу та 1axOJIY•. Питома ввга мсталообробноі і хар•ю
воі npo:ryкuii сІL1ЬІІо виросла nиwc ІІаnрикіноі ХІХ СТОJJітrя. Як
wо u 1814 р. в Моекnі Ішраховувапося 253 підпрнсмства. raa яких 
11рашuва.1u 27.3 тне. робіпІиків, то в 1853 р. іх було 443, а 
робіщиків - 46 тис. 

Екuиомічttому ро1ВИТ1І:У Москви, та шо там - )":ієї країни, 
сnрияло безnрсuслентнс буnівиицтво першої в Росіі заді1иичної 
мatictpani Пстербург-Москвв, шо ПОЧВJІОСJІ 8 1843 р., а в рік пср
шоm прнід.v Шевченки 8 Москву, в 1844-му, на вслнкому nycrиpi 
біпя Ка.'ІІtІ•Іовськоrо поля непопалік від Красних воріт розгорну
лося :JВC.1CHHR 3ІUІЇ3НИ'ІНОГО вокзалу, IIKHR, ЯК і ВСЯ :Jani3НHWI, fіув 
ввсминА у дію в 1851 р. Шео•ІСІІКо вперше nроіхавс.І по •Ч)'ІУІІuі• 
через сім років. Наступного року nic:nя Aoro смерті на Калан
човському ПОЛі бу.ІІО 1ІІІІСрWеІЮ будіВННІ.П1Ю ШС JІВОХ ВОК3ІІІЇD -

Ярос..1авськоrо А Ка:sаиськоrо. 
В доповіді імператору OJІcкcatutPY 11, якнА назввв першу 

JВІІі.шнuю Мнко.'Іаівською, повШ.омnмлDСJІ: • Новизнадела и осо
бенно местносn.дuроrи, прохDІІJІІщеА в северном кпнматс, nотоп

ким 6оп011ІМ К П)'CJWHHWM МеС:ТВМ, ПJХІРС]ЬІВВІОЩеЙ ВалдаАСКНС 
t·opw. обоАПІ которwе бЬІЛО НСJІЬ3R, ПрсдставІІJUІИ Чрс3ВЬІЧІЙНЬІС 

ЗІПРУднсннJІ не ТОІІЬКО при прон3ВОJ1СТВС работ, нон в самом про
сmtрованин .аороrи и всех её сооружениА. [Іреаrспа зu ape
QIIO.IfiiW, ....... coopJ.elll • ~ PJtCUIN8 a.ellflllllll. 
То..а.&оQІІІІІбw.ІІІІІОС1р8ІІеЦ.•тоне~асо~u....,. 

Сооружс:ІІНСМ дороrн не ОКІНЧИВИJІСR труд: нужно бwло ИМСТЬ 
локомотиІІЬІ к ваrоиw. Все зто c:llCJIIUio :шсс~ на дороrс имс:еn:я: 
163 лохомоntІВ. 2.078 ваrонов и S80 ІUІатформ ... НиkОІІВСнс:ІWІ 
дОРОга имеет в своі!м упрuu~еини соаавw: дорожнwА, сnнцион
иwА И ІІОАВНЖИОА. СJ:tухбв ИХ СвидеТСЛЬСІ"В)'m:Н HCПpDНDCniO 
ІІоt11108• (ВНАіпеио мною.- В. М.). 

За Пf:РІUІ чаnrри роки .-ч)'І1'Нка• nepciiC"llla понІШ 3 млн. паса
жирів, 500 тис. СОІШІІ1і8 і маАас SO мпн. пудів ба~ ЗмІзниLUІ. 
що СТВОрІОВІUІІІСJІ руками ссm:иь ТІІС.ІІЧ кріnосних ceJUІH. робітних 
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.1ІWІСА і була. тим самим. соосріlшим уособ.'ІСІІІІЯМ відсталості 
С)'СПі.1ІtНОГО )'t'rJ)UIO РІ:м.:іі lttcnapмв Шев•tеІІко вважав. що саме 
ТСХНіЧНИЙ ІІРОІ-рес ПОКЇНЧІІТЬ J •ПОМЇІUІІКВМІІ-ЇНКUЇJНТО('UМИ•) 
WВІШІСО ІЛ8.'111 МОІ')"ПІЇМ ВАЖС1ІСМ pDJBIIfKY ІІрDМІІС.:10НІ)СІ'і А 
tіJІЬС:ЬКОfО ГОСІІОЛАІJ'.'ТНІ, :JaНOJLCbKOI(I ІИро6ННІІТНВ, R.18ІІІrуІІёШІІМ 
D 1854 р. IIUORJК д0ро111 еJІСІСТромаrніТНОІ"О ТСJІСІ-рафу і Т. д. Га ICta 
•Северная ПЧСЛІ• СІІраІІСJL11ІІМІ ІІИСаJІ<І 1 nринnду НОІЮГО 'Іу;tа: 
·Жспезнu дороn.. теnер• окnнчснная, смжет ВОСЛІІІІО дне сто.1ІІ

пw P)'CCIC.OfO uарсТВR И O"J"Xpoct .1/IR НВWСГО бwта И ПроМLІШЛСІІІІО
СJИ НОВ)'ІО :JПОХ)'•. 

Ше одним важливим фактором капіталі:JІ:ІІІіі став ішеІІсІІиниА 
ПрНПІІНВ ЇНОJСМНИХ іНвестНUіЙ, ЯКі СПрІІИJІИ ІUИІШКОМУ ІІО.1І)J1ІtН· 
HJD ІtрірвН МіЖ НВПівфеоJUUІ.ІІОЮ Puck10 і ІІСf'СЛОВН\ІН, JХПНИІІ)'• 
тими країнами Захопу. 

З сереп.ини ХІХ СТUІІЇТПІ в Москві НССІрнмно 1RОJІИЛНСЯ фаб
ричні корnуси, ВОК"JВІІИ, банкtt, торгові пасажі та УJІівсрса.1ьні ма

rазнни, великі доходні 6уJІннки. шо зна•ttІою \Іірою ВІІJІІача.'Іо 
формуванн• основних маrістралсR міста. Перші оонакм псрсхопу 
Моеквн вів .пворянськоrо міста .110 капітаJІістнчноrо підмітив ще 

Пушкін майже 381JIH .ІlСаІТНJІіТПІІ .110 реформи 1861 р.: • .•. Москва, 
уrратнвwаи cooR б!Jсск аристократичсскнА. nроuветаст н Jtpyi")ІJf 
ОТНОWСНИJІХ: ПрDМLІШJІСННОС'ТЬ СИЛЬНО ІЮКрDВІІТС.ІІЬСТВ~МаJІ. 11 

ней оживилась н развилась с нсобwкноІІСІІІІоtо сш1ою. К)о1Ісчсст
во боrатсет н начинает СС.'ІИТЬL"JІ н ІІапапх, покилаемwх лворянст
вом ... Ui пропсси бачили неооброєннм оком і мснwс віnомі сучас
ники. Один із них пж:ав у сорокових роках ХІХ столітnІ: •Моск· 
ва CliCII8JiaCЬ В НВСТОJІЩСС время стопипсА ПрDМWШJІСНІІОСПІ, куда 
стскum:а все боrаТСТІІВ вкуrрсннсrо труnолюбив н торговоh мс
нw Россни сдруmми rосуJІВрС'ПІ8Мн. Москву сІІабжаm все портw 
Бuтнйскоrо, Черноrо и А:ювскоrо морсА капоииальнwми rовв
рамн; ~ РоссИR - wерстью, хпсбороднwе rубернин - жнз
неннwм:н припасвм:и•. Зі своrо ~ Москва дос:тавпuв С80Ї ма
Н)Іфuаурні вироби на всі ринки Росіі, зокрема, на українські яр
марки, в Сибір. Середню Азію і, навіть., у КипА. Московська 
l)'Оернія виробмuа ПОJІОВННУ ВСЇХ баВОВНЯНИХ ТОІІВріВ Росіі. 

ІЬс:пеw~рсм Моеквн СПЕ купець. фабрикант. промисловеuь. 
Він СІС)'ПОВ)'ІІІІ JІ.ІІОРJІнські особнJІІСИ, ]ІІІwав із їхніх фроитоіІів 
rсрбн старих госnсшарів Мое ом- КНJІ:dа Rшіuиних, Дmrоруких. 
Ш.ХО.:ь1001, Wep&rroвиx -І ВJВіШ)'ІІІ не:srрабні ІІНвіски куппів 
СwіDJІDВНJІк.оанх, Ше.nвпутІних. Хлуаовнх, Обідіних і т. д. 

В есреJІИні ~х років ХІХ cтon:iml БєпІнськиА ае зафіхс)'ІІlв: 
•В Москве ПОВС:ІОД)' вс:rречаете ВLІ К)'ППОВ И ВС:і! ПОХІ:ІWВВСТ ВІМ, 
ІПО Москва по прсиW)'ШСС11ІУ ropoa купсчссхоrо сос:JІІовиа. Иии 
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насслён КитаА-ruрод; они ш:кпючительно 38&'UUICJШ 3амоекворе
•rьем. н нми же киrшп даже самwс аристuкраntчсс.:кне y.1нuw н ме

ста в Москве. каковw ТІІСрсІWІ. ТверекоА бу.1ьвар, Прсчистснкв, 
(}стwfсеІІка. Арбвтская. Поварс:как. Мяснишсu и другие улиuьr•. 
CnpaWLi, в •tаси nерших nрні'Wв Шев•tеНІС& до Москви куnці ще 
11с :saoo.'1Dlli.1H Арбатом, але вас •кншіnн• на ньому. 3 60-х рр .. тоб
то піели смерті ШеВ'tешса А nрнб.1изно в аитн•Іі та юнацькі роки 
Грушевського ІІа Арбаті все ВІІСВІІенІше оселяються торrовеn•ні 
ІІідІІрнємстuв. Моеквщнавеuь Петро Сmін nисав: •У 1882 році 
бі.'І•шість булинків на Арбаті належала куnuям. У всіх будинах 
були маrазнtш і нтки з JХПМВЇТІІМИ вивісками. По вулиці прохол.и
.1а конка. гриміли по брукінці візники•. 

Москва все більше ствна.1а інтегральною модсллю ьсс
росШського nідnриємнишва. 

За 4pyry ПQ.lОВИІІУ ХІХ століnи населення в Москві збільwн
.1ося маАжс втричі: в І 880-х рр •. набІизилося до 800mc., а пізніше 
IICJJCHHЩit.lO І М/111. ЧО..lОвіК. ЦеЯ ріСТ був ВНІСЛНКВІІНІІ: ПроМИСJІО

ВИМ і торгове.1•ІІНМ розвитком і Аwов за рахунок прmоку із сіл 
корінних росіАських І")/берІІіn. які оточували Москву в раціусі 
300-350 к&помстрін. Цим ІІОЯСНІОВІL'ІВСІІ тодішня одІІорjдність 
НВІlіОНВ.'ІЬНОГО СКJІШІУ МОСКОtк:ЬІСОГО HRCCJICHHR. 

Uікаво. що вже тоді чис..1о уродженців України в Москві було 

бі.1ьше. ніж внхіщtів із Орловської, Тамбовської. Курської, Воро
незької rубсрніR. 

Про освітJІеввк, 
BOliOПOCTIЧ8HRR Т8 МОСІ.ОВС.КИХ Bi:JHBKiB ••• 

Починаючи кннrу •Шевченко в Москве•, їі автори І. Карабуrс:н
ко, О. Мврусич. М. Ноаохатський ЧОМ)'СЬ особливо Н8rQІЮСНІІИ, шо 
Москва н сс:редині ХІХ сrолі1Тя Була •без СІІСктричноrо освітлснна, 

6c:J ІІеmрвлЬНоtu ОПІUІСННІІ, без ПUОІІроводу Й, JВИЧІІІІНО :&, 6сз 
рааіо, тепсбаченнІІ, телефону. без мnро, 8ВІ'Об)а, тро.nсАб)'са і 

шшіть траМВІІО, бе'] кіноmnріа, без палаців куJІ•1)'рн, робітничих 
U)1)ia-. Зауванмо. шо нія.коі провини в цьому на Москві немає, 
нічого nо.ІІібІІоrо не було і 8 Інших вепиких містu. Є1р011и та світу. 
Hapa.Ji побіжно с:каасмо про п. шо 8 Mocul тоІІі таки було. 
Шодо освіт.'ІеІІІUІ міста в темимЯ чвс. то воно nочалося :JІ сто з 

пнwком років д0 nepшoro приі:шу Wевчешш, з 1730 р .. В 1840 р. в 
МіСТі llap&XOВ)'IIIIJIOCJI 7,7 ТИС:. мас:JІЯІІНХ Ліхтарів (ВСсреАІІНЇ CICJIJI
HИX чотнрнкуmнків знахw1ИІІСЯ світм•ник i:J rnотом, 38Нурсний 
У КОНОІUІЯНУ ОІІЇІО), 
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Вже зга.щннА Петро ВіСlенп>ф захшІlІtопаксн нічним t)СІІіТ.1СН
ням міста: •Столtща рос:кошно nсвсщастсн оо нрсмнtІО'ІИ с І сеІt
тябрн по І апрс..1я, и не то.:Іько ІІDбо.:ІЬІІІИМ улинам, но даже по са

чьrм МЗЛЬІЧ nсреулкам, Н ТС ИЗ фс.'ІЬСТОНИСТОВ, КОТОРЬІС ПИШуг 
!ІВМ, ЧТО R Москве нет B03MOЖHocnt С1.1НТЬ ПО НОчам J..1 ТСМІІОТОЮ, 
1шшут совершенную неспр.1веШІивость•'. Проте Вісн~ІІrоф. якиfі 
нкра) тоді готував свою книrу до BltilafІHЯ, мабуть, просто tte хотів 
cRaptrmcя 3 властями. бо ІІасnравді світло мас.1ЯІІИх .1іхтарів було 
дуже тьмя11им. n nоскільки ві.."ІстаІІь між .1іхтарНІІМІІ стовnами, 
скажімо, на Пречнстеtші чи Остоженuі. дорівню83.!Іа маnжс сотні 
мст>іН, ТО lta ВУЛИЦЯХ ВСе ОдНО ПаНуРІUІВ тtМрННН. Не ВИІІШІ.КОІІО 
ПушкіІІ в одному з віршів nІІсав: 

Коrм ПmІ!'МІUІІІ~' ~ ІІО1І!'М1Ш\ 
Ян•Прt"•шсtfІІКІ!'ІІаІU~. 
То П)~ с БрrарІшt.Іw 11 ІІО!uмК.І\ 
МеWІПОСПІІІІТІІариJ)'. 

Сnочатку ліхтаршики. котрих набира.111 ) штрафних салдатін, 
заnравляли ліхтарі конопляною олісю. і ті часто+густо гасли, лспь 
КJІіnнувши. Об)'JХ:НИR nоліцмеRстср ІІІОсазав додавати в масло 
сnирт. Але сnирт крали ще жвавіше. До того ж. окраЇІІИ міста. за
ра.1И екоІюміі. взагалі намагалися освітлюпати не шолня. 

Втім, ВістеІІrоф мао рацію в тому, що МоскІІа )JІатна. була яск
раво ілюміІІуввrn себе з нагоди вслико1·о свяп. На це, зокрема, 

звернув }-'OOry в 1839 р. маркіз АІ..'Тольф ле Кюстін: •... Я любувався 
ілюмінованою Москвою. В міру того. як зrущІІ.JТася темрява. місто 
розцвічувалося воrнмми. Його маг.~зинІІ, театри, оутщі внстуnа
.1н низками ламІІад із мороку•. 

ТоА ж~ Вістс:нrоф і з тієі ж nрнчинІІ вихваляв московських 
ІІWІіUСАСЬКІІХ: •НС}-'СЬІПНhІМІІ ПОПеЧеННЯМІі СВСТЛСfіШСГО rрадОНа
ЧЗЛЬННКЗ устроАство полицин доведено до оовершеІІства ... Все 
nWІнцеАские чиновники веж.лнвЬІ. услужлнвLІ; nри малейшеn в 
них надобности обьІВателя спешат ІІ~медnеtшо оказЬІвать всякос 
со свое А сторонЬІ оодеАствие. Само собою ра:~уместея, такие каче
ства- ПрИЧИНа ТОГО, ЧТО ПОJІІІUИА ІІWІЬJ}'СТСМ ОТ ЖИТСЛСА П:М уна· 

жением, kОТОрое своRствtнно :лоА большоА отрасли внyrpcнttero 
б.18ГОСОСТОJІІІИЯ СТОЛНUЬІ•1 . н~ без того, ltJIC R 40-х рр. ХІХ сrолітrя 
nроrулsшка по московських бульварах у нічний •Іас була доволі 
Іtебе)nечною. Ue стосувалосн навіть центра міста. СУ'tасник n11-

'MI!'Hi.D.OIIt\IUL,OCИЧИ1'1'ТИBТOГOЧioCHНXWOCkOICW:HXmJnaJr.irutil1}-б..1ilaiLІ.ІЇJ 
ukinpoб..v..м 

'Внпrнrоф П. Ф. Очер101 MDCІІ:DIItXDA :t:НЗІШ. С. 145. 
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сІtІІ ІІJИІ раіtщІ СтрасІІоrо бу.1ьввру та СіІІІІоі ІШоШі 18SO-x рр.: 
•Я XOJ1UIUO ІІО~НІО, ЮІk ІІfІОГ.иІ ПрИ Н8С1')'ПИВWСЙ УеМІІОТС,ІІО JWQ 

~ще ІІІ: IIІJ"LlHO ІІСЧСРОМ, С IL'IШUIL1H ДОІІОСИЛНСЬ КРИКИ: ,.КарауJІ, 
1-рабят~", н от нас более храбрwс Khl6ct-a.•ш на ІІJІощаD.Іо, а менее му
жсtтВеннwс 01110РJ1.1И форточки и кu:sмо:~~но внуwитсльно н rром
~о:о в(ш.1аша.1и: .. И.пс~!"•. Так і було. бо n011іuейськнх стрвжників 
fJ)'."IO МР.'ІО, буJІ.t)ІІНИКН' 11СрrуВВЛИ білИ СВОЇХ 6у40К, а ТСМІЦва ... 

Тсмривою ІІа московських вулиUАХ обурюваJІиси нерідко ря
.ІоІІі москвичі. А у 1853 р. в місті з'явилиси перші гасові ni~m.pi. Так 
шо ШсuІІснко,Іtроіжл.жаючи через Москву в 1858 р .• вже корнс:ту
наІІІ:JІ .шобуrкамн ІІілої ..nіхтврсооі рсІІWІЮШЇ•. Якщо врахувати, 
шон IX.Wi ІR45рр. він БукуМоскві влютому-квіmі,ав 1858 р.
}" ftcpc= ІІІ і, ПІ ІІІnра І)' ННІ:'ІОрі ІІІ)СТОІJі JI.OВOJIИ/IOCR ХОJ1ИТИ Пі.а МОС· 
ІШRСhКІІ\ІН .'Ііхтарямн. ЯКі rорі.'ІИ ІІІІрОдОІSЖ 9 Місяців - З І CCPIIHJI 
.1оІ трашtя. nрак:tаІІІоміснІtя .1НІІІС 24 ночі. Гаюві .1іхтарі в Москві 
J'нви.1нся нжс піс.1я с~срті Шевченка- в 1867 р., а nерші 32 елс
ктрІІ•шнх ліпарі сІІВ.'Іахнули бі.1я храму Хрнсrа Спасителя у 80-х 
рр .• а 11оті~ - Іш Твсрс:ькіА. Втім. це нововведении стосуввпоси 
.lHWC UСІІтра.'ІЬННХ ву.'ІНUЬ, і. ЯК ПНСВВ Сf'ІВСНИК, навіnо у 70-Х рр. 
•pc.!UtO ІІОСТВВІІСІІІІЬІС М8СЛНІІІоІе фоІІ8РІІ, НОЧЬІО CJ188 МИІ'8ВШИе Н8 
Ісмш•х ~лиuах, рано rii(J(H, н улицw с переуломи поrружапись в 
кромсwtІую тьму и тем ltОІІОЛНІІJІИ картину патриархальноА 
Москвw ... • БіrІьше тоrо, u 1913 р. із иайJІ:е 21111с. ліхтарів понu 
9 rnc. 1алншалиL"JІ ше rасовимІІ. близько 8111с. -І1130ВНМИ і лише 
4 пtС. - СЛС:ІСІрНЧННNН. 

ОІІапюва.;аасІІ Москва псчами, тому воои, икі розвозили арова 
ІІа садибах. були наАпсрuJою о1нако10 ранковоrо місtа разом 3АИ· 

r.аами над лимарями буаинків. Улітку ми бе3пски ві.а пожс• ~ 
жителям, які мапи в дворах дерев'ині бу.аів.nі, 38бороняnоеJІ топи-

Бу.:КJrІІІПІК- у XVIII-XIX cmпtmu.- ІІОо'ІіuІ:ІІ:ІокиІ. JІІСІІЙ С1е8118 • nорц
ІюІІІ • ЧІІІ.1"ІЛОКІ 118 11)"4ІШХІІ: nІІС"ІіІно ._ .. • cneW...wtoмy nрнмІшениі -
6~·.1ui. В 1862 р. 11111іненІІfІ RJpQ1108111111. ШеІІ'ІеtІІСО 11П1kU У IUQIIt'HIUIКY 20 бера
НІІ851 piu: •РІс:спроеи.1убf.wчнкка.ІІОрОf)'х noчnu.ny... 

Яt.ІІІІІ81 6)'.,11 wrxJOIII:Wii ncмiuelkwd 6уАІСІІ В ШевченІШІІІ "ІВС81? Ос• 1110 pm
ПOIIiau О'ІС81181ШІо: •&JDМ Chwl D)"X ра.ІО8- cepwe врІІ8ИІІWС JШIIIID 11 ХUКІІ
ІІМС, СnмІо..: ІІІМОІV рuмер&. &pymlrle ІІІВИМІІ, 8рСІі&е )1IOIIO'ICIItiW 08Jueи; Dep
IWC tfІІІІІІІОІ-С.'ерІІfО ЦJna, 8 !napwe, IIOIIIIHІRU,IIuwІCCie"I".IO-aiwnlll. lнrrPJІ6r
IIOIC IDIC.'UII:. абІІчно Q8ИСІ ІІОІІСШСИІІе, IIHDI8 С ncperopciiiXCIЙ CkuarlaJD 'RIImo 
acrrupohJ111111 ... PfiXDIIntЧ•:IIНOIJUI,CCII810,.zutaC"IOQI.,Н8IQIКiriiP,НI8)"-
pe,oкa.aoнeiC"IUIUIOCioмeonol!pQie"l8lklpqиa,8111М)"'1811~qiiiiiМIIIII.ьapu, 
IIUJniiiDМ ІІІІРІІD kCnlkno- qrnpyra I088IIOIV ІПаІІіакІІскоrа.- В. М.), 811-
СUОІІаІІерёІІКІІІ,nросуwн-ІооІісІІ.е,mм.181 П~.81М8181t1ЮоІм· 
ІQUІІ.-.е PporyJIII8&/IIICIQ'plrl С Uwnnnudl.. Кpwemro, -apxc)'XI8CIIIIW 
NCCf 11, РDМНКІ'С8, PX-m НІІ П."IOIUIUIIIIC"NUII обІrІІІІІОКНИІІС, ІІІСННСІІ'ОоІірааа. 
тpnllllmllriC0,..10\1kii,ІICUfOI*ICIJIIIUIIOI"JI8~ІIIeПOI'QII)'Io. 
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ІН. бі..1ьwе ТUМ, IID устя Пе>Іі ПриDЇШ)'ваJІІІ IIOCKOD)' ПС1Іатку, Ш.І· 
мині'-'11• яхоі •ше: від •шсу псревір.ІL1И. Дерев'яна Моекоа с:по
кІJІІиіку горіла часто А страшно. 3 ПО'Іатку ХІХ сrо.ІІітrя 11 місті. 
,1іЯ.1И ІІрофесіАІІі ПОЖСЖ.ІІЇ kOMBIIJlH, АХі ІОЛоділІІ КРІtWИМИ 
КіНЬМИ. UcHтpL11tiiC ІІОЖСJUІе ЗСПО 1ІІDХСШ.ИІІОСЯ 118 Пре•tИСТСІІІІЇ, )' 
кn•••іА ліпьниІІі міств за бс1nекою стежили браtшмеАстерн Іна· 
'ІМЬНИКИ ІІОЖС:ЖНИХ КОМВНЛ). 
Ще paJ звернемоск до Петра Віс:1СІ1rофа: •Во кремя пожара ПІІ· 

JUрнІЯ ІШМВІW. HIXOIUIIIUIJICЯ В Москве В )'ДИВІІТtЛhНОМ )'СТрОЙ· 
стве. ПOJIII*.RCr вне бw'-'1рО'ЮІО своих д.сАствиА и n:м самооТІІtрже
ttНсм. какое nокюЬІвают 'ІІІС..1)'ЖСІІНЬІА нвчальник н npocтoR сол

.1іІТ. ПожарІtЬІА с уанвитеJІЬНЬІМ. своАственttLІМ русекому 
бсскорьtстием. восПІІвменяемwА примером своих стврших. c:nac:a
cr ваше имушество и лсзет ]8 вас в оrонь. Іtе требуJІІІикакоА бла
rоШІрtІостн; ему ОЛ.обрИТСЛЬІІЬІh nрнвет ІІВЧ&ЛЬІІНІW: спасибо, 

братuw! ВО1НВrражJІ8СТ все оnасtІОСТМ. Нссмотра на оrромнос про
сrра.ІІСТІІО СТО.'ІИULІ, с псрDhІм nоявnеннем nожарноrо с:нrнала на 

МоскаВСКОМ J(СПО НССХОІЬІСО частей, сообразно CJICJIBHHЬIM расІІО· 
ряаенням. уже нахолятсн на Іюж.арс. как буlІТО они em nрсдвИІU:· 
.1Н. При :JВОНС ХОЛОКОJІВ, уnотрсблJІСМОМ 10Jih8CO В СЛ)•ПІе тревоrн, 

.1нсм ли тu или в rлубокую nолночь. пожарнwе всовсрсшнной nt· 
ІІІМНС бcryr, COXp&HAJI ПсрснумсроВІІННЬІА МСЖД)' собою ПОридОХ, 
отворяютконюшни, запряпоот неболес ках в 3 мии)'І'ЬІтем же за
твержсннwм порядком лоwІJІСА н вихрем несуn::я ІІа пожар•. 

В цьому внпааку маємо 1моrу поrлянуrн на діі пожс:~шнкіо з 
оnису самоrо Бwurнсьхого, я:киR :88JІИШКВ ро:mовШь про віJІому 
пожежу у Великому театрі в бсрс1ні 1853 року. що вимвила чи мапо 
nрорахунків а орrанізаwї пожежноі бс:mехи в Москві: 

•3амечІrтсльно, ЧТО ПОСІІС псресrроАКИ в 1843 голу донОСИЛИ Го-
суаарю. что театр снабжеІt тwсsrчами вr:liCP волw в ІЮJІ.ОСМС, npnвc· 
ІІСІІІІОА ИЗ СухарсВОЙ 68wHH, 1U ЧJО СТОІП ТWІЬХО оtkрЬІ1Ь tcpaHN, 

и все бwо бw покрwrо ІІQІІОЮ. Но теперь в 80J10Ct.te с: нС3811амиrно-
rо времени не бWJIO ни X8JUIH ВQIILI, kpiiHW заржаВСJІи, а c:тo.nwtaи 
18НІІІІССЬ. каrоран мorna 6ьrn. СП)'ІЦСна сверху н ОІ'JІСІІКІЬ на время 
nODpa ПВрІq) arcueнw, тоже нику.аа не ГQІUІJІВСЬ. Говорили 'ПUOkC, 
'110 Н профса:ор ХМІfИИ ТОГJІІ JIOX83W8IL1I НСІОЗМОЖНОСП. cropc'J1o ТС· 
~ уверян, что cro скорее можно n010nнn., чем с::кечь. .. Что ж. -
с:хазu JІ, }'1Нав об :пом, прнше,аши в профеа;:орсхуJо. or товаришеА 
(В среду, КОТЛІ ropcJI СШС tea'Ip), - ІІС.І1Ь BWIWID--1'0 OJUIO Н ТО :ІІе: не 
YlUUIOCІt потоnиn.. как nриВСJІ 6or 1ІТОПКІЬ '"•. Бсшя:нсьхиА віцзиа· 
•1ив 1'8ІСОЖ, шо поже.~юі .арабинн не ВИС'ПІчало д.111: внс:оти Вслнко
rо театр)!. lнworo Pa:JY, 19 лкnvro 1855 року. БwuінськиА розповів 
про ШВІШКО noraweнy пожеау в унівсрснrсті, свідком JІкоі бун сам: 

ЗІ 



• ... Замстипи СІІЛЬНЬІЯ ДЬІМ И1 трубw .•. Н, сказав О nожарс, •. Іюбсжа
ЛН Кр)ТОМ на дВОр, ку.аа уже прискакма WІНВ 1ІВСТh ІТнсрскаи) ... 
Труба пожарнu: уже деRствовала ... вскоре всё ІІаrуШСІІо-. 

На московських аулнІ.UІх пануІВJІи віJнихи, ихі славилися 
своєю розrnузданою паихою', іх можна було зус:тріm на хохному 
кроuі, аіІІомо. шо на ПОЧІІТК)' 40-х років ХІХ СТОJІЇ'ІТЯІDИМІСУ в місті 
нарвховувапося майже 12 mc. візників:. На всіх ІL'IOW8X і маІtже на 
КОЖНОМУ ВСJІИІСому nерехресті, Н8 ВОК38.18Х і бЇJІJІ ЮТСJІСА 3ІІІХОдН
ЛИСІІ біржі (СТОЯНКИ) віJНИКЇВ. Стmtнка на біржі була nJІаПІОЮ, то
М)' на ні А 183ВНЧвй стокnи візники з JЮбримн кіньми А пристоЯІІИ
ми екіnажами. На біржі можна було в:tКПt кабріопсrи, ресорні 
дрожки та пропhОТХН, заприжсні одНИМ конем. Бідні віJники в по
шуках ІСЛієнтів Ї1!ІІL1И по міСl): Нічноrо, fii.u.нoro візника нвзнвапи 
•ВІUІЬКОІD•, АІШКІСJІІ про •поrаниА ані-ш•. МосквоонавсІІЬ Іван Ко
корєв ПИСІВ: •На388Тh ПростоЮ ЖИІСАноrо ИЗВО3ЧНК8-МОСКВИЧВ 
ВВІІЬКОІО - 3118ЧІП ІІІІНСС'ТМ стрвwную обиnу СЮ амбиции И задеn. 
cro pcnyrauию-. НвІtчастіwс ваньхи - це ССJІJІНИ, які підробJUши 
візНИ111110М у Москві взимку: • ... Франr camtncя в cro сани с ВИдН
мwм прсзрснисм, которое ваньха давно прнвwк СІІОСИТЬ or чужих 
и or свосrо брата изаозчика. Бw:вапо, наскочит лихач JІІ отломаст 
СВОСІО :ЩороВОІО Оf.ІІоблеІО нехрсІІКНА ЗІJІОК cro санеА И еще pyra
CТCR, ICak обwхновснно руnuотся извозчики; бwвало, лошuснка 
cm, ни с roro ни с лpyroro, начнет .ІУРКТЬ и заrороднт aopory в ка
ком-нибудь тесном мссrс:, a1yr нссстси карета, которем roro и rля
JІИ уничтожІП и бе4ноm llfltJJUI, и cro рwІ.Имоm коня; кпи нападет 
бу.tючникда начнеттузить за то, что СПІІІ неловхо- BIIJUIWЬ.. очень 
6JIИ3JCO х трсnуару, также случалось., •по наІtмст ero какоА-нибудь 
HCro!UIIt, І'ОНІІСТ UСJІЬІА JICНh ПО ropaay И, nриехав В РJІJІЬІ ИJІИ В ка
хой-нибуаь ІС&3СЮІЬІА JION С СКВО3НЬІМИ воротаМИ, ОСТ8ВІ1СТ, не 38-
ПІІІТИВ денег. СІІовом, мноrо rоря а жизни нааобно перснести 
ваньхс-изво3ЧІІІt)'!. Персваrа •ВІUІЬОК• у rому; шо вони 3В кшеву 
ПЛІП)' roroвi були вс:пи сідока, куди завrод11о! 

Зовсім іншнА стпус у .лихачів•. JІКИХ МихаАnо Заrоскін НВ3И
вав .. віJниками-аристократами•. Вони мали nрекрасних хонеА, 
Jручні, б&гато вбрані ресорні JIPO*KH та nрольаrкн. Вигтш вони 
мали поІІВЖНнА: wнрока боро,u., б&рхатна маnинова або блакитна 
шапка, сіРJІК, nсреn~rнутмА оwатним пDJІсом. Посnугами dН
хачі&Іо користумпнси мосхоаські франти, офіuсрн, куnецькі син
ки. ЧИНОВНИКИ А AIIOPJIHH. 

· Су.кнмк nІEU: оИ380»ІІІ'ІWІ РJПНІо CAUIUIIAo • Мосае, и С)'ІІІеСТ8О8ІІО 
аас....-ннс: ~~ R0-111]80JIDI'IWІ"•. 

1 ikuкuulммp Єnkrp81'o8 •JНI'IIf: •В Мосnі ісІfУМІІІ, мохна C:IWinl, ІІіІІІ 
rpiiCiio:uм.IIЬiuuuoa К3'JDII)'II8 :s П t1uanoaa1м .аnсuоиом .... 
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Серезим ціна віJІІИІr;а на Jtеньск.1WUL1ІІ: щкк.:ті дрожки - 5 крб .. 
JІІІОЛЬОТКИ - 10 крб., фІІСІ"ОІІ 1 IIIJIOIO КDHCR - 10 крб., КОЛЯСКа і 
карета 1•tстиіркою конеІt- І S крб. аснгнаttіими. У ~:noraяax О.'ІСК
~-аІшра КочубнІtськоtu t: місце. 11е ІІін за1начак. що Бn.'І.ІІнськнА 
ІІрніжз.жак к унівсрск11:'Т не на •НІІНЬНі•, а ІІа ресорних дрожках ... 
В ШОJІСІtнику Шекчеиха ІІІНtmІВRНо. що в бсре1ні І RSS р. вони зі 
Шспкіннм бра.1н Іtропьотку ,t.'ІІІ ІІnі-uюк 110 Москві. Чнп.Іn'Ін рnз
ІІовііІь Грнrорік Дaни.neкhltont про те, як БмянськиІt 1НаАомив 
його J Гоголем, звертаєш увагу, що вони R1М.1ІІ .'I.PDJIKH, хоча аі.'І. 
ІІОЖ'ІІІканни Бодянсwсnm JIO бутtнку, в як:ому хна Гоrоль, було 
всього rtінтисячі кроків: •Mhl t."СШІ на Н1RО1ЧИ'ІІdІ .!ІроJККИ и пос:ха
.1и 110 сосе.'ІСТВу на НнкитскнR бульвар. к JІ.ЩоІУ Тмwжна. rле в 
квартмре rрафа А.П. ТоостоnІ в то время жил Гоrол .... Всередині 
1840-х рр., тобто в Шсвченкояі •tасн. в місті з'явився першиЯ rро
чuськиЯ транспорт - не3Р)'ЧІІі Я пові1ьні ди.1іжанси. довгі 

ві.Ікриrі екіпажі 1 ПО1/tОВЖНОЮ ПCpttopOJI.KOIO, 3aiiPJUКCHi парою 
конеА. на півтора !lССІІТКа пасажирів, ІІКі СИді.1И на .11вках. В на
роJІ.і іх нажиалн оо.~~ініЯками•. Вже згаданнА Асто.1ьф Ае КІОС1ін 

писав: .ЛініRки - apom з nодвіЯними СІШЇІІНJІИИ на вісім •tо
.юІік.ІІкі розмішуютьсІJ спиною оп.ин до мноrо•. 

В 50-х рр. ХІХ стопіТПІІІ МоскІІі нараховува!ІОС:JІ вісім закпWв, 
які віnnрав.'ІІІЛИ дІVІіжанси в Петербург, 8о.1одИИІІр, НижніА Нов
город. Тулу. Ригу. а також у Харків. У Киів з Москви відnровлuи-

::::Н:Т.::;,."~=*:хо;~:::~;.·:;;~~~~~rх=:: 
6И.1И 1.п:уба. Пі111іwе ИОСКІІМ'Іі КорИс:tуВа.1ИСИ ШС ЙОМІІібусами -
6аrатомісними екіпажами 111 кittttiR тязі з кmІдУКТQром і реrулир
ним маршрутом. 

До pc•ti. за •шсів Шевоtенка в Москві .rшwe центральні вулиці 
мали бруківку - тверле каиіtІІІе nокрІmА. Мостові були, як пра
вило, дерев'яними, а по трогуарах nроІUІІШІUІиси дерев'яні містхи. 
0 Негоду ВОНИ JІ.ОСТ8В1ІМИ МОСКВИчаМ 'ІИММО ІІСПРИDІІКК:П:Іt, 
навіть і в піСJІЯшевченкові часи. А ше дереа'иІІі мостові пі.ІІ. час по
же• самі спапахуІІІІJІИ А переttоси.nи воrоtІЬ ІШ протИІІежниІt бік 
вудиці та вuоц: неі. Купець Іва11 Слонов писав: •Но самwм rлав
нwм москоаским отпечатхом 1 бwли москооскис мостоаwе. Зто 
бwn:o нечто невожожное. Вwмощеинwе круnнwм булЬІЖНиком, 
ІССГ./11 tрИЗІІЬІС И ПWІЬІІЬІС, С болЬШИМИ ІІМІМН, В ЗИМОЙ tлубокн
МН ухабами, mtи accrJI.8 бwлн сrиnетскоІt кuнью москвичеІt. На 
них часто пронеходили аварии. КВ.'ІСЧИJІИсь ЛОWВдН, JЮМаJІнс• 

"JКІІПRJІ.И ••• Часто c:тpІUUL.1H и СеJЮКИ, JІОМВІІ себе руки и нons ••.• 



ШtВ'ICHKOBHft С)"ІВСІІНК росіМСЬКНft IIHCh~CIIIIIfK, KШIJh 8о.1о· 
JІИМНр ОдоєІІСЬКН~ 18.1HUIHR і таку характернетику мnс:коuс:ьtшх 
троt}ІІрі8, 1 ИКИКН 1ЇТКНУІІСН ft украЇНС:І.КИft ІІІІt."Т: • .. Ла80'ШНКИ ••• 
СЧНПІІDТ НС ТОЛЬКО у.1НІІу, НО И ТрсJТ)'ар ІІрИНа..11ІС:ЖНОС:ТЬЮ СІЮИХ 

Л8110К ••• ВЬІ ttaAJteTC ІІа тpntyapax Не: ТtІЛЬКО ІІё!Іра, МСІІІКИ И ІІрсІЧИА 
тоІІІІр, ІЮ и корwп. М.ІІ корма ЛtJІІІаJJ.СіІ, или решета и 11рочую то· 
му nодобную ІК'ІС)"•1У, ЖИІІОІІИСІЮ lltК:IilltJICIIHYk1 p1U1KOM ••. ТаКОГО 
cm:yn."TRHIIIК:RКOГO IIOPJUК8 ІІС: RL"1}1CI ИUІЬ ІІН Н О.'ІІІОМ rupoac: І МИ• 
ре•. Вссwоском:ькнм атрнб)"НІN були к.н.тк»жі іІ бак•рн. икі рс:rу
.1нрно JIICHIIatiH, 8.1С ІКІНН 1іІ.'ІНІСІ&:ІИСІІ IICIILIJIUolBIIИMH. У СІUІТВ 
ТСС.,lЇ МІВіть СІІор)'.'ІЖУИ8..'ІН llil.'l НН'оІН .тсрев'нttі ІІОМtИ:JИ. 

МОСКІІІ ІІС JIULll ТU.lЇ ХВІІ8.1ЇJаІІіЇ. роботn Р ІІLОИУ 11811J»>MKY 110· 

чапки лише ІІаІІрнк.іtщі ХІХ t.їt1.1in11. КU.lH віл забрузtІСШІR місtа 
смсрntіс:ть lЮСИГда 33 .lЮJUІІІІІ ІІа І тис. мс:ШkІІ.tщів. Пcpwиft мос
ковський во.югіІІ 6):.10 ві.n.риrо в 1804 Jl .• а.1с: ІІа серсшшу ХІХ 
СТОІІіnи в Москві всс:рОоJ ІІс вж.то&•Іа.lо lkWІ. Скажімо. ВJНМКУ 
1847-1848 рр. JaМ:irn. nотрібІШХ 330 ПІС. візср у MIIL Москва OJplt
W)'D&IIB мснwс 100 тис. Тому вже на ••ас nовс:рttс:ІІІІЯ ШсВ'ІСІІка і1 за
С:ЛВІІИЯ. В 1858 р. 11 ПpotiCJON ЇН~ІІсра ЛІutріЯ ДcnLUira бу;tо 
JaKЇII'ftiiO ptttollt.-тpyІC.UiiO CТ"dJIOIO ВО.:ЮГОІІУ, 11.'13ШТОІІаІІ0 ЬОЛО:JбірІІі 
бас:сІtни (на ЛрбаttьхіА. Тверс:ькіЯ. Кал)'1ькіЯ, СерІtуховськіR мо
шах. бinJI бу.!ІИНІСУ Пашкової та Іtа Jaueпi). а в Великих Миmщах 
побуnуваnи помпову станuію. Довжtша жшonponcuy стаІІови.'tа 45 
км .• anc OXOIUIIOВa.ll невелику тсрtпорію. В будІІІІХІІ ІІО.'Ш, як пра
вило. не ПQІUІвмася. На трвс:і tкщоmнусrоя..1и •tавунні водорозбірні 
колонки. а ni111iwc IIOJIY JЮ1ІІ01ИІІН Я убооtквх. Суоtаенмк пис:ав: ·В 
кес:nюс:тsх. rnc не бwло бас:с:сйна, нодово:ІN нmи.1и во.'І)' И1 Мос:к
вw-реки, а ИНоtАВ н И1 друrих соІІССМ уже: ІІсrмrис:ннчсскнх иrrоч

НИКОІІ - Нсбо.'І&ШИХ MUCKOIICKHX рече:к. ІІр)'ДОВ И Т •• 1.• За ІtиХ )'МОВ 
у моеквичів ос:обІІиво внеоко tdІІувалася митиwннська лжсрслЬІІа 
ВІШВ. В іх свідомості вона часто асоuіюнв."JаСJІ з чисrою ВОJЮІО, 1 
чаєм (]пuшємо, наприкпu.. карrину Васи:ut Перова •Чаювання в 
Мити~). 

В MDCkвi діали також кіnька КWІWЬІ1ів. Нu.вність КWІОЛАЗЯ 
бітІ буJІИНку була Прсс:тиЖІІИМ фактором і ІІDВЇТL ЇІІОJІі 181118ЧІJІ8· 
СІІВ upeatX ІІаріВНі 1 uсрквами. ЗаПИС)'ІОЧН СРОІО IIJIPCCY В ГІJС'ПtО· 
МУ ПJЮВУJІІСУ І«реJІИІІі 185] ріка., Боп.яІІС:ЬКНd )111111ЧНВ. ШО будИ
КОХ Іrн111'11Е:ва 1И8ХОJІИТІоСJІ поруч 11 Нікітським монастирем в •:ша
нии П(НDІО протиВ КОІІОJШІ•. 

До речі, бу.аинки в Москві нажвалиси 11. прі:~вишами іх .аомо
ІІJІІСНИкіа. Ypuoi)'JO'Iи w. шо nonepeлy нас •Іекас •Іима.'Іа робота 
по ІІUІСнению сучасних upec тоаІшнІк бумнкІв. слі.ІІ. nо1наАоми
"ПІС:Я 1 цим k:торичним феноменом бпнж•Іс. НаАкрашс пос:лухатн 
1108СНСННЯ MOCDIIЧI-oчc811JD111: 
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.Дома так и назwВWІись по их JІОМовпалепьuам ... ОбозІtа•Іеиие 
аомов по фамипии их а.1ааепьuев couaвano разного рода трудно
сти ПрІІ ОТLІСІСаНИИ JIQtda. Kor./18 ПрІІХОдІІЛОСЬ, например, ОТЬІСІСВТЬ 
аом Петрова на кахоn-пибодnниноІІ ynиue. на ПиmtщкоА кпи на 
Якиманке, иноrда надо бьто nромарширонпь ее всю 110 олноА 
стороне, а noroм npwu:.naть то же по дpyron. если не бьuІо ука:Jа
ІІО, к какому концу улиtlЬІ ;1ОМ расttоложс:н ближе. Пмс:нtо бwло 
в таких случuх дли справки :JaXOJUtТЬ в какуІО-дНбо, особешtо в 
nмоrниную лавочку: Уам мoatto бwло получить ухазаttиа, кас:во
шиеси. вnрочем. не Уопько вдрссов, 110 и всеrо обра:JВ жизІІи обw
RВТСJІСІІ обспужнвасмоrо павочкоА pallotta .•. 

Бwвали затрушtсІІИJІ и в 'reX случІUІХ, кor.u по о:шоА улице 40Ма
мн ІІІаделИ однофамИЛЬЦЬІ, И ПрІІ ука:JаНИН адреса Надо бьuІо ~ 
ЗІІ&ЧВТЬ. •tro а.аресат живет не ro.!1t.КO в lІОМе Иванова, но •в доме 
Иванова, бwвwем Брабеu•. Вообще, впрочем, надо сказап., 1(1'0 не 
бьию еще общс:принятоrо ПорІІ.д.К3 в обозначении адресов и их обо
ЗН8'ІІІІІИ ro по nопиuсАским ЧІК;ПІМ и квартаяам. наr1римср Хамов
ническоА часrи 2-ro квартала на уrлу Неоnаnимовскоrо и Ма;юrо 
Трубноrо персуJІка пом такоrо-щ ro по церховнwм npИXQIIDM, на
nример •У Maprwнa Исnо&е.!ІНика., •У Успсш.яtш·МDІИІ1ьuах•, •В 
npнxOJIC церкви НсопапимЬІJІ КупиІІЬІ•. И11оr.аа JtC прибеwи к 
ра:lІІНЧНЬІМ СО8ерШСІІНО СJІ)'ЧаАІІЬІМ обоЗІІВ'ІеНИJІU: ПротиВ такой
rо церкви, nрслнв ВilOвt.eroJIOмa, nроnІВ похарноrодспо' и т.д. Ну
мераuии 40МОВ начала :Jаводиn.сІ, ПОМННТСЯ, С 90-х ІЩОВ (ХІХ 
cтnniml. - В. М.), но зтот общеевропеАскиІІ порядок. уже лавно 
усвосннwЯ в Петсрбурn:, в Москве привиnалсІІ очень l")'''{n>. 

Втім, у часи ШевченкаJЮМОR.1асників успіwІІо розшукували за 
іх прізвищами. Пам'ятаймо про це, бо номери будинків, нкі тепер 
СКС1JІ8Попюють на тоА час, КWІИ іх насправді не вивіШ)'І8.1ІИ, нс
аипраа.аані в науковому л.ос..1іткснні. Інша річ, копи вони назнов
ІDТЬСJІ СТОСОВНО ХХ СТWІіпн 'ІН СЬОІ"О4СННR, 11106 yRвиnt Місце 
тwІішньоrо ро:лаwування московських будинків. 

Про харчуаанн•, 
JІIKJ81R8R ТІ МІСІІІІ:ИХ pOJBOЩR&Ia ••• 

Харчуванна веnнкоrо місrа звбс:mсчуваJЮСR ЗЦІUІКИ ВІ\8СНИМ ro
~ і rociiQ.!Uipcnaм москаичів і через 6&зари та маrвзини, таJІав
ки. ХарІІові .11811КН- М'ІІСНі, ОІІО'ІСВі, МОІІОЧНЇ- з"ЯВИІІНС:І WC ВСІ'І-

1 8a8JIO DOrQIКПIC,I J ТИN, 1180 )'IO'DteHI .. 8UIIJIC'Ci Н&JІІОІІ) npiiJI(IICIIКCI QCPUН. 
noac.нoro пnо •м noataelcloxol AL"IWIIIIII Оулн •81111111КС1811МН• • .IКJ1831UI. •по
:rнnенм• JІІІІLІЬІ1МОІ)' JНdnl JІОМQМІСКНU 6e1nOIOCJikDIO. 
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ровиІІ)(. а маm1и11и- n XVIII сто:Ііnі. після пстровсьхих реформ. 
Вже BIІL'J)UІi fІІ»ІЇUИ Шевчешеа в Москву rахтн PJICHL'IИ OI'Q.'IOWeH
HRMИ про 11родаж всьоrо і ж:и: вія ріJІІНХ сортів рослинного масла
ИIIIWIOIU, СОНІІІІННХОІІОГО. І;рчи•ІНОІU - •на Тверекой бли1 Охот• 
ного PIL'IY R!ІОМС r-на Вас::ІL'ІЬЧИІСова. 11 овощноЯ лавке Григорни Сс:
иёнОRа• -llO •ХМЬRЬІ (КонстанmнmІn!ІhСІСОС мреньс JL'IІ JICO.'Cpm) 
И Мас.'ІИН•; ІІіз t)"UJCНИX фрукrів у МВПІ1ИНі НІ Ніхо.1ЬСЬКЇЯ В)'.'ІИuі і 
rрнбів в Oxomowy рму 110 фортеnіаtюп ІWІІСіt ... 

Серед відомих мос:ховських ринків - Сма.'ІСІtський. Хmровка, 
Сухарсвu. ІСІІ)'ІІа.'ІО баrато ІІСІІС.'ІИІСИХ ба1Вріn, RKi ЖІL'ІИ ІІС:ІСраВИМ і 
uіхаВНМ ЖИПRМ. На МОСКОВСЬКИХ ВУЛИІІІІХ. особпиво UСІпра7ІЬІІИХ, 
МОЖІІВ бу.10 1)'СІріти ЧИМВ.."JО ро1ІІОШИХіВ, RKi віnріJШІ1ІИС:R ХОІІЬQ
ром ОЛЯІ')t Петро ВістеІІrоф ПИСаВ: •БссчНС.'ІСІІНОС МІІОЖест&О раз
ІІОWИКОВ Іk."ЯХОГО рода IIBIJWJIIRIOТ МОСХОВСІUІС УЛИUЬІ'; WliiH 111 НКХ, 
pii]0.1C1We в снІІих хапатах, npшam .юроrой тuвар; дpynre - все

рьах ха~~атах, тupr)1DТ тонаром ередней ueнw; ІІахонсu. мальчнкн н 

бабw- разносит самwе .'Ісwёвwс .1аКОМL"11Іа•. Якра1 18 останні ко
рнсt}111111ИС:R tюпулнрністю, у них можна бу.m ІІридбатп о'Іасощі, мо

ро1НІІD, ВСЇ."UІІХі RПШ.Н, В ТОМУ ЧИСЛі R 'ІаІUеЧкаХ 1 медОМ, ПРRІІНХИ, 
мсдиииІUІ. патоку 1 імбнрем. а ще -спаржу. огірки, редьку. горох, 
яблука та груші, в тому •ІІІСІІі сушені на па.111'1хах. а ще - хуреА і 
курчат- живІІХ і смажених, а ще- ма.'ІОСО.'ІЬІІ)' осетринх свіжу 
ікру і u. і т.n. Продаж. JІК nравило, cynpo~ rо.'ІОСІІИМ 
криком, ап.е рск.'ІВМІІУ вивіску рознаших 11с мавJІС повісиm,ІІС на 

лобі :11. Uей профссіhІІИА •ІфИК• став ос:обливнм :он ром СІІОВССІІО
rо Мнеtt1П118, А бс3 IILOI'O IICMOJIЛHDO )'Jiвиnt ТОJІіШІІІО Москву. 18К 
само. нх і бс3 uсрковноrо JUВOII):. Кажуть. що своrо часу вихрики 
р01Н011Utkіабули :JафW:овані А ІІUШІІі І ІЮПІОМУ JIUIHCi. 

•Яблука квашені і сливи СОІІОНі!• - кричав один розношик. 
•Кавуни N0311.0кські, виноІрад аетраханськиА!• - вопаа іншиА . 
.дпельеини, апепьсиии!• - псмсНІ)'вав трсrіА • .Лимони!• - нав
ривавен Aoro mнкурект. ЦіхаанА штрих. 20 "fРВВНІІ 1858 року 
Шевченко :JІІПисаІ у ШОІІСННИК парцаіАниR вірш, яхнА почув у 
сім 'і своіх дру1ів Умрових: 

НІІІJІКНО. JIUIIOC'IIIX, І ОХІІО nt niiWII8Іo 
ПмІІремеІІеІt таrосrноА IIOWH. 
НІІQІКНD 1W ra.IIOCOII 380НkІІІІ Kp8.HWI!: 
eJitмOНW. hC.1ЬIUIIIW 10р018Н~• 

ТІКНІІІ ікn:рсс .110 побуrових rкшро6иuь лиwе nillтвcpaжyt:, шо 
Тарас Гриrороаич 3асртав )'II8JY на В)'JІИЧНИХ рооношикіu. особІІи-
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ВО ТІІХ. JІКі RНKOHYfiiL'IH CIIOID роботу IICCCJIO, MMD НС :1 ІІісІІСІD: •ПО 
JІI'OJI)'. по кпюкву. ВоподимирсПІ клюква. nриходsІ.'Іа ІUІІDІСва Н1-

.ІUШска. nросИТІо MClUI шrrака, а вw. зетуwки. ПОJL1акивайтс. у ма· 
Т)'WКИ rроІUИКОІІ ІІСПраWИВІЯТе ••• • Або: •ЯбпО'ІКИ ранет. у КОГО 
своих нет!•: •Киспwх шеА- а уrробу ancR!•: •Устап: кри•Іать, по
КУІІаІtтс так!• і т.з.. і т.n. 

3 ІІНроrаМИ і МJІИИЦRМИ Продавці 118СТЇWС 38 все BHWHKY8811ИCJI 
а о.'Іну шеренгу, торrів.111 tакож іUІJІВ з nриспівками: •Кому nирож
ки. ropti'IHC пирожки? С пwлу, с: жару - ШІtа'ІОК за пару!•; •Вот 
6пинw-блинО'ІКИ! КушаІtтс. с:wно'Іки и мои любимwс .ІЮ'ІКИ!•; 
•ПЬІWКИ. ПЬІWКИ, ПОJІХоднТС:, ребЯТИUІКИ, ПО!ІТJІНИТС ІІП3НИWКН!• 

МОСkОВСЬКЇ сtароЖІt!ІИ ро3Повіда.1И, ЩО ПИрDfИ були СМВ'ІНИ

МН А ІІсаороrnми. проте нсріаkо самі розноuшки ві.аштовхували 
своєю неохаІІІІістю. Дпя історії :Jа.'ІИШилос:• чимапо uікааих сце
нок. Скцr;імо, х..1оn'Іик icn. nиpir із аарсНІІJІМ, у якому йому по
ІІаІІСІІ шматок бруАНоі rанчірки. Він звертається до пироЖІІика: 
.ДНДснька, у тсбJІІІироrи-тос тряпкой ... • ТоО у віlІ.nовідь: ..Л тебе, 
канальи, 'ПО Jr.C 3В JIIIC КОІІСRКИ с бархатом ЧТО .'ІН JІ&JІаТІо?• 

Цікаві й точні рJІдки про рознощиків залишив мос:ковськиR 
купсш. Іван Слонов: 

•Срс.:ІИ nубпики ПО рядаМ ХОДИЛИ МНОГО'ІНСЛСННWС ра3НDС'ІН

КИ. IIOCHBWHC на rоJІІОВВХ В .!UIHHHWX лотках. ПОКрW'ПоІХ тёПЛЬІМН 
ОДСJІЛІІМИ, жарсІІ)'ІD ТСJІАТИІІу, ІІеТ'ІНІІУ, СОСИСКИ. ПИроnt, саRІСИ И 
npoq., при :пом ос:с разІІОС:'ІНКИ на p;mtwc ЮІІоса rромко вwкри
киІІІІJІн Н8388НИІІ СІDИХ товаров ... 

Затем сшё бwли иtrтсрссиwе тиnw •рилских nоваров-. Они ІІо
сІUІн водноА рукс большоА І:ЛИНІІНЬІА ropwoк со шами, заверну
ТІІІА R тёплос oдcJUІu, R .ІІРУfUЙ рукс корзину с: м~rеками. дсрсвин
нwми ЛDЖІСВМИ и чёрнwм хлебом. Мисu rорачнх вкуснwх ІUСА с 
МИСОМ СТОНЛВ 10 КОП. После едЬІ МИСКИ С ОСПІТКІМН ЩСЙ И JШСба 
торrовцw: ставили на ПО/І в рJШІІХ. около своих лавок. me их досща• 
лн бсrавwие по рІШІМ бродІ'Іис с:обакк. Потом прихDЛИJІ повар, 
Собирап МИСКИ, тут ЖС Dьrntp8Л ИХ tpJIJHWM Н CaJIЬJIWM ПОJІОТСН
UСМ Н СІІО88 llaJIHВaJI В НИХ ЖСJІ&.ІОШИИ I"OpFIKX шеА•. 

Не Проходи.ІІО дwІ, щоб на баЗІІрі ІІС траПІІІІJІИС:Я Крадіжки. Ось 
хrос:ь ніби ненароком виn)'СПІВ на волю кіJІЬD рі31Юбврвних ку
льок, і ІІубліка, ЗІдСрwи rоJІови, витріщІUІас:ІІ на них, та ше А 

жаnіЕ нсзrрабноrо ІІокуnWІ.- Раптом у натuвпі JІ)'Нає крик: •&а
nоwки. обікрали!• За ним ІІDІІІЕ друrиА, третій ... Це ВІІТІrа кар
манників B1f1"P11111.1ВCR на прнаабпиві кудькн, щоб nримусити всіх 
за:tівnис:я ... 

Про живи А ШсВ'Ісиків іктсрссдо міськоrо баиру саіlІ.'ІІП'Ь Ao
ro 'JІПКС: у щоденнику 9 серпни 1857 року. зроблсниR в Астрахані: 
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•П)'б.ІІнкв рwночІІІUІ, квк н всuе, перекупки, nовара и кухарки, 
нзре.11ка поrrІШІскІ 18ІІЛWВUІІІJІ жиром купчиха-rастрсщомка, да 

nкoro же сnлсржаrrин особа луховноrо чина. сугубо рачашая о 
ruюrи rрсховноА•. 

Всі дарИ Сі.1W:ЬІС.НХ ТИ А МіСцеВИХ городіВ МОІСВИЧі MotJIИ nросто 
кyrrиm, •rимало з них мали масне ломашиє госп(ЩІІрство, в часи 

Шевченка по Москві ще рсnrупювали корови. нкі щоаин давапн 
москвичам тепле молоко. Та влітку біпьwість nоміщиків із 
сім'ями вілпраВІUUІ.ИСJІ в своі села, заможні мос:DИЧІ також мuи 
піамосковні ашиби.lІалі ми ЗГІJІ8ЕМО про те, ик CepriA Аксаков 
:JІUІрошував Тараса Шевченка .ао себе •в дсревнrо на лето•. 

Москво:JНавс:ць Дмитро Никифоров у книзі •Стараи МосІtВІL 
Описание ЖИ'JНИ в Мос:квс:со врсмёІІІІВрсА до ХХ века• ( 1903) пи
сав: •В ПJІ11ІдССRТЬІХ ronax npoweдшcro стопани (ХІХ сrолітrи.
В. М.) Москва СЧИТ81ІІСЬJІІ и бьvrа столицсЯ русскоrолворянС11Іа. 

ПомсDlИЧЬИ семьи по11111еЯ осенью. и никак не JІІUІСе Рождссnен
ских Пра1ЦНИКОВ, rпmWІНІІJІИ Москву. В течение шести-семи зим
них мссиuев проживалось в Москве всё. что бw.'ІО вwручеио оохо

лов с имсииА. ЛеnІНс месяuw жизнь в деревне почти ничеrо не 
стоила. Усааьбw бьrли nwшw всем, что требовалось А/111 жизни: 
IIUICO, живность, ммоко, мука, крупа - вс:с бwno своё. Из Моск
аw приІІ031UІи чаА, сахари нскаrорwе баІWІСАньrе продуктw•. 
Ви ІІЇ/J.омиА нам Іван Спонов цікаво писав про персваПІ мос

ковськоrо ZКІТИ в .пруrіА ПОІЮВИИЇ ХІХ столітrи (пам'nаАмо, що 
він заrJІJШІВ туди J початку ХХ СЮJІіпя): ..... В прсжнее время ме
нее бwno опасиосm АІUІ жизни обьrватсля. Он не моr сrореп. бес

помошно В.ІССІІТОМ ~ нсбоскрёба, куда не .аостастни одна по
жарнu лссmиuа: обwвате.~~а на улицах. не давКІІи трамваи и авrо
мобип:и; лавочники не О"rр88/ІІUІИ cro фмьсификаuиеА ра3ІІИЧНЬІХ 
ЖН:JНеННЬІХ ПJІСЩУКТОВ, которwе В ПрсХJІСС ВреМR бЬUІИ 6асІІОСІІО8-
ИО acweвw и без фuьсификации. Тах, например: І фуиr чсрноrо 

хпсба СТОН1І І mncAкy, парІ. боnьwих ВК)'СНЬІХ каnачсА S коn., фунт 
JI)"'Wero МІІСІ S ІСОІІ., 1ІССП0К ІІИU 8 ІСОП., фунт масJІВ корDВІ.СІ"О 
IS коп., фунт лучшеА пвюсиоА икрьr І руб. 20 коn., фукr осстри
иw IS ~ .• сu:сиь xpynиwx бсрс::ювwх дров 2 руб. 5О коn. и т.л. 
В цcrnpc ПJpQIII, хорошая UІJ711111184-S JСОМН8ТС'JUИ./18 25-:Юруб. 
в мсащ. Вто врсми не DІІUІИ ни аромньrх, ни кварrирньrх кризи

сов, все &.uю асwсво и вссrо бкn:о ІШ080JІ ..... 
МісІtКУ nolm)' в Москві буJІо віJосрнто праз у рік віuі.Іии іі 

WeмeнJCON- у 1845-.., Раніmс пнстн своіх nанів роонос:или по 
мkty :шхе1tа nрислуrа, икІ в СІІТJСОІі .ІІІі збивапис:я з нІr. З uІє10 
меtоІО 8UОрИС1'08)'1111 своrо CJI)'I'Y АнаріА А БоІUІис:ькнА, JCQJIИ 
llianpoвan ,.,... .. І JIIIC11I МихаІІJоу П......uty, Сrепану w..._. 
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В)" та ін. МОС:КІІН•Іі віп.рв1у ШtіНІL'ІИ И0110Jt8CJICIIHJI. 8 ІІСРШИЙ рік 
p00orn МОСКОВСЬКОЇ ПОUПІІ ДО ІІСЇ ІІОСІ}"'JІИ..10 ІІОНад 160 ТИС. ЛИстіВ, 
а ІІІСТ)'ПІІОГО року- ПОІІад 200ТИСR11. ЛИСТИ IIPHIIML!Jih:Я В усіх ку
rОЧІШХ міста в 120 ІІе&еJІІІКІІХ лавках. Восени 184И року вnерше 
J1 11BНJIHCJI СКриІІЬКІІ, збиті] ТOJIItи:II.JlOШOIC, оббиті жерсnо Й пофар
боІІІШЇ В ІІСКраВО-:JСЛСІІНіІ КО.'Іір, ІОІІН будИ ветановnені В JІССfІТИ 
КОІUІНП:р&:ЬКИХ МІІ'В1ИНІХ. У КЇІІUЇ SO-X рр. з'ІІРИ.'ІИQІ марКИ, 8 В 
wістлсси-rих Москву бу.1о ро:шіпено ІІа 23 поuпових окруrи. Перше 
віШLіпеинн міської ІІОІUТН po:muuoвyвanoeя на поштамті, вруrе -
111 Арбаті. Імператорський Московський nourraмт, що наприкінці 
ІІ'итассfІТИХ років 1находився на Театральній мощі, скщщався з 

ІІі'ІОГО puy СКСПедНUій: ІІриІІОМ)' КОJ)ССПОІUІеНuіі і ПОСИ.'ІОК та 
віJutравnеІІшІ пошти: прийому rpoweh; і11оземної кореспонденції: 
рщбору і вилачі грошей; rn.зeтttoi експелнuіі та itt. ІсІІувало також 
иіцділеtІНІІ поштових карет. Рознесенним .. метів по місту А у .пач11і 
иісІtеІІОСrі Jаймаписн понад 80 листонош. Лист. віапрааnениА о 9-
А ранку. опімні JІОСПІRІІІІВСН в найві.цдалснішнА куrочок міста. 

У ІН58 р. в Москві діяли блн:.tько ІІінсаrні лікарень •uивільно
rо ві.Іюиства•. в яких одночасно лікувалнск понм3,5 тис. чDІІовік, 
а також лікарні •ВОЕІІноrо відомства• на більш ик 800 осіб 
стаuіо11ару. Крім тоrо. в місrі ІІрацювапи 10 приватних лікарень 
при фабриках і заво.дах. у яких розмішувалосJІ понад І тне. чо

ловік. Діилн такоас приваnІі лікар11і: rомеопаmчна. косrоnравна, 
RОJЮ.ІІікувапьна, •гальванічний х.обінет• та іІІ. В передмістях нарв
ХОІ)'ІІІUЮСІІ 13 повітоних JІікарс:нь на більш ІІК 200 осіб. 

Серсв. RСJІикихлікувапьннх заКJ1811ів слід віn:Jначитм Московсь
ку громацську лікарню, Катерининську Преображенську, 

Маріінську та ГWІіuинську JІікарні, Імператорську П8ВІІовську 
.чікарню. МосковськиА віАськовиА rоспітмь, Дитt~чу 111 Очну 
лікарні. Лікарню JІJІЯ чорноробочого класу. 

З •Очерков москавскоА ЖН1НИ• Петра Вістенrофа ді.знаємDСJІ: 
•ГJІІUІJІЬІС, rосподствуюшие бопезнн в Москве: rорячu, лихо

р8JІ.k8, 8ПОІL1еКСНІІ, ИЛИ ПараІІМЧ, ПолаrрD. 80JIЯHIUI, сухотка, Ча

ХОТКВ, uинrаrная, зубнаи, иасморк, rлазнаа, кашСJІь., обwкиовен
нwс простуднwс припав.кн, ревматизм, коклІDШ, ЮІІотуха, rемор

рой, скар.о~атина. корь. оспа, лишай, ломаrа и сифилитическая. 
Бопезнн развиваютсJІ преимущсс:твенно в низwсм классс между 
ремесленникамн и фабрн•Інwми; распространснию их cnoc:oбcт
IIYDJ" бс::JНр&всrвенносn., нсопритнос:n. и часто не.:JЗМоасность 
JІеЧІП"ІІСЯ 18 НСJ10СТВТКОМ Сре.ІІС1'8; К 10МУ же HeВCQW, ClфWUI 
первона•ІМЬІІое поямение нелуrа от нерапения, .аают ему рrа

внn.ся в вwсшеА степени. ПреJІІUІВЯСЬ обьrІноА неумеренносrи: в 
ПІП'1ос: и пише. Коr.111 же они JІОСТ1ІПUОТ до соверwенноrо н:анемо-
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ЖСННJІ, Ю, ПО ІІСВСJСІ:\.'ТВ)', ІІС ІІрНбсrают К докторам. 8 JJC118ТCII у 

КІКІІХ·то баб. му•иков н оn:тавІІЬІJt. фc.'lwtшcpnn. которwе. так 
СКВ311ТЬ, ·•мазwваЮТ ІІНр)'ЖІІЬІС ІІри1118КИ (ю.1С1НИ. jlaJIНII еА 110.'1• 

НЬІЙ pa:tf)'Л В бo.lbiiDM ТСЛе ... • 
Якшо в.-rи 6срс:ІСІІЬ IKSR року, ІСІ1.1И Шевченко хворів у 

Москві, Ю 1І.'ІіІННМИ •МОСІСОНСКРЙ МеЛНІІННСІСОЙ ПІ1І..'ТhІ•. еПОС· 
теріrалосм nевне збіпьшс:Ішн кіпhкості ·Jахворюьинь і навіть смсрт· 
ності в місті. Гвхп. невпевнено ІІонснювала uc так: •Несмотря на 
то, что ко.тсбания термомстра и баромстра бwпи незначите~~ьнw, 
ВНСШНИС атмосфсрІІЬІС )t:JIODИЯ В :ЛОМ МССЯUС бwnи ВИДИМО ІІе· 
б..urmрияnІЬІ. НссКWІЬКо рашtсе и неравномерное HacJYІL-"teHHC: 
ІІСі:НЬІ. НСJtрЬІТИС: реКИ. ПО.L'ІІІСС ПрDХОЖІІСННС ЛhiUI, liUIIfO ЛеЖ&В
ШеГО IIOJIIIOJIDIO, Н Т.П. оfх:ТОЯТС.1hСТІІІІ, 110 ІІІ,."СМ)' fiCpoRTHIO, C:UIICA
I:ТIOIIIL-1H :nому•. 

В бсре"ІНі IRSR роК)' в .. тікарні Москии ІІОL-rуnнло 3.9 тис. хво
рих. а ВИПНС8JІОСR ] ІІНХ ПОНад 4,2 ТИС. '10.1ОВЇК. У ВОЄННИХ ШПНП
.'ІRХ 1НаходипОСR ПОН811 І ТИС. ХІЮРИХ, а ДО ПрИваТНИХ Лікарс:ІІЬ ПО· 
ступИ..10 ПОН8.11. 280 110.1ОвіК і ВИПИСаJІОСІІ 1 ІІИХ біnЬШС 300. У бс
резJtі в Москві noмep;ro 1156 'ІО."Іовік. оражає те, шо 775 з них бу.'ІИ 
IICMOD.nRТ11 А Jlim. Серс.п ПОМСрJІНХ: ССЛЯІІ - 46], МЇШНІІ - 337, дво· 
pJIII- 104. DOCIIIIHX- 8], куnuів- 7S,аворОВІІХЛЮЛСh- 38,лю

.ПСЙ духовноюсану- 28, слухбоаnів- 18, інозсмtdв- 10. Спти
с:тика JttФЇКС)'ВВ..18, ЩО рапТОВО IIOMCpJIH )4 ЧО.10RЇК, нбнто буЛО -
3. самоІІбиВС'fВ- 4. мсртвонароп.жених- 261• 

У віп.аині Московської ради дитячих притулків знахоJtИJІисн 
ОлсхсанлриttськиА, Микопаївський, ОльrинськиА, ОлсксаІІ.ІlРО'" 
МаріінськиА, Прсс::нєнський. ЯузькиЯ. Ссрnуховськиn та інші ди· 
тачі притулки. Жіноча опіка на.п біаІІими uіАснюRаЛас.ІІ •1ерсз 
спеuіаnьні віJшіпення прапм•rно у всіх .п.іпьниІ.UІХ Мос:квІІ. В місті 
діяnи Московський дім мів. кілька боrоаіпсІІЬ і притулків мя 
бiJutJJJdв. У Москві ІІараховуамоси бnизько 30 •віпьІІих аmск• і 
npaUIOIIIUШ Московська :sапаснв аmска в М'исниUЬІСіЯ аіпьниці 
міста на Чистоnрудноwу бульварі. 

•По JІІІ:Ір.ІІІО.МСТНХ fЛИІRХ МОСІ.ОІС.КНХ• 

Вийасмо на московські вулиці середини 40~х рр. ХІХ столhтя 
Р83ОМ із Шевченком • .ІІКИА нкось написав у листі, що він •аІ8Іоа 
еаІІ-.., liaJun. 1111 1U8р10'111СТП )'ЛІІUХ МІІСQ8СІоаХ аа АО СВ• 
ІІІІІ'DМ'ІОJІІ•{Виді.nсномною.- В. АІ.). 
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У Іtснтрі Мnсквн. а Шенчен ко rулмв с:аме туr, немає нічого •:JІІ
карлю•rистішоrо•, ніж староарбе,-n:ькі ІІровулки, і 1}1' в6с:опютно 
11е ліє сентенІІіJІ з ЄввнrспіJІ віл Луки 11ро те. що кривизна випри
МІІтьс::и.llаремІІn новачок иамаrатммсться проАтІІ •ІІРЯМО•. Якраз 
•nрямо• ніик не виR.в.е. Скажімо. Твр;ц:: Грнrоровнч міг иаnравn•
mся на ПрсоІис:теику, а потреnиm на Гого..1інськнА ІіульІВр. Або 
повсрtІуrи в Кривий (тепер - Кривоар&m:ькнR) провулок і внА
rи через кіJІька ХІИЛНІІ ІІа тоН самий Арбат, у JІІОХ сотнях кроків 
віл. ві:J.правноі точки. Таки Кривий! 
До речі, віD.омиR МОL-квознавеuь Вололимир ГІпяроаськиR пи-

сав R олиіА 'J СІІПЇХ ІІублікаціА: 
•И возm извозчик сслокв, и оба руПІm московские персулки. 
Сс.пок просииА. и И1ВО1ЧИК, старик. тоже HCJ18BHO в Москве. 
-Да тебе ска:Jано в Кривой персулок! 

- Да ОІІИ ВСС 'lyt ІСрИDЬІе! - ОПраМЬІвастся И3803'ІИІС ... 
И .ІІействmсльно. сколько кривьrх переулков в Москве!• 
Сnрамі, КривоарбатськиR nровулок, икиR отримав таку назву 

в дpyriR половині ХІХ століТПІ, раніше називався просто Кривий, 
а був ше Кривий 11роаулок на Якимвнuі тв на Варварuі Не48Леко 
відКрсиля 1 • 

Оrож, тепер знатимемо, що Тарас: Шевченко наІІнсав про •18-
карлючиСТ}'8 кривизну московських орову.'Іків ще ro.o.i, коли ГіпJІ
ровськиn був немовлям. 

Піатверmкенням Шевчснковоrо •б.'1укання• саме Арбатом є те, 
шо він 3tІаВ про Пі4новинські rулянн• (ми їх ще 3І'І.ІІИМО 
niJJІiшc), ботоМ, xro бував у раІtоІІі ПішІовиІІських tу-'ЯНЬ. проnо 
не міг оминути Арбат і ближні провулки. Сучасник писав: 

• .. ЛвоАнЬІе осрсІІИЦЬІ зкипuеR ТJІнуrсJІ на ІІесколько верст, за
нимви не только все протижение Ноuинекоrо, но и ~ 
)'.ІИІW - ПрnктеІІКJ. Ap&rr. HIIU1'Cк.JІD• (81Ulілсно МНОІО. -
В. М.). Власне. через Арбкr Rw.na дороПІна ryJІJІHHJІ, і воно часто 

вихлюпуваnОСJІ на Арбвт. Nio 3ntдaRмo, ик бунінський герой із 
оповіJІвння •Казимир СтаниСJDІвоаич•. приїхавши 3 Києвв,11овго 
блукав по арбатських прову.'Іках і неминуче BHXQlUIB на Новинеь
кнА бульвар. Шевченко, безперечно, бував у тих провулках, икі 
ПрКЛЯІ'аІІИ JІО церкви 8e.'1UKOfO 8о3НСС:ЇІІНR - (."10JIQIOМ}', Ска
тсртмОМ):. Хn:і&Іому, Медве:кому, Малому Ржевському та іІІ., тоб-

' Лdірннт моекокwооr. 8)'JІИІІ ... npoi)'J!Кi8 і r.II)'XIDI К)'ІіL 1110 ма.1И ІWІІІП8)' 
11818)' і JІін.uн 1 ІІ8КR.Тнку .11МC'ft, ІІі norutІo 1на.тн Мос:к•у. ві.ІDІ5р8JНКІ у., • 
• 1H'IHOW)'фa.1wt.Tapi 118ХІА uрrіІІ.'ІНІІО·П)'ПІІіА црссі: •3аЯ)'10АНІАрІІ1'е, .. 
ВаракІІІІ80М ІШІІе, 6.111111 В~:~нІІОІІ rvpм НІ Пetpa~~R, не: 8CmU11 ПакраИН ... • І 
т..t.,тобrонШс. 
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тu н районі, JtC ЖІІВ ОснІІ 6отІнськнА. Проте •.JІ.карnючистиии• 
він міг на1ватм, скоріше за все, арбатс:ІtКі IIJ)ORYJІKИ віп Арбаn:ькоі 
ву.'Іиuі и бік Прсчиt""rенки - МаnиА і ВеJанкиА Афкнасьt"вські, 
СнваІСа Вражек. СтароконкиuснниА п інші 11ровулки. У тнuрах 
ШСВ'ІСНХ8, ЙОГО JІИСТ8Х і ШОІІСНННКУ ЖОЛНОІ"О разу НС 1rадуЄТІоСR 
Арбат, ІL1С пост '.J8.11ИWHR нам саіл.чення про те, як аін бnукав ста
роарбатськими провулхаии. 

Відсуші бс:JП<М.-срсані аокумсктальні свШ.чсІІНЯ про те, шо Та
рас Шевченко. блукаючи по кривих московських вулнWІХ, був як
ра:~ і на АрбатськіА вулиuі (ниніwни вулиІUІ Арбат), ane 
віроrіаність 1ІЬОІ1).1УІІ:С вслика. Що L1'0С)'ЄТЬСJІ Бсшинськоrо. то в.ін 
Т)"f бував ІІеоднорвюво, Так чи пк, а • не МDJI8IIO не ЗІ'ІІІ8'ПІІЮ
ІІСJПО npo k:торЬо 041101'0 J 6ymtnD R8. цІІІІJЛІІіd, 6о 8Ін 81111 •амJІОП'Ь 
818111 atpDІI, І у ІІІоОМ)' 1IIIXQIUП1oCJI ~ цеІПJ УкрІІі• в 
Motui---Ш-IIIJE)'I1IOC'IIolllcrt. 

БудіВІІишво ІІСрвісної JUКJповсрхової сnору.ІІИ на •асрвоніА лінїі 
Арбвтськоі вулиці, тобто ліІІії забудови, .aa'J'}'tlDC:и 1800-1812 ро
ками. З W.ОГО 'І8С)' Яде ВЇ.ІІJІЇК історіі ІІНІІіWІІLОІ'О бу.!1ИІІІСУ .NI! 9, 
ккнА uc ІІсрсАwов JІВОхсоrрічннА рубіж. ЗвсленНJІ ноонх житло
вих j НСЖИ.1ИХ бу;~іІtС.1h, ро1WНрІ:ННЯ ЇХ у ГJ1ИбНІІУ 3СМСJІhНОЇ ділЯН
КИ 3біІ'8ЕПtСJІ в часі 3 народженням ПЛ.НТННL11ЮМ Тараса Шевчен
ка (1813-1824). В UсІПJWІЬНОNУ архіві науково-технічної доху
мснташї м. Моеквн мені noЩ8C11Uio знаАти унікапьні докумсн111, 
вкіJWОТЬ иожлнв.ість рошовісти про цеА JІВВИіА період 'Jабудовн А 

ynopяaJC)'ВIUtHЯ :JСМСЛЬНОЇ АЇJUІНІСИ, ЩО НLІІСЖ8.118 ТОАЇ •надвірніА 
раа.ІІИUі•' Варварі Афанасіївні МмьwинІR. ША енсрrіАніА і 
діа.'ІЬІІій росіянІІі ми :JВВІІJІЧУtМО цивіпізоваиим освоєнням рейсь
коrо куrочху старовинноrо Арбату. 

Земсльналілянu Мальwиноі проспrапасв від Арбатськоі ву
.'Іиuі (так казиввпаса тоді вуJІІІUЯ Арбат) .110 раЯону ниніwньоrо 
Ммого АфанасІоЕвськоrо nровулку, ле межувала 14омовол0Jlіннк
мк наавірноі раq,ииuі Поnовоі, wіщаннна1 Івана Лазарєва і якоіса. 
Зімбулатовоі. З боку нкнішньоrо Великою АфанасЬЕвськоrо Іrро
вулку до Варвари Малwuиної приляf11.11а толі земельна АіІІянка 
f1І8Фа Wepcwen.Eвa (!)'.З боку нинішньої Арбвтськоі площі А Го-

'ТІК В.р8Ір8 МІІІWUІІІІІ 18-11 1.-умекrі. 0..8МWІО, МО. Я.. Про te, DIO 
ІОНІ Оrм арр;JІІНСІІD II&IIIQiнDro рuнкu. анІ. асарІше • ке. nомер. У Podi 
нuаірНІІА рuник - ue rpo~WU~Rn~.KI ••ин УІІ мку. Особи, •кі AorD .. , ... 
'ІІПіІае :J1 ке абІ.ІМІІІИ noc:uи с:nаІОИ8ЧІ."ІWІИkіІ, 1Uihu КІRиачоі еrр)'ІПурИоі 
'llmiiiК_.......DIIetiiJIМIIКDIIIkae8la:JIICI\WL 

1 J1x llpUII8). рсмk: ....... .арі6ІІі мрrоІUІІ.ВОМОІ.ІІІСИІІІUІ.lІо 1863 р. МОПІИ 
m.:w.n. fіІесІІІІМ D0ap811НIIW. 

'Шuво,.-оиnеаиа'ІІСІ1ІНІІМОІІЇНИІІ,І8ІІОМ)'.ІІІІХОІUІІІСІІС)'І:і&ніа6r.ІІІ· 
ІІСІІ:1t II,U.IOccpeaJIНII XIXmмtm НІІІСаІІІ!НреІІСТКІСWООІССUН811. 
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голінського Gульмру розміщукалося .1омоволодіння К}71ШІ Сабу

рока. Між іншим, сусі.Іщ Мальuшної ніби сп~ціально nідібрані 
митогоабн продемонструвапtнашазкам. шо вже в першіІІ чверті 
ХІХ століnя Арбатська вулиця бу.'Іа різІІоріл.tюю за становою на
лежністю домомасинків - дворИІІІІІІ 1 тиl)·лом графа, налнірні 
рап.ttикн, купець, міщанин. 

ДокумеІfпt соіІlчать. шо в ttanoлcottiвcькiR nожежі І 8 І 2 р. на .sш
.:ишіА ділянці згоріли двоnоверхавнn будинок tta місці нинішнього 
будинку М 9 і будімі в глибині двору. Незначна часmна іХ була 
відбудована чи вілрс'-Іонтована юке по літа І В І 3 року. Протt роботи 
не tІрипинялнся. а у вересні І ВІВ року ро:mО'Іалася ccpRoзtJa добу
дова А перебудова ОСНОВІЮГО буднІІку та іІІШИХ будіІJС.lЬ. Влітку 

1822 рокубули вже зведеttі, ал~ ше не о)До6.1сні триповерховнА uеr
ляннА жилиR будинок і два двоnоверхових жилttх бушшкtt. 
Повністю були готові цегляні одІІоnоверхщшА жи..1иА і нежилий 

бушшкн в rлнбннідвору. Ще через пару (ЮКівосtювниА будинок на 
АрбатськіА вулиuі, що бук noвcpttyrиA nорталом' ло нинішнього 
Великого Афанасьєttськоrо nровулка, йменувався в докумеttтах чо

тириnоверховим, а двоповерховнА- триnоверховим, але, сулячн з 

усього, в них обладнали nідвали, зробивши їх жилими. До того ж 
tpeТin поверх був надбудованим мезоніном. 

Завершивши будівниurво, Варвара Мальшнttn у 1826 р. доби
лася ще n звільнення свого аомашньоrо вогнища иід ІІОСТtJЮ н 
ttьому солдатів і офіцерів. До речі. лочuмасннки платили за це 

чималі гроші, зате мали nраво горло наnисати на воротах •щ 
ІІавіть внрізаm на камені: сЗвільнсннА від постою•. 

Таким уnерше: tюбачиабудннок Осип Боп.янськнА. якнІІ:, як ми 
знаємо, прибув у Москву в І 83 І р. 

Настуnна зустріч з Варварою Мапьwнtюю, яку дають змоrу 
встановити архівні докумеиm, датується початком 1838 року. Вн
JІ.ВЛЯFГЬСЯ, що ділова А, мабуть, Dpol111HD8 жіttка nж.е мала інше 
прізвище! В •Плане н фасІUІе, вьшашюм от комиссии для t.'ТрОС
ний в Мосtсве. 1838 rода, rettвapя 26 дня• засвідчено, що земель
на ділянка N2 599 (Цей номер залишиться за нею А нвлалі) по ву
лиці АрбатськіА Пречистенської частини 5 кварталу належкть 
•Ко.ллежскоА совстннце Варваре Афанасьеяне КрекшиноА, бЬІв
шей МаnьшиноА•. Таким чнном. з ноя11м чоловіком Варвара 
Афанасіївна виросла на один чнн, бо в Росіі колежськнА радник 
був грамадинським чином 6-ro класу А міr обіймаm серелні 
керівні nосади (начальник відо.ілення, діловоп в центральних за
клалах). 

'Л(wпасrурно офорМ.ІІений aWi АО буаинку. 
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На Іt.laHi, якиR Jбсріrси 11 ар11.іві, бачимо той же основний буди· 
нох] меJОнінuм. ІІовсрнутиА фасмом ІІа І&Хіл. Праворуч віл ІІІІ.ооу 
й ліворуч в wtнiA часпші булиику бу.rtи зобудонані два затишних 
ПІНКИ. 8 да.lІоШоD\1)' кутку li.IIOpl('l бсІКУ НИНіШНЬОГО Ma.10ro Афв
НАСW:ІІСІоІШm П(ЮИ)'.'ІkВ), вк і раніше, роJміщатк::н JІсжипа буді ми, 
скоріше·· нес. с:арай. Непола.rІік. ІІерnенликулярнодо ньоrо- де
рев'яна мноnоверюва будіи."UІ, очевидно.JUІІІ прИСJІ)ТИ. 

Звертає на себе уваrу те, що будинок nервісно бу.ІІ)'вавс:В uсrм
нни. що бу.'ІО то.ІІі pi.u,кirno в Москві, але всі.'ІІІСО nідтриІоІ)'ВІUІОСЯ 
ИЇСUСВОІО В..18аОЮ.ІСІІ)'ВВJJН ІІВВіть •Правила .il/111 HCOJJ.MЇHHOIO ВИ
КОНІІННИ•, затвершкені 11 )0-х рр. ХІХ стопhтя, в яких юкрсм:а за
JІІа'ІВЛUІ,:я: eKpW.lloll8 В болЬШИХ ЗOWIUt ЗWІЖНЬІ бьrть. КJІМСННЬІе И 
tалсрсн не .lОJІІU."UІІОТсІІ иначе. как каменнwс ... • В •Правилах• nс
рс.ІІбача.'ІОСЯ tк:а.1Ження новоrо будиttку: еКаменное стросние ... 
ВНОВЬ. ОКОІІЧСННОС В ОЛНО JlaD, не до1ВО..'ІЯТЬ ипукатуриn. НИ ВНУ· 

три, ни снаружи тем же nш.ом•. Вони містили й протипожежні ви

моrи: .Деревянньае :nажи на каменньах зтажах не JІОЛЖІІЬІ обwн
ваться тесом. а .:ІОІІЖНЬІ бwть wтука1}'РСІІЬІ ... • І ше одна - есте
тична настанова: ·Окраска крwш .!ID.11Жtta бwn. ... краеІІой или 
зсленоА краскоА•. Як же чу.пово виr;uшали такі буJІННkИ ] висоти 
mаwиІюrо ПWІLOl)'! 

В архіві я 3ІІаАшов.!ІОК)'Менти про земельну .пілянку .N! 599 й за
б)'JІ.оау на ІІЇА. JІВТОаані '-"СРІІНСМ ІВS7 року: 

•ОrІисание сушествуюших L.-тросниА. Пм Nill, каменное 4-х 
:пажнос жи.1ое. М 2, каменное 3-х :лпtное жИJЮе. NR 3, омеиное 
2-х лажное аипое, с ІЮ.ІUІІUІОN. М4, каменное 2-х зтажное сант
ресоп:нми ЖІUЮС. Nt S. каменное 2·х зтажное. нижниА зтаж. межи
лоА, а верхниА ЖИSІОА. Nt 6, К8NСННЬІЙ порта.'І' . .N27, ІС8.МСІІНОС oa
HOЗ11UDtOC нежилое. Пм N! 8, каменное Q/1Ноотажное жилое. 
Nt 9, оменнwА 8XQI в ПQJIВIUI. Ni 10. асревянное дв)'DІ'8ЖНОС не
жилое. NR 11 • .переuннос ОІІНоспажІЮС нежилое. Nt 12 .перевннное 
ОАІІО31"8ЖНое в камсннwх СТОJІбах 11ежилое. Краали на сих строе
НІUІХ крьпw :келе:юм. М 13, .аеремниое WІНО3ТІЖНое нежилое. 
Кроuя крІоПВ m:ом. 

В сrроении Nt 4 и S. по фвашу ІІоказвннwе окиа ПOJJ. литсрами: 
а, б, а, r. .а, е, и, ж, фввІtШивwе•. 

Знаменний моменr! На креспенні бу.пинку. що :JН8ХQІІИІІСJІ на 
иииішньоку місці К,JІьтурноrо UСКІРУ Украіни в Москві, ІЦ)'ХІ -.. Apllon:wiJ __ ..__-.... UJ,oro 

вас настіІно аммаrа~~~ сетnика вулнuі. шо DВНО об'ЄІUІала на~ 
вr.оло с:с6е бу.аинкн, повернувши іх облІrrІІМ 110 себе. 
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Зпшані аокумеКТІІ JІО]ВWІR.1И nобудуваm лсрсв'яну О.ІІІІоnо
всрхову нсжилу буаіJLІІЮ ] покрmтям даХ)' 3&1Іі:юм і ІІакозува.1и 
віарсмон'І')'иатн будімі ІІЇІІ. .Nt І. 2. 3, 4 і 13. Крім тоrо, бу:ю ІІС1ІСНО 
побулувати ІІСГ.1яні бран..1мауср11. B11rani иражає rpyttтoвнk:n. і 
капіпurІоНість 'JaбyJtOaи .ІІілянкн НІ 599, що в біпhшості с:воїА 
мІстІUІа кам'яниці 1 38Jii1HHMH .аахами • .110 того ж вони ІІССh •tae 
уаосконалювапися. 

ФаJmtчно МИ :JaфjiCC)'IIIIJIИ СТІ.Н 386у.І10ВИ JеМJІСВОІІОJІЇННІІ НІ! 599 
на тоЯ час, копи Шсочсшrо ВОС11НІІЄ бував у Москві. то6го на по•tат
ку JIP)'I'Oi пмовиttи ХІХ стоnіпя. Варвара Крскшино. піА псрева
лмо по.1еко :JІІ 70 років. уже генера..1-маАорша, маnа впасниА були
нок на Тверському бульварі. Земспьна ділІІІІка .N! 599 НІUІеЖаІІа толі 
1ноау жінці - uпабс-рап.~іс:трwі ПуколовіА Єлюавr:ті Дмитрівні'. 

Ж.ивиІt Арбат часІа Шевченка 

Мені давно хотілося •населкm• Арбатську вулиwо (тепер -
Арбат) живими .ІІІОJІЬМИ, які мешК&ІІи на ній :Ja •tасів Шевченка •tн 
трохи пізніше. тобто назвати nоімеІІІІО всіх. хто мав туг аnасниА 
6у.ІІИІІОК. Робота ВИЯВИЛ8СЯ .п:уже ІІеnростоІО, але В KIIH:Ji •Тарас 
Шевченко і Михайло Грушевський tta Старому Арбаті• було впер
ше oDpiUIIOJlНCHO Прі:JВНЩ8 МОСКОВСІtkИХ-ВрбатсЬКИХ С)'Ч8СІІИКіD 

украінськоrо поета. Аwлося про uc й у книзі .. Тарас Шевченко: 
.,Моє перебування в Москві"•. Шели тоrо ше оовrо вивчав спис
ки .І.ОМОВІІасників усієі Ар&т:ькоі ділІоНиці. й теnер ми можемо 

унвнтм ії соttіаnьинй ckJUШ у часи Шевченка. икиR вілображав 
проuсси, шо проходнли в арбитсt.кому ареаJІі. 

Передусім, про сусідів Єлизавети Пукмовоі - домомасниuі 
на n:pиropii ннніwньоrо бумику Ні 9. В Афанасьєвському про
вулку недалеко вi.rt неі мапи власні буJІИнки ІС)'П'ІИХИ ФеоКТНСТ8 
Трванікова і ОЛексаІІ.Іра БобИІІьова; мішанки €ВІЮкія: Максимо
ва та Ганна і Умна Лазарєви. Найб.nнжчими сусі.D.ами Пуко~~ової 

по Арбатс:ькіR вулиці були: тн'І')'лирниА рцник Олексанлр 
Нємчннов. купці Макар Лапін і Федір 5WiьwoA та ]пшаниІt вже 

' В 1172-187) рр. 11 JIILi.,'UdA 'facntHi .uopy по •ІСрІКІІІЇА .. іІІіі Ap6ut)' J111 ПроеК· 
tоМ Іpxlmcropl д.Іtшн• 0)'.'10 nоВуаоuно охреммА 'f'PIIIIOIC:pxoмtft б)акнсn:. 1 
XМL'IWCII аіІJІКІІ orp818111 НОІКА Номер- 6J6-A ІІ'ІОJНІІІІІІІІ: І .ІІІtК)'*Н1U :8 
6]6/599.1'аІіНІІІіІІ1НІJІІWІJІОСІІП'ІІІІо:ІUП.101tD:ІІеfJІІІКІD.бу4ИttКіІіАІі~і. 
ta&a IICIUid, б)шІмL 3 IIWII'O 'lllq' ІІОМОUІСІПІКОМ &,8 СІІІІІІС08ІІІ DOpiiiiNII 
ОІеІССІІНІІР І.ИОІІІІ'І Poмi:Rko. ПU:.111 lkXv смерrі в 1916 р. XмtJIWII Аі.'ІІUІІСІ .ІСІ 
Жonanoi' pe-.oufl' 111DCUDL'IКII nil p)'IOJO ЙОІ'О JIPPCИtiH QпеІІИ МІІКСІІ8Івни -- 45 



СС.1ЯІІИІІ графа Шсрс:метьсва Григорій Марковкін. HClUUICКO від 
Єлн:tавети ПукоJJовоі ма.1и масІІі бу.ІІинки •каІІJІ.ИдІ.т Санкт-Пс
tербурJькоі АК&ІІСміі• Олександр Стрскапов і губс:рнСhІСИА сскрс
tар, кнн·Jь Петро Го.:tіцин. 

На rому &щі Арбатськоі вулиtU. що відносилася 40 Прсчис
тенськоі Аільниці, мк.1и RDJІoдittия: надвірний ра,пннк Степан Ло
uшківськиR: ш:~м· Марія Apiona; чиновник 12 класу AIJIIA Ла:Jа
рик; ninnoPY'tИWІ Кап ри на Сємичсва: rенсра.1-маАор Феаір 1\шь
ков: ко.'ІС3ЬКі асесори МнхаА.'Іо Хрущов і МнхаА.ІІоЛопирсвськиА; 
куnсuь lвatt Сс.rtівсстров: зочкк tta.'lвipttoro рмника Єли•вста А 
Ольга Вc.nwtмtшonи: wтабс-каt1ітан Мкк0.11а Новиков. Чотири бу
.1ИІІКИ МВІІІІВ Арбаtі ТІІ В Кривому nрову;ІК)' КНІІJЬ МИКОJІВ Мен
І.ІІИКОВ. дапі мсшка.1н: міщаІІи Афімія Мокеєм і Семен Дубровін; 
uсхоннn Кtk."ТМІІТИІІ 8ttttUІ1J8.11oи; ку11сць Семен Бурав; нап.вірннА 
радНИК НІІКВІІОJ'І XtrrpoR. ОдІІІІ бі.1Н ОJІІІОГО СТОІІЛИ будИНКИ цер
КОfІІЮt:..1)':ІІ:ИТС..1іR ІІапамари Івана Любимова, nротоієрея Cepri11 
П.~атоноиа, .'1ЯК8 Петра Го.'ІОСОВІ. Далі ЖІІВ статСЬКИЙ РІШНИХ Ми
КО.ІІВ ВвсtІJІЬ•tиков. На цьому боuі Арбатськоі вулиці JНІХО./1И1Іося 
також nриміщении Московської nровіантсьхоі комісії. 

На nротидсжttому боці вулиці, що належала до Арбатської 

!tільниці, ЖИJІИ uпатські (UИВЇЛЬІІЇ) ЧИНОВІІНКИ: аіАсннА сtаТСІоКНЙ 
раmtик. кJІя:sь Михайло ОбопеttськиА; титуляринА рІШннк Іван To
ott; ТІОІІІНА paiUIHK Олекеанпр фон-Дрсбуw; KWJC:JЬК8 РІдННWІ 
СофіІ Митькова; каnnьха acccopwa Ганна Писсмська. Чи маnо бу
аинків нuаалн аіАс:ьковим чинам: п:н~рм-маАорам Микоnі Бу
l)'рІІіну і Се:рtію Самоонону (біля Арбm:ьких воріr); пмковнІІWІМ 
Олімпіаді HacaкittiA, Ганні ПрожевськіА і Катерині Давидовій; сс
кун.l-маАору Псrру З.rр~жсwrому (мав також буаннок на МОJІЧІ
новці): nоручику Псrру Кікіну: пруа:нні n:иepua віА Інфе.нrерії 
€лм'JВВПі Г011овініА. ОкремовндіnИмо куnців: Фtаір І Петро Старо
нсховн; CcpriA ОtавннtІ (біJІя Арбвтсwснх воріт); Микоnв ~ 
(.uau нв СмоленсьхіА моші): Пuma Шоріна, Опександре. Кормь
ова. Ссрс:.а. інших- nочесні rром&ІІІІН МиКОJtа Троілін і Марія Ко
марова, мк Євrраф Остроумов, uexoaнtl Гал~. На цьому 
боuі вулиці 3ІІ8ХОІUІВСЯ 'І1ІКОJС будинок •Комип:та Иwn~paropc:кoro 
Московского человеколюбивоrо обwССПІІLе (ІІри церкві Мнкоnи 
Яменоrо). 

Домовласникамн на АрбатськіА вулиці були три кннзі- Пе
тро ГОJtіцин, МихвАло Обо.ІtеиськиА і Микопа Меншиков. Так 

• М.ktpll, аІ мuи кех 1 пош•ІУ QIUПY 'ІІІ •зyrn. бІ.tНlКИ а6о DIIUIOiia, 811• 
робниІПІІ)' мс&І~ ЧJІ qрет і , .... 

'Петро ВІm!нrоф J1)'81X)W8: ·~-то uacc ueX08WX. nJІСКМ)'ІІІеІІ:JННО оr
СТІІ.1І Mocuc ІІС&І)"~аtИRоар~нце~~ ... • 
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само бу.'Іо в інших куточках Арбаn:ькоі діJІhНИІІі. Скажімо, 
.1іАсниА статськнА ралннк, князь СергіН СсргіАоІІнч Га111рін, 
мав хмлю в Трубннковс~окому провулку. ко:tезьІtшА регістратор 
кш111о Лев МнколаЯови•І Гагарін - будинок на вулиці НовиІІсь
киА вал, rенсрап-маАор, князь Паьпо Гаврилови•• Гагарін та 
ІlJВрдіі ПОЛКОDІІИК, КІІЯЗЬ ОлеКСІІШР ЧеркаСЬКИЙ - На ВеликіА 
НікітськіR, а Ішя:n. ОJІсксіА Крnпоткін-в Дсш:ашому провул
ку. КннrиtІR Дар'н Волконська мешкала біля Прсчнстсшських 
воріт, а княжна Софін Голіцина - в Гагарінському провулку і 
т .• 'І. Графник Аграфсна Єфімо11ськв мала бупинок на ВеликіА 
МолчаніІІІІі •• 'ІіЯсннА статський рв.'ІННК, граф ОлексіЯ Зубан -
на ПоварськіІІ, а граф Платон Зубов- у Гранатному провулку. 
Барон Михайло Боде мешкав ІІа ПоварськіА. а баронеса Анна 
Корф - на ManiA НікітськіА вулиці і т..а. Всього в АрбатськіА 
ліпьннuі міста ІІараховувапое• понад двалuпь JІворянських 

npi"JBИW :J ПО'ІССІІНМ ТJПУ.ІІОМ бароІІВ. КІІЯ1R та графа, В ТОМУ 
числі, Мсwсрські. Шербатови. Урусови, Ухтомські. Маисирові, 

6обрИІІСLКі ... ' 
Нв Арбатській вулиuі ІЗ nрізвищ H811e)UJIИ до ЧИІЮВНОЇ ЗИвті тв 

лрібиішнх рангів. а н усіА Ар&m:ькіА лі.ІІьннuі таких ломомасинків 
нарехОВ)'ВВІІосм rюнап 180 (!). Вони 1tJ)Cl1C111Mяnи nрактично неі 
щабпі Табелн rqю рвнrи. НесПОІUвано бвппо винвипоси .ІЮNовnас
ннкіа, нкі ІІІІJІС.алН .110 віІtськовоізнаrі і менших•Іинів- 11 прізвищ 
на Ар&m:ькіА вуJІиuі і блиJько 160 (!) вАрбm:ькіА дільннuі. Дивно, 
wo mca інформаuі.А в ар&rrозиавчіА літерІпурі раніше не зустрічма
ся. В врбатському ареа.ІІі .D.еSІІкі будинки ІІмежали .прібІІНМ масни
хам •iJ дІІОРЯІІ•, ~ічмисн •ЗlІІЮРfПІ аівнuі• і т.д. 

Вісім ІС)'ПСІ1ЬКИХ nрізвищ на Арбатсwdй вулиці та численні ку

пецькі JЮмоваnОJІіння в )'Сіх кінUІІХ Арбатсьхоі дільниці чіtко ок
рссІІЮJОТЬ тснаенuію, шо иабирмв силу в Шевченкові часИ:. Брат і 
CCC1'JIII. Сслівсрсrовн мали бу.ІІ.ннки на ПоварськіА і на 8СJІикіА 
МОJІчановuі. Купець Максим К03ІІКО8 жив у ЄрммаІЕІІСЬКОМf nро
вулку. а куnеІІЬ О.ІІсксан.ор Деген - на Остоженці, купс:Іtь Ііврило 
6рюwков купив хмmо в ПВJІІІwсвському nровулку, а Василь Кар
НІІ)ІХОВ - у Зачат'ІЕІІСІокому nровулку і т.д. Всього в АрбвтськіА 
ділІоНИuі ЧИСJІИЛОС38 б/ІІDЬІСО 70 куІІеUЬЮІХ AOМOВOJIQQЇHL. Сереа іх 
uасників буJІИ Бакnаиовн, &охови. ІЬnОDВСТіковн, Козакоаи, Ко
жухови. ЛамакіІІИ, Лаакіни, Мамрови, ПmІи:JОВІdни, Смурснковн, 
'JУJІ)'ПОВІІіт.д. 
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Ще Gі•Іьшс - блн Jько ІЮ домон:щсІtнКіІІ- 1 них •ютнр11 1 Ар
батськоі нулнні -бул11 цсркошюслуж.нтелямІІ (ІІротоієреї, сnящс

ІІИІ.:И, JtІІЯКОНІІ.днкн. r1аламарі). Ue й lроJуміло, в тоИ •Іас в ареалі 
Старого Арбату дія.~о nонал 30 храмів і 4 домоьІІх ш:ркпІІ. Ccpcn 
uсрковнослу:jІштслів Jустрічаємо nрізвища ЛрханrельськІtХ, Боrо
родськнх. БоrословськІtХ, ВоuвижсІІських. Лаврових, О<..їроумо
DІІХ, Іlреображ.еttськІtХ, Соятославськнх, Троїuькнх, ФінсАськнх. 
ЦвєтковІІх ... Окремим рІШком скажемо 11ро ІІІюскурнИІІh, їх в Ар
батськіА дільннuі нараховунn.юсн 13 (Казаннсва, Летровська, 
ЛротоІІОІюва, Сахарона, Федором і т.д.). 

Ссре,т Інших мсшкаНІІін Арбатської нулИІtі зустрічаємо двох 

ІІОЧССННХ громадЯН, а В АрбатськіА діТJЬННuі ВШІИ ВОЛОділИ більш 
нк десятьма будІІнками. Скажімо. ІІО'ІесttиА громіШЯІІІІІІ Микола 
Лузін меwкан у Великому Бранному ІІровулку. а Семен 

ЛєnьошкіН - 118 СмОJJеІІСЬКОМУ рІІІІКу. З MOCKOt\CbKIIX МЇШВ!І ІШ 
Арбатськ..іА вутщі вІІяв..~сІІо лише зоа прізnнuш, втім, ~- осіН Лр
батсьКІR дільttиШ вони володіли майже 60-ма 

будІІІІІ<а.'•ІІІ. БлНJЬКО 10 будНІІКЇD 'ІІІС,lНЛИСН JИ ІІСХОВН'-НІ. 
Навітьсе.ТЯІІНН графа Шереметєва. домомасІІнк з Лр6атськоі ну

лиuі. не був О.ІІ.ННОКИМ. В Єрмолаt:вському провулку ·mаходився 
будиttок Іоона Соко..аова, а у Великому КозихиІІському провулку 
-Тимофія Гwювкіttа, обІЩtш - кооиш11і •селяни графа Шерс
меrьєва•. Двома будинками вwюділк вчителі: домашня вчителька 

Лідія Марконет жила tta СnирІШонівськіА ву,lИuі, а В'Іtпе..ТJЬ МІt
хаА.Іtо ТсриовськиА -у Малому Бранному nровулку. В одІІІІІІі се
ред домовласників була дружиІІа аудитора Марія ЛодчнньоІІкова, 

яка жила біля Лрбатськнх воріт. 
Серед ,1юдеА иистсuького світу домовлnсниками на тоА •tac 

були артистки: Єлизавета Гартмав - о Благонішенському ІІро
ву,тку, АкуліІІа Медведєва - в Дурновсько'-tу ІІровулку, Анна 
Федорова - в Граttатному ІІрооулку і таннмсАt.їсрша Катери

ІІа ЛобаІІоьа -в СсрєбрнІІому 11ровулку. В Ста(ЮМУ Конюшен
ІІОМУ провулку будннок був запнеаннІІна дружину підомого ак
тора Васидн Живокіні (Іtрацюкав у Ма.лому театрі 1 1824 110 
1874 рр.) Мотрону Живокін і. Два будинки •Іислилнся Ja теат
ральними службовцями - капельдинерами. Шо ж до іНШІІХ 
представників інтелігенції та художньої Богеми. то вони ІІС ма
ли впасних буднІІків. 

Не RНКЛЮ'ІеІІО, ЩО ХТОСЬ із ІtаЗВВІІИХ арбатціВ У CDiR ':ІІІС 

зіпшувся 1 Шев•tеІІком на моекопських вулИІtЯХ •ІН в nровул
ках ... 
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• МенІ аодо6•єт•с• вуличне •нтт•• 

Шевченко. бс:"ІПеJ'СЧНо, мав можливісt1• ІІозиаАомитисн :1 ву
лнчним аиnям Москвн1 • Коnи міст ще cnano, в •ІWІашннх• уже 
акуратно накпалали капачі А булки у великі лонrі лотки. Луимн 
uерковні дзвони, вулиtІі наnовнюнаnнся л10д1оми. ХтосьІІрямунаІІ 
у храм. ішпи в своіх сnравах кухарі, чиновники ІІосnішми на ро
бту, з'яІІІІJUІИеЯ ВЇ:пtИКИ, куМІІі В торmВИХ риа8Х ВЇЛЧИНJUІИ ЛаВКИ 
і pooJU18J1a11И товар. ДвірнИКИ, ЛіНИВО ІІОТІІrуІDЧНСЬ, ВИШАИЛН ]JІО
Пат&МИ мя прибирання сніrу, воловози rуркотіпи 110 мостових, 
жебраки маштовуваписи біпJІІІерковних огорож, кучери веІІН ко
ІІСR у ку-JНі, ІІ'ЯИНЧКИ ПОСПіUІВJШ ПОХМСJІИТНСІІ Н ШИНОК. 3 даоріВ 
внбіrали хлоnчики з дорученнями віл. ГОСІІопарів; про них Пеrро 
Вістенгоф узага.чьнююче писав пк: •Мапьчнк на noewnкc обwк
Іtонснно стараетс11 Іtомесrиться на зашrrках ІІроез»еаюшеrо зки

nажа ... Вообще МОСКОВСkНR МWІЬЧНК СВОСІІОJІСН, Jl)'kaB, ЗІІдОрс:ІІ 

MCJIUIY ТО88рИІІЩМИ Н IIO'f111 ІІССІ'да НМССТ страсть К rwtyбиM ... •. 
Вже зранку в дворах з'нвляпнси всюпнсущі московські 

лахміпtнкн зі своїм незмінним никриком скрипучим rwtocoм 
.Бсрём!• Петро Вісrенrоф сІІОL."П:ріr: •Московскнс ynнuw оrлаша
кm:н криком JІІDJІCR, которwс не ІІрwtаІОТ, 110 ІІОК)'ІІают все, 'ПО 

нам yrun.нo, топько бw оно бwno старос и .псшсІІDС; •uu:тo вw встрс
титс ИХ на бопЬІІІНХ улицах Н ус . .'ІWШНТС: старwс rопенища ІІроJІВТЬ, 
нет ли буrьиJок, unoфoa, всмкоru спрьк, ТJІ8ІІЬК и староrо :JІІІІЧЬС-

1"0 мсха продать?• 
Оrtімні моекDІІСька мостова 11очннала .пвиnіm вШ великих 

екіпажів, фаетонів., 11рольоток, арожок, XOJIJICOK, карст (rурк.іт 
стuив нсАмовірниn, бо шини були тоді металевими) - баrаті і за
можні москанчі робили візити, мОІЮJІі JІІDJІИ і 11анинки їхали в 
моані магазини на J<NзнецькиА міст, а сенатори - в Сенат. 

Були R такі rультяі, мкі nроКІІJІ8JІИСІІ опімні, а то А у аві rол.н
нн і, потрвтивwи 'ІИМВЛD '!асу на lJ&ІІСТ, вм'Uк.uuшн з .пому: •КуЛІ 
:no 'ІІІСТО они сами не знаІDТ, пкис JІІDJІИ обwкиовснио С8дІІ'І'СJІ в 
фв:пон и, модумавши нсскоnько минуr, rоворят К)"ІСру: пошел из 
ворот направо, потом нмсво, пошсn прямо, переrони 1011 :пу кa
Pffllo стой, стоА! .. 1)rr roc:nOlUIH вwскакмвает из фа:лона, 'ПОбw 
nоrоворкть несколько минуr со своею 3НUОМоА, ИJІУІІІСІD no тро
тувру в хорошенькоА wпиnкс, наастоR на 3IIТWJIJCC, н а кнсеRном 

'6 JІМС'1'011&111857 року ІJІево.НКО JlniiWI '/ІІlМІ!ННиху: .С нектароrо !ІрСМе• 
HИMНC ... нp811111a.'/ ..... IIUU'JIDo.IOI'IIHIIICCfOPQIICDIIII)&HICI.HH.UВB-.c· 
ІІЬІІІ КІudІ LІІен•І не~ НІ)"JІН ... Н &оnМІІU 0окро81(8.1ІІСІІІНИА Ноа
СКІІА npocneкr, DOCI'OIUitiO Н20(ірuсІет собоІо CWIOIIt\pl»twA АІІІІНІІWЙ карuпик. 
AІІ8Cf..1IWIJUD6nІDnallpQum.'IІC·.IPJIOIIIIQII•:nuю.-rwннora~. 
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M81V, Под ІІ:аторЬІМ ЖССІОІІ:О 118Іф0ХММСІІІІU ІОбІСІ. ПрDН:JІJОЛИТ 
шум ПО улице; CIC818BWH С :ЛОЮ JIIBII:OMOIO НССКОJІЬІСО СЛОВ, rocno-
4ИII OIUI'I1o Прьtгаст В фa:m»t ... •' 

UіuвиА анміJ соuіаnьиої і ІІрофссіdної ролі мсх:коІІСьхих 
скіnu:ів і московських •виіців. зустрічаємо у М. Боrосnовськоrо: 
•Kpynнwc .'ІОХТОJІІІ. получавшис xopnwиc rонорврw, ецнnн летом 
в каретах, а 1HIItOkJ в napнwx аІНJІХ неnременно с вwсокою спин
кою. Мсашу :ис:ипur.см. в коrором сuи.1 40kТОр. и ПОJ:t)"'ІВСМЬІМ им 
rонораром cyUICCТ1IOIIILI'IB обоюдная спзь. Bwwe бЬІп rонорар -
nyotwc бwл н вweu. пара nowaлeA и карета. но, с .11pyroA cтopottw, 
Н 8ЬІСОТ8 ГОІtорара при nepвwx IUIH случаАІІЬІХ ВНJИТВХ ОПрсдеnJІ
JІ8СЬ ПО :ЖНПаж)' ... МОЖІІО бЬІЛО встретить ОlІ.ННОЧНЬІС И ПІРНЬІС 
.,cattи с верхом~ mкнм же. каким nокрwвались пролёткн и колис

ки: в таких саІІих с верхом сз.1или архимаtшритw мужеких и нrу

мсиьи женеких монастwрс:А и вообшс .. монастwрскис масти ..... 
О 'ІСТJІСР1'іА rов.ині JІНJІ настуnав обів., і мk.то завмирало на rо

дину. Поrім OJtH88JIO :ІНОІу, IJIC ll.iJIORC ЖИlТЯ liOIIOJii ШВИДКО 
JМіНІDІаJІосн на JtOOBinьнc. Бе:міч москвичів і гос:теЯ міста запов
НDІІLІІи, особІІиво в.1ітху, московські C8JUI і бульвари, та в бу.ІІЬ
нку пору- тpatrntpи і кабаки. 

На тоА час. коли Шевченко бував у Москві, ше тривав сезон 
ба.1ів. і 1 усіх кінuів міста безкінечна Іtнзка uрет тяrnynac11 до 
nl4111)' Дворинськоrо Jібранни або на Поварську. Арбат і Пречи
стенку..ІІС москоІСwсі баnmї .uвапи пишні бали. 

1DI1КJ1018, ..,,нrнw. up, 
М)']ІоІХИ I'PO*Jt. neot &ь.:.анм:. 
MCJ~Wt~Н~oe,ІІІXDPt.&.inpt.o.118p 
Кркuкu.'ІІпоІе)'(іорІоІ 
Л...мнnсстреІОІІUІСJОрW, 
НnюобаІириuІПQІІ)"Кр)"І" 
la:'t)'КПinopuaxn'IIIP)"E. 

До півночі житn міста :JВВМНрмо.алс черсз.uі-три I'OJUIHH nо
ЧИнаJІІІСJІ рл'і111И 1 бмів і Дворинсьхоrо 1ібранш ... 

Про бели читаемо утоrо ж Пушкіна, •к про се:віт пустиА•: 
... ка .........ет 
TuoA 6ес:смuWІ. ПOIIIIWR 11»10р, 
Вd!ІНКX'IU.61wiO.puiiQII)'IIIНD; 
0нкL'ІеІІеІІQ'Т-С:К)"ІН0: 
BIIDc:tutaвroiCJXOC"Пtpeotell. 
lonpoc:ol,c:llllm!миlle:mt 
НсІаDІІІІСТІОІС.UІІІІСІІWС)'ІUІ ... 

Еhім, rуJІІнНІІми та&шамижиnа.ІW:Іско не вс::ІІ Моспа, а Замо
сооріччі, населекому в основному мішанами А купсurаом, JtИmІ 

'llllcleнrat П. Ф. 0.,ХИ 11DC1101C1CC1R ІUІ1ІІІІ. С. 9]. 
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проходИJІО :ЮІІСіМ іКІІКІUС - ІІатріІрха.'ІЬНО. СІІШСЇАІІО, 18МКНеНО R 
сімсАному 11обуrі. В довrих щювулкаІС ІІС будо жмвоrо руху і pi.!Uco 
коли rрнміпа 110 мостовій карета, на ику маІІже 'JаВЖ.1И висовуnа
.'ІИСЯ 3 вікон •.. 

До ТОІ'О Ж із 'І8СОМ історичне 1ІХНріІІНМ дІІОрмНсТІІІІ СfІТЄRО 
3МСНІUИJЮ 6с:лурбсmІе бальне ЖИ1ТН в Москві. TnA же Пушкін уже 
ІІСТИГ 38фіксувати: •Куда JІСІ&ПІСЬ :па ІUУМНІИ, ІІр81дНІН, бе3:Jа
ботнаІІ ЖИ3НЬ? Куп ДСНІЛНСЬ ПИрЬІ, ЧУІUІКН И ПJ10Ка3ІІИКН - ІІСС 
нсче:uо ... Нwнчс в приеми ревшеА Москве огромнЬІс барскнс до
ма стоят ІІсчапьно между широким двором. 11росшнм травmо, и 

аш.ом, 1ВПУDІеннwм и мичалwм. П011 вw:ю.nочсннЬІм n:рбом тор
чкт ВЬІІС(:ІСа IIUPfHOГO, КОТОрЬІА JІЛИТИТ XO:uiHHY трНЛ.ІUПЬ рублеА В 
МССІЦ 38 Kllllpt'Hpy; ВCJIHKOJICIIHWA бс:ль:паж НІНІІТ МІІШМОЙ JUIR 
nвнсиона- и тn елаІІа Боrу! Ни ІІССХ вораt1ІХ прибmо обьнмение, 

что JІОМ проnастсн и оrлаетсн внаАмw. н ннкm ero не ПОКJІІаст и 
не нвннмает. УJІнцw мсртвw. 

ОбеАнсtІне МосквwооказwІІІІСТо&!uІснис ~сkОгодвормнСJ1ІаІ.. 
Московські всс:елі А бс:nурботні комtІанії все біпьшс tІсребири

лися JІО JІсмократичннх. anc ВІtорнnкованішнх, ніж tІОш:рсдні ка
баки, трактирів, акі були нсвіІt'ємною ознакою мnсконсьхої ву
лиuі. Це слово (віп. JІ811ІНСЬКDІ'D tracto - •вrоttІІІю.) з'иннлосн в 
московському 11обуrі наприкінttі XVIII \.'ТМЇТПІ, caNi тракrкри 
ПОЧ8JІИ поширюватнея 3 JІpytoi ІІОІІОJІИНН ХІХ cm.'liтn (до ІtЬОrо, 
з IS33 р. існували кабаки)'. 

Зачіпвю wo тему тому. шо Тврас Гриюрович 3ІLІІИШИВ у сtюему 
uкшеикику 3ПШК)' про віцвідвнн11 22 бс:рсзни 1858 pmcy відомого 
московсьхоrо тракrиру - Tpoittькoro • .ІLC він обідав. 

сПІснкІ о&ІА у Троіц•кому трактирі• 

Обіл. був •пісним• з наrоаи останнього ана Вспикого пос:тУ -
в Троїцькомутре.ктирі. Про ltoro ро:пвwування в комснтврах до 5-
ro тому DОрів ШсвченКІ rоворитьс::а дешо мудрувато: •ТроїцькнА 
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11JІІКТИр міс:тивс:к на ІІрааому березі річки Не,-,,ннноі І:JаХованоі 
П:ІІер у ІІіп.JСмну -rрубу), на uUІиху 1 Крсмлк и район міста. шо 
знанея Зансr.1инним і :JІІСе-лииси в основному ремісниками•. 
Простіше бу.:tс ска33ти. шо ТJЮЇІІЬІШЯ трактир. икнА особлІІІЮ 
славився в 40·х роках ХІХ стопіття. ІІеJХJІУСім. cepcn. купецтва, 
]Находивск на ву.1иці Ільінuі. ІКDІD ШеІІ'Іенко ue прохWІнв 20 
бtpe:utя, иавпроrи Біржі. Зауважимо, шо uелапе•ІСнько віл будин
ку АЕсакооа, вil.r. RКOro поет ПОІІРRМ)'ІІІІВ У трактир; wоб JdСТВТИС:R 
СІОІLИ, треба було вийти чи виіхІпи на Тверську А по 11iR nростува
ти да Крас:.юі мощі. або СП)'С11ІТИСJІ по Т.Срському А Нікітсьхому 
бульварах у район Арбату, а JUL'Ii - по ВеликіА Ніkіп:ькіА чи Воо
движснці. Можливо. ШеІІкін їхав у Малий тса-rр і підвіз Шевченка 
ближче до Красної ІUІОШі. ІІС ВНМІОЧС:НО, ШО ІІОСТ СІМ ІІроІУJІИІІСІІ 
110 Мuс:кІІі. ро:Jt."ПІВІІІНСЬ біли буllННКУ АксакоІІВ зі Шсnкіним, anc 
Шевченко нічоrо не ІШс:аІІІІро це в ІІlОJіСННику. 

Досить .181ІСКа А нссшшівана Шевченкова nрогулники ло 
Троїцькою траtmІру, шоб пообілати, 1/ІІІЄТЬСJІ навіть :JІІПUІКовою. 
Чому в Троїцькому? Тарас Шевченко міг nообі.д.аm 1начно бІІиж
че А швидwе. На той •ІВС у Москві було не менш, RK півсотні трак· 
тирів. півтори сотні ресторацій, понад 120 харчеРСІІЬ і стільки ж 
шинків, бІІН1ько 10 кав'RреІІь. 270 пивІІнх лавок. Три наАзнаме
ІІmіwі тр6К11Ірн - Гуріt1а, Єгорова та •Саратов. - жаходилнся в 
самому ue1rrpi. Скажімо. тракrир Єrоровв в Охотиому рJІД)' сnа
вився ІІІ ІІСЮ Москву МJІИНWІМИ, po:m:ГUMH Й рибними С'JР888.МИ. 
Трапнр Тестова - ttаціонвльною ІС)'ІНею: холодним борщем 1 
осетриною, сопинкою, ІІаросам із кашою. кулеб'Rкою. В наролі 
JКJL!ta приказка: •Хочешь ороку да сговорв. начни у ТеСТОІІІІ, кон· 
чи у Егорова•. Anc: Шевченко прямує и ТроЇІU.К:иЯ трактир, вихо· 
JІК1Ь. він хтів ві:tвіпати саме його. Може, він ІІабував у Троїцько
му ще в40-х роІW:, коли слава трахrиру була в :Jеніті? Тнм більше, 
що трактир був відомим якраз піснимн стравами, а в 1844 і 1845 
рр. Шевченко псребуаав у Москві також у JUІi Велнкоrо посту. 
Може, він ЗІІСрнуа увагу на Троіw.киА трактир nід час прmулянки 
по Ільінuі 20 бepe:JНJt? Може. а ueA прні:ш. у Москву Щепкін чи 
хто іншиА пораанв поетові скуштувати ці пісні страви в Троіuько
ку? Ue схоже ІІа прцау. Ось, шо nисав про тракrир Петро Вістсн
гоф: •Tp11JC111pw н реетореuии paccwnaнw во всех конuах ropo.u, 
ІЮ JІ)'ЧШНе из них еосредоrочснw бІІн3 прнсутствсннwх меет, 

Bnolkd•Пpory.'lkllc,~мн не&ІJІІор&ІІІ•rтuір!UІІОІ: •ПОСТНІІІІІІІ 
o6u, І aocoOetrнocn DOC:'IIIId Cias8;, aJI1Ifllolllll CU8JUI С&ІІІ Н Clllle.rtHitlll !11810К 
І CO'UIIIJПU•I\oputrl, R'IIIMI C1ropcm8.cDІI, 1U 1• llnUI UQDCAc'niИI/t, '110 І, 
~ ~~ ІІОСТМОІ1І обса. UCI.IN по краІнеІ мере ..U, '110 
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Креwлёнского СШІІІ и на Ильннкс, гдс нахолитем :tНамснитwА 
Т рО И U К Н 11 трактир, ІІОССЩВСМЬІЙ ІІССМИ COCJIORИJIMH города И 
имеющий вcerlla оrромное •rисло nocentтeлelt'. Во время Вс:. 'ІНКО· 
ГО поста ЛЮДИ BЬICWCro обwества не CfWJUIТCJI nрНС1ЖІ11о CIOJUI 
обедаn., nотому •rro :шесь вw нaR.IIrn луоrшую рwбу, евежую икру 
и всё. •по только можете вuумать роскошного дпя nостиоrо р)'С· 
скоrоСТОІІа•. 

llnи nіс:ІІоrо стму можна було також :ІВмовmи А nростіші, ane 
не менш смачні бл10411 - манну кашу 3 rрнбами, пиріжки 3 капу
с..-тяних листків, :JВІІрсні в маковому соху. горох, npoтepmA через 
решето, нсіликі каші та ші, борщ і1 грибами, КВJПОШІЮ варену. 
смu:сну, nечсну А у виrпRІІі котJІс:т nіл соусом, розмаїті вінеrрсти 

ЙКНС:е.'Іі ••• 
В ріАкісному виланні .юморнс:ти•Іес:киІІ О'ІСрк Мос:квьа и Пс

тербурrа• 6у.1о вмішено таку характеристику Троіцькоrо трактнру: 
сJІсжит в КитаІІ-городе, на Ильинкс, nротив Гостинною JIDOP8.. 
Заключоет в себе сорокJІВВ noкwr и спавитсн своими расстегаими, 
часм и пщrrрстами nоловою, коrпа-10 прослужившего ІUІТWІ.ССRТ 

пет в 3ТОИ завсдсини. Г.1авное место торговЬІх сде~~ОІС. Пироm из 
НаJІНМІоИХ ІІСЧёНОК И сtс:рпндІо ІІD-І')а:КИ. Tpeбmam. ПрсйскураКТ 
10 нзfіежанис забЬІВЧИІОСПІ ПОІІОВЬІХ. МузЬІка счнтастси :М.СС:Ьод· 
нии из семи cмepmwx flJCXOB ••• и nозтому орrана нет-. 

Засрну!ІИ yaary на те, що Троїцький трактир славивеа ua~? 
Той же Вістенrоф nисав: ·Злсс:• также, 3а парами чаёв nОСТОJІнно 
собираІОТСи московские купuw и решают часто свои торrовwе 

оборотw ІІа мн0111е тwсячи ... • У кІІизі •Чай в Москос•, що анАш
ла в Москві 1880 р., чиmємо: сВоА.ІІёwтс в знаменитwА Тронц
кий ..• Ловкан npru:.1yra, все чис:тwе яроспавцw, мигом снимет с 
нас шубw, учrиво укажет, где удобнсе cccn., сели Mltl срс.ІUІ мно

ЖССТІ\8 rостсА затруднимся с вwбором места, расстс:пст сапфец.у 
на kpiiCHoA ярос:nавскоА скатсрти, покрwвающеА сrол, и пронзнс· 
сёт обw•Інос: •что прнкажетс?• Разумеется, •Іаю. Полюбусмеа лов
КОСТ1tЮ, с какою ПOJIOJIOA ІІССёт в олноА руке nomtoc, уставпеннwІt 
посудоR, а в друrоА .ава чаRника ..• • 

Мабуть, ШСІІченко 3ІСТ8В у TpoiiUtiiOМ)' трактирі знамснитоrо 
nonoвoro. Впрсш.оu: баrатьох рсжів •nолоаих• туг сnравді нвби.-
ли лише 3 JqJOCJUUiuiВ. і вони ІІосиnи JІQpori білі сорочки з гоп
nаНІІСькоrо ПОІІОТНL В московському жарrоні тих часів існ)'ІІІІJІо 
иаІіть слово •бслотслсц•, аке стосуаапося саме аросnаас:ьких по-

'УІ:J'ІІСНіА •Ис:rарии Nocuw• uкоа ІІ111'1€мо: •НІАбІІІ•ше IIIDIQIIodвCS,.no 
І "QмІішокому tрІХПІрі НІ Шінuі, Jll! 1ІІІІJІUІІСІІ кyrwi, nрІІІWНі .aQIUt, nрмІі)'Аі 
ІІОNІ&ІІІІСІІ, І ІІІСОМ i.IUO;UI18Vщoro СТІНУ•-
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лових'. Наш:внс А ШсвчсНКІІІІМІІИІІ у Троіrrьхому чаю. Стосовно 'J'Oo
ro, шо ІJ.lhOМY ТJ'IIкntpi не було МУJИКИ, то це також виліпмо Roro 
серсJІ інших подібних :sак.'І&.1і8. икі. •tacтiruc 1а все, мапи І')'ЧННR му-
1К'ІІІИА С)'ІІровід. СкаJdмо. в :nданому сЮмормстичсском очер. 
кс ... • про НОІІОtоІОСІ(.ОІІ;ЬІСИА трактир б11Я Червоної rшощі ита•Іало
t'R: •A1R глухих зтоr тpemtp может nринесm нскоторую попьзу, так 
как орка:трнон своим рёІЮМ rкuеІk."ТІІ)'СТ Іtа какую )'fQILIIO ГJJYXO'IY". 

ТроЇЦЬКИЙ трактир ПоrрВІІИD .ПО ІІОІЇТНЬОІ'О ЛЇІІГІОеІІЦИКІІОПС
lІИЧИОЮ словника •Язwк староЯ Москаw• Волол.имнра Єлістрато
ва, в ккому читаємо: •Один ИJ самwх JНаиеннтwх трвктнров, на
РІШУ с Гурнна и др. в Москве (на Ильинке). Упоминастек иноrи
ми авторами. например, А. Сухово-Кобwпннwм в "Сва.а.ьбе 
К)Х!чиш:коrо": иЯ то•с. МихаАпо 8асІUІЬСІН'І, испопнив прика-
18ІІИЯ. :Jа.ІІСРІІУЛ в ТроиuкиR ... "'• Haraпa.to, шо •Сваnьба Кречин
скоrо• бу.та nоставJІеІІа в IИSS р .• R Шевченко. 1ra икоrо .поречно 
було б nос.патисн в по.пібному сповtІикоЕU, JПUI)'C ТроіuькнR трак
тир ПраКТНЧІІО В цеА час. 

В WIHOMY J С..'}'ЧІІСНКХ NOCKВUJIIIUIЧИX видаНЬ зусrрів ЗВХОІUІСНУ 
1ПUІКУ ІІротс, що в ТроіІtьхому трактирі на lnьiнui в 1818 р. снілав 
ІІ~ькиR к:оро.nьФріпріх Rілt.rсльмІІІ, ау80-хрр.tоrожстопі1тя 
- вспнкнА кни1ь Микола ОпександроІПІЧ, майбуrній росіАський 
імператор. Ane хто вони в поріВНRнні 1 Шевченком ... 

•Я один мІс:н• мос:ковс:•ку rр•sюку• 

Ми можемо проrупятиси J ШевчеІtком по Москві, дотримую
чись Roro мapwpyty, :Jафіксоввноrо в UЮJІешtику. Найкраще АІІІІ 
W.OI"' В1ІІ1И 20 бсрс1НЯ 1858 року. Цьоrо .ПНИ :JаПИС )' ШQІС:ННИІСу 
почннаєn.ся так: •МоІ fiCPI3.II)'ЧIDI СІІ)'ПІІ8 • ~ МІІХ&І.Іо 
ее..о.и. cet'Q.IIU C1'UIIII се6е &au, ... OJUDI 01' •• .10 4 'І8СО8-
CILIIIOCК08CIQ'IO r'JIDio'. ПоутрJ 8Ut.IIR .,...", ІММ83111о cefSe ~ 
......... .drrell. ВворJ.мся R no Т.,С:коІ О'ПІJІНМСІІ• Кремл.с, 

' РосІІсІоКиІ DІІСІоМеНИІІІ; Петро Еіо6орІІкіtІ Dlltal Dpo C:IIDfO rtpoll ПАІП)QІМ 
J •КJnai·I'OpQ.1II•: о0н .'ІІІJІ5м :mR lqiOCJIIІQn, IJIIH:JНU811 :J8 ІDІМІІбммuой уа! К 
'IUJ, connan CDIDIII10НICOID,IQIJinXC*I К CJI81"11КUWIOD ІJІІІІСJІУІ'ОІ: І ОН 8Jrl8ll Н 
al"'apa:eнaЛCIIUII)tltoo, 

'ПроаіАнмк, CIC&JPC'D8Citl Chan.І. 1.1еСІІа80 ~ 1 noelcтt •ПporJJDCІC 
~ние бn марL,ІІ•.•кr mе .. еиІШwdІІ'ІІІІ18МісІІІUо.ІІІ1W'О. 

'Ulemmwlкнy nlaly nраrуланку ШсІ"ІСКU _.. .-.м унікмwкІІD. Іа 1 
Macni ме ..uсноСS,да 1111: lluao IIQIUmlll8 C80h. Н8 88n.кi.:t.UІx. 

•1uиму. ІІІІІІ'ІDІ .... r Мосuі 'ID&miiJ.IІІ tllltnoiWipeИiii:I)'IIIDI. oca6nll· 
ІDr...uta.YIIIQ8IIМИIC)'~I--11kJdнanpcNirfD,IIIOIIIWIІIШ 
р.АаІV'ІUІрОС .. .8)се8еІ8....,,.._.,ІВІDІІІСІ.ІСНІІ'1UВ0...ПІІІІІІіІІ8.неІІІ
ІИІІАrаdоаааt8рІіаІрІ)а.ІІіІрJуІІІІІ)'8СІІІІІІПDІnr.•!Ь'nхnС81111111ІІ.,..,..... 



Така пілrотовка не була морІtою, навпаки. вона свілчипа. шо 
Тарвс Гриrорович uобуа урок із вчораwньоі проrулянки зі 
Шс:nкіиим по московськіn І'РJІШІІі. Toro .анн Jранку в Москві бу
по блИ:JЬКО 3" ТСІІJІа :J8 IUIWIOIO Реомюра.', а ІШСНЬ ІІОТСnJІЇJІО JIO + 
S,3"1• Стоuа тиха А nохмура rІоrма, а сніr танfІІ, уrаорюючи nід 
ІІОІ'аМН бpymty КВWf. .• 
До рс•Іі, асснине потеnnінни шороку :J особливою силою дава

ЛОСJІ 83НІІСИ в арбатському apeani. Петро Крапоткін :JJuyВaB: 
•Снеrтuп, и вниз по Прсчис:тенке,ІІдОJІьтраrуаров, беЖІІІи шум
ньrс потоки всш. Ок011о бу.nьаара (Прсчис:тенсьхоrо. - В. А/.) по
токи с.lИВІШись с друrоА, бопее шумноА речкоА, несшеА вниз по 
Снацену Врu.:ку ІІ)'СТьrе буn.апки, сrудснчсские тстра~.~и и всикиА 

мусор. 3nt nотоки образовьrВІUІи у бульвакюв (Гоrолівськоrо і 
Прс•Іистс:нськоrо.- В. М.) бо.nьшос охра. ... 

Отже. враиuі 20 берсзни Тарас Гриrорови•І нака:JІ.в кучеру 
змазати добрим дьоrпм чоботи. Не 3МНWИМО без уваrи цІка
ву полробицю. Це означuо, шо МихвАло Wепкін найпив 
на нкийсь час, моаливо, навіть у зв'язку з приітом Шевчсн
ІСа, кучера з дрожками. нкиR :~~~разом виконував і .арібні аору
чення. 

КоІіи о 10-А 1'0/lИНі ранку ticn. Щепкіна амАшов i:J Воротни
ковськоrо провулка на Садово-Тріумфальну вулиwо А nовернув 
ліворуч оо Тверської', п:рмом:етр Реомюра пока:Jував + 3,2". Було 
хмарно, аі4чуrно ауа піІШСнно-захіаииА вітер. Ьпижни .110 помсw
каІІни Щепкіна частиІІа Сааовоrо кіпЬWІ була названа ТU..UІС)'ІО
чи бnизькості ТріумфwІьноі пnоші. В часи ШевченІСа вельможі на 

Jlk СІіІrtКТ1о заnне: у ~ІІИІІІС)' ІІІtресІІІ IIS7 року. хахнкі оюІіотк, НІ АКІ 
Шочсико СПQІІЇІПІІС8, nіІuІми поnа: dl ркс:чІІТІІІІІU, чrо пхннwс CNDIJIDІWt 
с:аnоПІ~rмнсnокр~ІиеІмерr.nоМоаt~~~о~,аоннк.nоСкмІ5нрс:онс.ІІРПІІ
Н)'.1Н, 111МС:ІПІІІН, npol[lllrПole, rобншь кnёниwс•. ВируоrиІ ше-НІUІ ІkІrо:ІНІІІо
-·.ІСТрІХІНtW:ИІ ЧІІНО8НИК ІІІН ЯMeta:WІ:Hfl, ІІСІІІ ПNІІрувІІІ'ІОІІсmІ: •Cmonl 
UOПpнiWIIItloMнt noнore, ІІІПnерІоІІІСЮ/ІІІІР IIOЧПI•НORIXc:anonx,I.IIID6uoK 
НIIIICODD Іі:ІІбJІукu, 'ПО МНС: нtC:OIUWНJ1118m:A, НО.1ІрСНІІМ)'КОКІО І:J)'fiwHe 

"""""'"" BIIICUICHНJIIC)'~E 'Ja/RICПptt'le, I:IOIS кресІUІІ857раІtJ'ПОаарсnіІ 
НІІІОІІІ Hnropo~ Шt811енхаІНІ 1НІІоМІІІ МІІІІАІІО КоІ8роІІСWСІІІІІQІІІРУІU 
Іому o6punale 1fnllwe СІІІОr'м.. 

'І'еомІарFенеАІnуан (16ІJ-17S7)-фраицрІоІСІІІарІІJ10101НUСШо, ІІ730р. 
:8IIJIOIICIIIJ8CIOD'IUOiepn)'JIНJIIIICL'IJ': І" Fccnaop8..,._..5/4"DII'OIO(taІІ 
'П:ІІІJІСІІ8ІJІІИСІІІІІМІІ1Іепм:іІ(І742). 

1 W,.НКІJПкІ.uкІ-ФІкаІuніІаахукtІf11•~МІІСРІ1)'ІІІНDСІПІUІrорqІtО' 
IE'IU'DIIIIПL4apttri,RO'ПIIIIID'QIJI9бtpt3НIII.IIO.-Qq)'Шt8'1tt11CL~ 

р8ІМаtаІ.ІКІІІССUІІІНрu--~~q~ІІ8r-n.ІщttпІ80П)аІІІІІс:ІІІІІІ8'ІtО",МІАІ• 
•ІСі..снІ6роnаоІХМ8рІІО. 
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Саnово-Тріумфальній не сслКJІиси, навіn. через чверть cro.1iтnr 

nicnн НІоОТО туr мешкали в осно11ному купці, міщани, чиновники 
А JІ.рібні JIIDp.IIHH. 

Він не міг не зуnнннтнен біпв rрандіооннх Тріумфальних воріт. 

звепеннх у nie.JiнnoxeЖJІiA Москві 111 ••есть nepeмorn tІІШ HanQJІe
OtІow: буаівІІНUТВО було закінчсtІО в 1834 р. Міецс JUІЯ них біпя 
ТверсІtХОЇ 38С11ІВИ ВибраІІО ІІС ВНПІUКОВО- Тверська вулиuя Й ІШ.'ІЇ 
Петсрбурзьхе шосе (тепер - ЛеІІіІІrрвдс:ьхнА проспект) були по
чатком шлнху 1 К01ІНWНьоі ao.nнui Москви JІО с:топиuі нової -
Санкт-Петербурга. Наврял чи Шевченко 3ІХОІІнвси урочистою 
nіднссеністю вс.1ичноrо рнпу сху.'ІЬІІтурноrо декору, зокрема 
півсотнею гербів російсwснх l')'бepttiR, які віп.бивалн нашестя На
полеона, та ~роі•Іністю образу ТріумфалWІоі арки з колісницею 

С.1ави на еамоwу верху - шестіркою коней з кри.'ІаТОЮ боrnнею і 
лавровим вінком. Але. ТОІІкиА зивасuь архітсК1'}'рн, мабуrь, 

оuіІІИD, ШО ВОНа ра:ЮМ 3 ІUЮЩеІО, :tабудОВОІІОІО З обох боків СІІору
UМИ ОJJ.Наковоі форми ф&сааів (за проектом rолоаного архітекто
ра по віD.бу.пові Москви піс.1JІ' пожежі 1812 р. Осиnа Бове) уrворм
ла красианА міський ансамбль. 

Знову :JУІІннивсн ІІа Страсмій (нині Пушкінській площі), 

щоб увваніwс розглянути нещодавно рсхонструАованнА 
(1849-ІSSS) СтраеннА монастир і Аого нову дзвіницю:. Цю зу
nинку Тараса Григоровича можна уявиm собі в режимі реаnWІо
го історичного ••асу: 36среr.ІІас.ІІ рспро.аукuіа з літографії, зроб
леної в середині ХІХ столітnt за МІUІюнком І. Wар.1емаІІ.ІІ. На 
nросторіА nпоші бачимо nШвсшу з тюками сіна А багату карсtу, 
водовоза, прольотку і звичайну се.'ІнІІську пі.Jаводу з якимись 

мішками та зоосім пусту. ПривертаІDТь уавrу нові стовпи lUJИ 
nixrapiв, у uclt час вони були rасовими і підтвсрджуюn..о.атуввн
нн міс•коі CUCHKH другою ПОJІОВИНОЮ 50-Х років ХІХ сrолітrя. 

' Hhont кt ..a'U)'D. са. We .. eкkD .,.JІСІІа у шо:кккnку. .... По Т.ерскоІ or· 
nрuІUСІІ 8 Крtк.-. На UІПо. IIJipQIIDІUІ: мamtІJtn. IU ІІЇ rопоніІІіоtні І І'М
ІJІ8ФjопJІJНПІІ. Ja.11111111!Hi Wоченком. •tr:.JII*JІJL1o. не 1Rртuм )'МПІ. lilnwalcn. 
uropll ОСІ)'Іі:ІСМІІ Іх ІІJНІ nереШ fiiCC1)' ШеІJІІеИК0801'0 ІІШІІСННІtU. 1і.ІІ: СР8О 8 
..ПhаmІсуQІІІІІ 'I8CJII'IOI:IiТ.J: IUuw11118o>ІIIJ61) dOIIIimoJHRМIJUIIIOf"OIIЇННII 
~ ІнфорtаціІ; 111 ІWПLТГ. •llwwм • на ИІІwІнку 11 ncnoм ма ПокроІК)'•: 
..стр.mо.м6уАВІрDІоІ8ІоІІІІСІІІІІJlмJnрому..: •Прсиа.1Н мw на 6оаW8)'10Дwит
рn&уа; •Поnми к КркнJ.аі aoporuc ... o На рцІ саме 1111 ІифорМІаІR 881 D101Y 
шnоркти NОtКОІІ:Мі МІІJШР)'ПІ Коб18рІ:, )'ІІ8ІІПІ lont • olk:raнollll peuw10J 
ІоІСІСкоасwсоіІІ)ІІІМаі, 

1 '1J'r IJIIIII :nepn.10 рuуиа IIOtlllmlpi. с:оборм,uсраН, ui :J)'I:'I"pi'IWICIJ на 
m-нauu.CN811111yt.locul,llolllкcaмJWМ:Ьnнc:u.ІІUJ,I)'JIIIIO'Inпoмlc:ly. 
po3rJII.UIIQOІXpUJI,IOc:a6opM•. 
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rІонад дка 11ес:мтки москвичів. аеикі з них у llОзвільІІому с::таІІі, 
O.IUIH навіть rраt.ться з собакою ... 

Страс::ннR монастиряходин тоді до С.-,'ТСнської лільниuі міста. 
В аамініс::тратнвному лакументі тих часів •Іитаємо: еСтрастиwЯ, 
дсви•ІиR. у Твереких ворот. В нём uерквн: Алексея. Че.nовека Бо
ж.ІUІ: Архистраmга МихаІL'Іа: Страс::тноR БожнеЯ Матери•. Раніше 
а моІtас::тнрі була церква Антонія і Феодосія ПС'Іерських. Антоні А 
Печерс:ькиR, мо11ах, пострижеиІІА на АфоІІі в 983 р .• пос:е.nивси в 
r1ечері Кмєао-Печсрс:ькоі лаври, викопаній Іларіоном, маRбуrнім 
мкrрсшолитом. Феодосій ПечерськиА прийшов у Киів в 23 роІСІІ, 
В'ІИІІСЯ В Курську. L"taK ігуМеНОМ, ІІНС88 МWІИТВИ, ПОВЧ8ННR, 110-

С.'ІаННЯ. Обилва причиспеиі до лику святих. 
До речі. Шевченко tiyJiaв і на Страсному бульварі, який nри

микав .10 монаетиРJІ і від ньоrо отримав на:tІІ)'. На тоЯ час він був 
молодим бульваром, існував трохи більше тридцяти років. На
впроти Страс11оrо монас::mря на розі Тверськоі ву,'Іиuі на місці 
коnиwньоrо Києво-Печерс:ькоrо пооаір'• (XIV-XV етоліТПІ) 
L"ТТOIJUU перква Дмитрія Солунськоrо, л.о якоі в пуwкіІІс::ькі часи 
пwtюбля.'Іи приїжджати на спужбу наRбаrатwі і наЯзнвтніwі 
москвичі. З'ї:ш знатних боrомwtьціа іноді бував таким великим. 
шо карети стоJUІи в:щовж Тверської та Тверською бульмру. Uя 
церква спавмаси своїм хором, а в архітекrурному nлані ІJ.ікава 
тим, що "tї шnилі поставлено на шатрах і лзвіниuя мапа незвичну 

чотнрнrренну форму шатра середини XVII етолhтJІ. Знесена в 
1933 р .• на іі місці тепер стоіть житлоанА буаинок N! 17 з віІlомим 
маrазиІІоN е.АрмеІІИJІ• і Квартирою-музеєм скульnтора Серrія 
Коньонковв. 

•Череs Тверську nоJІавеа до Кремо~•• 

Від Тверської розпочинавен і ТверськнІt бульвар. •кнА було 
закпuено наприкінці XVIII столі1ТЯ. Шевченко неодноразово 
бував тут, a.uce ІІа Тверському жив CepriA Аксаков. Уже тол.і на 
бульаарі багато років ріс дуб, якиІІІ живе А досі. Він може роз
повісти, ак у пуwкіІІсьхі часи тут збирапасJІ вишукаІІа публіка, 

ШО зафіКСОВІНО 8 ТОІІіWНЬОМУ .д8МСКОМ Jt}'PJІane•: •Прекрас
НЬІІR. блаrоухаюшнІІІ ре:sеаою и ос::веж:аемЬІА фонтанами Твер
екай бульвар! Он привлекает мноrочислеНН)'ІО публику, кото
рую ВО 8СС Лето увссепаnв МУ:ІЬІК8, І Под ОСеНЬ - ИЛЛІОМННАЦИR 

одноrо частноrо ІІеловс:ка, а nотом н .!lpyroro. Обширнан ranepcи 
(•Арабская• кондитсрс::кан nос:реди бульвара) наnмнRJІась да
мами, приезжавwими тула с: работою. Искатеnьнwс муачинw 
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1ВННМR.1И ИХ ЖНВЬІМ ШУf.'ІИВЬІМ раЗГОВОроМ, СМСХ П01ІТИ не nрс

РЬІВМСЯ, бульиар бЬІJІ МССТОМ ПрИЯТНеЙШСГО СОСДИІІСІІИЯ К8Ж

.1ЬІЙ 8С11Ср•. 
З ссрслиІІИ ХІХ Сl'о.'Ііпя Тверський стас місцем :.J6opy мос

ковських стуJІСІпіВ, які ЖИ.'ІИ ІІСПОJІАІІіК - •ІІа Козисі•. ВіаомиА 
російськиІІ: історик Василь К.110'Іевський. якиh С'І')'JІСІПОМ сам 
жив у Козихи111:ькому провулку, писав своему дрУJУ в 1862 р.: • Tw 
:JIIIf'WЬ., 'ІТО такое МОСКОВСКИЙ бульвар? .. :;)го, братс11 ТЬІ МОЙ, 
д.!ІИННІUІ UдCR, )'Са]КСНИІUІдсрс:ВЬИМИ •.• ІЩОдЬ WИроkОЙ УЛИUЬІ, ПО
Срсл.ННС, МСЖJІ)' JlВ)'МJI рІІММИ дОМОВ ••• Такие бульварw опtбают 
всю ссрсnину Москвw. Саиwй ЗtІамснІІТЬІА из них ... - Твсрской•. 
Втім, якраз у цьому ж році rа:JеТИ rІисапи. що московський retІe
pan-ryбepttaтop був ІІеnриємtІО врвжеІІиА перевіркою стану буль
варів, у r1epwy •repry Тверською: •ОТкрьrл большне бесІІоридки: 
деревьсв не досчитwвалось тwсичами, барьср бьrл rtоломан, газон 

измит, дорожки неудобнw дЛЯ ходьбw, на бульвврах rуляли до
машнис ЖИІІОТІІЬІС окрестНЬІХ вnадслЬІІСВ, а зимоА некоторwс из 

ІІОСJІСЛНИІС сналивапн на бульварw сорньаА снег с мостовьuс•. 
Наслідки цьоm ОГЛRlІ)' АіАШ'ІИ до царя, і віН ПРН1Н8'ІИВ сnеціаль
ного чиновника, якому було дор)"Іено завідувати московськими 
бульварами. Тверський привели в порААОк. 

Тверський став місuем сuиричІtоrо вІрша МихаJtпаЛермонто
ВІ•Бульвар8>, він нсаанорезово 3f'aJIY8I8CЯ в романахЛьва Топсто
rо. В .Л.ше КарениноА• письме11ник описував, як книжні Щср
бацькі еВ ИЗВССТНЬІС Ч8СЬІ ... С МІJІСМу&ЗСІІЬЛИНОН ПОlІЬСЗUJІИ 8 КO
JIJICKC к Тверекому бульвару. і lllt вони 8 супроводі лакея 
ІІроІулювалисн ІЮ ньому. Федір Ткnче8 nисав: • ТверекоА бульвар 
нсн:Jмснно 11роизводит на менІ свої! действие•. Не випадково 
ТІО1Чсв бував 1Yt із Бодинським, а сам Осип Максимович попюб
ЛR8 уранці проrулюватися no Тверському буnьвару. 

Uей бульвар був насті.ІІьки вWІітним у Москві, шо Пушкін у 
чорнових начерках •Путеwествия ОнеrиІІа• постuив Aoro поряд 
із Кремлем: 

ОІІ С.ІІt.ІШІП .. OoiiWІJIDI о6с,ах 
Pac:ca.'IW OfCТUHWII боІІр, 
Он ІІUІІІТ Крсмm., ТІераоІ6у.'ІЬ88р ... 

Шевченко йшов по булижній мосrовіА' Тверської вулиці -
сшнієі з иаАстаровмниіwих у Москві, назва nоходида від назви до
роnІ на Твсрь. •Тверь в Москву дверь-. - ствсрджува11о нарсшне 
nрислів'я.. С11оконвіку Тверська була парадною, ця почесна роль 

' Вас • 1176 р. • 1"8epcwdA po3IIO'IUКCJI роботи по 11МІні 6yJnlюlaro поqпrr
ТІНІасоф&u.tvІе. 
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остаточно затвердипаси :sa вулицею в XVII сто.тtm. KOJSH всі іно
земні ІІОС:ОЛЬС:ТВВ проіжтІа.ти на Красну п..тошу. в Крсt.u~ьлиwе по 
ній. З пстровс:ьких часів 110 Твсрськіn вілбуналнея УJЮ'ІНсті в'і:шн 
в Москву імІІераторів і імІІератрмІІЬ. НаІІрикінuі XVIII - початку 
ХІХ СТОІІіть Тверська від Охотиоrо РІІЛУ до Салоною кільІІІІ сфор
муваласи як арнстократично-rром~деька нупння 3 дорогою і ІІНUІ

ІЮІD забуІІовою, баrатьма церкнами і маrазинами ... В цеА час іі по 
праву можна було иа:JИввти вулнuею архітектора Матвія Кв1Іко
ва; :JІitoro проектами на ніА було зве.аено rромапські будинки, са
дибні коммекси, розкішні ос:обняки-папаuи. НезміІІІІО привср
па уваrу ІUL-теІІ міста булинок Хераскова НСJІ8Леко від ТріумфШІь
них воріт, відомиА ик Анr.тіІІськиn КІІуб; iнun.i ввечорі сЮJІН 

приіжд.жав Щепкін, він чи не єдиниА •нс:б.uгородиоІ"О nохОJІ&сН
ня• був допушениІІ в члени uюro елітарноm nворянськоrо КІІубу, 
число членів якого було обмежено півтис:JІ•Іею аристократичних 
прізвищ_ Опекwшра Щепкіна (дружина МикаJІи Щепкіна) зra

JIY8&1IB: сСвободІІЬІе вечера М. С. nюбИJІ провол.ить за карtами до
ма ИЛИ В ВНГJІИІІСКОN к..1)'бе, котороrо 011 бWІ ЧЛСІІОМ В ПОСJІС:дІІНС: 
roдw жизни. Вwиrрwвать СІІ)"ШІІОСЬ ему реже, Іtежели проиrрw
ввть, но никогда не npoиrpwвa.'l он бопьших сумм. В клуб он exan 
охотно и паrому, что любил Іюбс:сс:довать с лиuами, кaropwx п.м 

ІІСТJІСЧал•. 8 Англійському КІІубі бу.та кімн1m1, шо нюнвалася сrо
ворипьнеІQІо, з 1856 р. стала кімнаmю-кав'.ІІрнею. Tyr велися різні 
•розуwні• розмови, в тому •Іислі про пмітику. Ії •1асто відвjдував 
Петро Чааааєв. 

Зліва по ходу Шевчешш приааблював триnоверховнА бумнок 
Кооиuькоі (тепер- rастроном с€лісеєвськиА•), а також бумнок 
М)"Сіна-Пуwкіна та спору.u Московс:ькоrо універснтетс:ькоrо 

пансіону, нарЬкна частина .11коrо у вигЛJШі роnnши фікс:увапа ви
rин вупиuі. Шевченко вас прохоц,ив повз ньоrо, коли відвЩував 
Осипа Бодяиськоrо в Газетному провулку. Навпроти панеіону 311 

оrорожею пврвдноm двору піІІіАмавс:и буJІ.Инок Гміцина, збуllОва
ниА в 1760-ті роки. Вражав крвСОJОтриповерховиА будинок, якиЯ 
~у петровські часи КІUІЗЬ М. П. Гаrарін (між проі:шом Xy
JIOJUIЬOI"O театру і Тверською МОШСІО) В ітапіАеьхому СТИJІІ, 3 6&11-
конами і ксшонамн. 

Шевченко nритм.шив хсшу Cliinl веJІІІ"ІНоrо 0уАИшсу мос:ковсь
коrо rенерм-l)'бернатора. ВЬt СТОRВ осібно А ВНВНwувавеJІ IIIUl 
С)'СіlІніми буа.івм:ми, повсрнутиА фае&ІЮМ до величноі моші, 
спроектованої тим же Казаковим. Кuсуть, що площу 3ІІJІУМУВІІНО 
ик мац д.ІUІ щоденного розвсшу варrи. Проте неВАОВJі іібупо забу

АОВВМО беrатими спору.аами 3./ІІІUМИ А rотеJІJІМИ, і вона nepcтвo
PIIJIIU:R на міську мощу 3 aiD.noai.rutOJO НІDІОІО - Тверська. Тепер 
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у рідинкіА каші 1 ро1'Ті&Лоrо брудноrо сніrу А сміТПІ туr стоJІЛи 
ІІмть-шісn. RЇ1ННІІ:ів, а віл. тмх, икі хвацько nроноснлнси по вулиці 

:J)'tiбi•r ро1АіtаnІси rpJІ1IOIC8. На Твсрс:ькіА n;юші nривертав уваrу 
буJLИІІОІС КУПWІ ВаргіНа 3ІП'JеКОЮ і баНКОМ • 

.iloвro 3&.'1ИwаJІНСJІ на ТверськіЯ і сп.рі дсрсв'ині будиночки. Та 

R IUHpHIII ву.'ІНUЇ В межах Садовоrо КЇЛЬЦR не персВИЩ)'ВІJІІ 20 
метрів. тобто ІІОНІ була І)'Ж'ІОІО 31 сучаеннА Арбат. ЗnшаАмо 
П)'WКіІІСЬКі ришс.н 3 •ЕвrеІІНJІ 0ІІСПІНа-: 

... Yaecro;rnw-.c:u.вw 
licneІDr. ІDТ уа no ТІІерсd 
Во .. нкm:. чреоJ ухабw. 
ME.lbiCIIIOI МИМО б)'.llkH, 6абw, 
МІ.lЬ'ІИ\UХН, .111ки, фонари, 
.hopцw.~.MOHIICТWpll. 
Еі)ЧрЩІ,С&ИН,ОТ"ОроаІоІ, 
К,ПWоІ, JІІ'І)-.КН, мужихи, 

6у.1Ь8Ірw, бвwІІН. U.JIICJI, 
AmeiCH,IIIfaliiHW\IOIUII. 
lia.1ICOIIW,.1biWНIIIOJIOТU 
И СПІІІ 1"8.101: НllqltПU.". 

Ві.аомніt ІІОСТ, КНЯЗЬ Петро ВкземськнА В СВОЮ черrу ЗІІІІНWНИ 
саркастичну строфу rrpo пістшожеану Тверську: 

... 1исьчу.ао-барскиеfW\8ТІІІ 
С n:рбом, m •t1'1811 JІІРМWІІ род. 
86.1ІІ::ІН ІІВ ICYJIWЦ 11~ ХІПW 
ИСОІ")"РІІВМНОrороJІ. 

Контрасти вулиці впали у вічі Віссаріону Бєлінсьхом):. икиИ 
пксаа у статrі •Пстербурr и Москва•: •8"ЬС3JUЯ в nepвwlll раз в 
Москву.Іtаw петербуржсц ВЬСJІСТ в НОІІЬІА АІІИ неrо мир ... Ему по
кажут ТверсІС)'JО улицу, и он с изумлеиием )'ВІШИТ ссбн посрсди 
крмвоЯ и узкоА, по ropc тинущеАси улице, с небольшой ІІJІОІWUІ
коА с олной сторонw улииw, на котороА самwА оrромнwА и са

мwА красивЬІй л.ом считалсн бw в Петсрбурrс весьма скромн.wм 
со сторонw оrромиости и изищссrаа ломом, со страннwм чувст

вом YBN.IIell бw он ... , чrо ме-.о.у АВ)'МІJ. AODOJIЬHO большими камсн
н.wми !I.OWaNH скромно И уютно ПОМССТІUІСЯ ВСТХІІЙ дереВІНИЬІЙ 

llOMHUIICO ... • 

Таким •nетербуржцсм• у Москві був у сереанні 40-х років і сам 
Шевченко. Втім, Твсрс•ка дсАІUІі біл•wе набуuпа виr.ІWІ)' євро
nеАськоі' вулиuі. C'I'DIIalla цснrром світськоrо А кулr.турноrо житrя. 
8 po3Jiilli 4П)"ІеWССПІИС 0НСПІНІ• Пушкін, ОПИС)'JОЧИ Приїзд СВО• 

'ІЬрrвІОЧКАОІіаннК•ПоМосDР 1911р .. І JleiiiiYI)'III)'Hite,IIIO,wnyiU'III 
n,.u.. unJPИ •ІКІСНН)'.ІІМ• рцІСІІJ n'llfOfO пo.вramtll. 
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го rерон в Москву, наЯперІUе віл.прамяє A:oro на Тнерську вупншо: 
·В Москве О'Інупся на Тверскоd•. 

Тарас Грнгорович ішов баrатопЮАНОІD і гоміІІкою ву.1ИІ1ею з 
КіІІШІ іі, тобто ВfІИ3 Від Сааовоrо кіпЬWІ, в очах рябіЛО ВЇ.ІІ ЧИСЛС:fІ
ННХ вивісок крамниць од11rу, в:sуттн, ювс.1іРІІНх виробів. а також -
ТІОТІОНОВИХ JІ8ВОК і ро3М8іТИХ реМіСНИКіВ. ВКЛІОЧІUОЧИ •МО10JJЬНО
ГО майстра•. Мож.'Іиво, поет ІІЇD.:Jначив .111111 себе, шо рек..1амні 
вивіски на Твс:рс:ькіА owantiІUi А rрамотніІUі, ніж на інших мос
ковських ву.1НІUІХ, де можна було ЗІІІJКК."ТО ])'СТІ)іти вивіску: •Аво
шённu лавка•. Принаймні, у москвознавІtІІ М.Давилова 
:JУСТРі'Іаємо с:тос:овно тoru qac:y, КОJІН Шевченко проrулювався по 
Тверській: • Твсрская:, в особенности же КузнеuкиЯ мост достигли 
3ІІ8ЧитеІІЬноrо проrресса в оmоwенин внеwности расположен

нwх 118 НИХ М8Г83ИНО8. НО болЬWИІІСТВО торrоВЬІХ :Jаведс:НИЙ НЛа
ВОК НВ друІ'ИХ улицах СОХраІІІUІО прежние .ПОПОТОІІІІLІС DWDCCKИ С 

ttеrрамотнwми, нередко смеwнwми надписями и картинками. на

ивно и:юбрех:авwими сущность торгового пре.пприІПИІІ ... • На
nрнклІJІ, ВС:ЛИЧС:JНИЙ ПО:ЮЛОЧСІІИЙ чобіт' ВІІВИШУВВВСЯ Hlll JIВO
JUфWHHHИW кренделем; жерстаний окіст красувавс::м навІІроти 
грубо намальованого телескопа; КЛІОЧ вагою півпула висів бік у 
бік j] велетенським ciruloм і т.л. і т.п. 

Коли в 40-х роках Шевченко бував у Москві. він мав справу в 
основному з лавками. ХО'Іа А тоді з'яwuuшся перші мага:ntни на 

Тверській і Ку3НСuькому мосту. В глибоких і темІІНк льохах і 
тісних :181C)'1'UX московських лавок можна було 3устріm все: віп. 

мішrоrо піn.сві'Іиика до севрського фарфора. віп. хомуrа до СІІОТО
воі шуби. Ка:Jа1Іи, що якось у лавці, що торrувапа хутрами, noniuiя 
ВИJІвкпа win.иy десІІТИnу.ІlОВ)' гарма'~}'. вкраасІtу в Кремлі. Іk:ім буJІо 
ві.о.омо, що лавки скуповувапи крцснс. В свідомосrі москвича ма
газин nраrистаВІUІВСR JІ8Вці RK ІІСJІИКИЙ СЄІІJІОІІСЙСWСИЙ• 3аК.18Л -
врібному, простонаролному. Вже згалаииА М.ДавИJІ.ов писав: 

• ... Маrазинw, в осоfіенностн на ТверекоА и Кузнецком мосту. 
ПрNНІІЛИ более 3./ІСГАНПІЬІЙ Вид, ВКІрИНЬІ ИХ стали ПЬІШНСС И 38-

МВНЧИвее. арханчнwе вwвески, если не ис'Іезпи. то поуменьши

nись на больших улиuах•. 
Перс.~~. Шевченком ІІСкраІD рясніли AOpOri вітрини розкішних 

крамниць. Сіу. EAlreм, Трамблс, Жорж Борман і 6арте~~ьс: пропо
ІІ)'ВІUІИ ПОК)'ПWІМ конпнтсрські товари: Фаберже - ІDВСJІірні ви-

І Пnро Bkn:нroф ПtiCU: •XonrR JIH СІІІDПІ. :IIIWIJIHWC М!ОМ, ПOIIJ'IImo к 
~СПСWІП'е 11: p)a:КON)'C8IIOIUIHII:Y, НССМ01'р1111!, 'ІТОУІІСІО r• ... ІееІІе 
НС:ПQ.1ІІІІСІСОfО paDfap8 ClriQrC Н8ІІПНСWD: Harpuc.к1118 ОТ.'tІІ'\ІНС; OJI UC .. m НВ• 
rp1,1111t 6аІа.шІІNн МOJCWIMH и с.к.,ІеТ, 1f10 •mн нonr aclk:nlr1ulwш ОуJІУТ от.'Ім
•аnа СІОИМ 6noбpnrreм • обutеепеоо. 
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роби; Брабец - госnо.парські pc•ti: Поль Буре - І'ОJІИНІІИКИ; 
Во.'Іьф і Готьс - КІІИГИ. Двціаро торrував картиІІІМИ, ЮniA·Гcttpix 
Uіммермаtt - ttoтaмtt R NY]HЧttHMH ittnpyмetnaми. Браm Поnо· 
ВИ UC nівторо деС.ІТИJІі11111 :ІІІАМ&ЛИС.І 1ШЙІІОІО СПраJІОЮ, А З 1843 р, 
мапи на Кузнеuькому МОС1)' свіА маrазнtt ... Вікна коНІlИТСрсьхнх 
маrа:sннів були заttовнсні красивими, виwуквннми карrонкамн, 
:qодожньо оформnсttнмн бонбоньєрками, а у вітринах •І«Шоніап~rо 

них томрів• nривибІІІDJІІUІн комrюзнttіі1 бляшаних банок •tаю, xa
kAO і СkЛЯНИХ б;щох кави ] металевими кришками та пр~~нощів. У 
ІІСН1Рі піа.ійммися конічні цукрові •rопови• рі3Ноrо роомі~ 38-
rорнуті а синій ІІаnір так, шо стирчав пише біпосніжниА кінчик. 
НавкруnІ лежали nа•tкн пиляноrо uукру·рвфіналу в такому ж си
Іtьому паnері. Вражали яскравим оформпеttням uукерки •від ER
tteмa•. шо користува.1нся ТОJ1Ї величезною nonynяpнk:no. У вин
них маrа:ишах вnaJWІH у вічі рі]ні за розміром, кольором і фор
мою ІІJІJІШКИ нсіпяких настоянок, напнвок, ropinoк, коньиків, 
лікерів. вин. wамttанськоrо. Плиwки розміщувалися за особливи

ми npaвtutaмн: ті, що з міцними наnОJtин, висrамяпися СТОJІЧИ
ми, а винні - лсжали. В ш:ктрі вітрини можна бу.Іо побачКПІ ве
личс]ННІІІ буrе.JІь з етикетхаю новоrо сорту горіІІ ки або наливки, а 

навколо неі - ПІІІІWХИ 1Вичаяннх розмірів з тією ж CТИJte'JkOJO. 
Ставили також винні бочечки. nовернуrі до вуJІнuі денцем, на 
ІІкому був напис із peІCJWЮJO фірми ... 

Weвчcttxo 111 осс ue не звсрrав особІІивоі )'11111'11, бо, кахучи lto
ro словами, як •чоловік іІtостранннА•, poдnJUUUІ собі то церкви, 
то собори. На ТвсрськіІІ вулиці стояли два монастирі: 
МоісеєоськиА і Воскресенський та чотири церкви - ас зnшана 
церква Дмитра СDJІунсІоКОЮ, Іллі Пророка, Спаса Прсображенія, 
8асюІя КсеаріІІськоrо. ЦсІІ rракаіозннА храм будувавси з 1816 по 
1830 рік, а траnезну А дзвіницю було прибудовано в 1845 р. Шев
ченко, мвбуrь. nоди11)'8811СR rотсnям з інохмннми назвами -
.дРе1nсн•, •Париж• і •Рим• на ТверськіІІІ, •ІерманИ.І• в Козмо
дем'янсьхому провулку. шо примикає до lіерськоі. а ше рекламу
tоn.ея roтcni на ПстрівІlі - .ЛеАпuиr- і •Франции ... ..Лmшон .. в 
Охотиому ряду. OH·JlC бітІ •Дре:шсІtІ• WКСТНИА wвeRuвp стоіn. 
ПРJІМО НІ 8уЛИці, біля ВХО.ІІу. ЬС 8ІІИ3У розJ'JІЯІІув будиНОК, ВХЇАдо 
вкоrо в uctnpi. фасІUІ)' Оуло красиво вtшіnс:но вркою ncpworo nо
верху. по боках C1'0JIJUI рустоввні КОJJОНИ 1 • Д.Лі на розі Твr:рсжоіп 
Oxontoro puy Шевченкову уввrу nривернули КоІf.ДІf'Терська Пс-

'По(іу8омннІ аІІ35 р., &r8.-сuІІІІІМ 80МОМ і mpn:1811M ~.lklroф8cu. 
.. і.....с~аІІІІ6-1119і 19ІО-19І)рр.В 19з.-Іtзlpp.nlcllllnepclyaou1)'r:sнa· 
!DQIII8C:81Мrp В.МеІераоІ .... І J 1946 р.- Tqrp іІІ. М.ЄрмаrоІІІІ. 
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acmi (ПрJІІІИКИ Від Педоnі були В МОСКОІІСЬКіА МОЛі RKpa3 у 50-х 
poкa:rt) і було•Іна Dec:ccnя. Кажуn.. що вони були кращими в 
Москві. а конднrерських у міс:ті нараховуваnосн більше conti. 
Проте Тарас Григорович :J)'ІІИНАТИСЯ ІІе с:таа. а ncpe.rr. О'ІИМа вже 
аіакрилася панорама на Кремль і МаІІСЖ. 

Праворуч - масштабttа, з вс.1ичною колоІІІJІОЮ будів.1н Мос
ковського уніосрс:ктету. ае прашовав 6олинськиn, а раніше- Ми
хвАло Максимович. Непопалік на МоховіА красиво височіла 
ІІСрква Великомученика Гсорrія, що 1/tВRна була університетсь
кою -'І'УІ' СІІОВідуВВЛИ ІІрофссоріВ і С'І}'ЛСНтіВ. НВВІІротИ - АІІек
СВН!ІріНС:hКИА сад, якиА пворювався з 1819 по 1823 рік під 
керівництвом Осипа Бове: на тому місці, ас раніше протікала рі•Іка 
Неrлинка, заmана пере.п. mм у піахмну tрубу. Кажуть. шо са.о. вн
ІІИК не віЛ. хорошого ЖИtтІ, з часом річка обміпі.'Іа, :JВuвina й ста
па :JВболочуваmся:. СучасниШІ :mщувала: •Около Креr.шн, r.ae те
перьАпсксаtшровский с:а!І, я застала большие рвьz, в кoropwx сто
ма :JеЛёНІJІ ВОНІОЧІUІВОдВ, 8 tудВ СВВJІИІІІJІИ ВСНК)'ІО НСЧИСГО'J)' ... • 3 
uим не етапи мириmся, і Бове: розбив СІUІ ппошсю майже 10 rск
тарів, якиА відразу ІІWІюбили москвичі. Літератор і декабрисr 

CepriA Глинка ІІнсав: •Cteнw и башин nрмдакrr новwе npcлc:crn 
cclt карrинс. ПCJJC,A ЛИUОМ СИХ JІРСВНИХ ПВNНТННКОВ ПОJІВЛJІСТС.ІІ 
новwА nамятник вкуса и обра:юванности ... Тут как будто бw .пей
сrвисм вопwсбства, тсннстос и болоmстое место nревратипось в 
очароваТІСJІЬНWІt ПрсдеJІ, ппеннJОШиЯ u:юpw И ОЖИDJІЯІОШНЙ ум 
прІUІТНЬІМ p838JICЧCHHCN•. 

На вихоці до салу з боку Мохової вупнuі видно бупо ворота у 
виr.ІІЯJІі парних кам'нних стовпів з чавунними рспьєфним:и встав
ками. З боку Воскрессж:ькоі ппоші також поставлено чавунні во
рота на чес:п. перемаПІ нав. Наполеоном. Піа Арсенапьною всжою 
Крсмпн було спору.wксно грот •Руїни•. що симвопі3)'113.В відрод
женНІ Моеквн Ь поnелу nOJJcпнw. 

ПриІІСрrав уввrу JliiНJdoзниR Манеж, стіни нкого прикрашено 
вс:пичною ЕО./ІОН8/ІОІО на масивному цок011і. Ка38Ли, шо в ньому 

вільно розміщувався А маневрував nІхотниА попк з 2 mc. СОJШВтів. 
А ще вже чвсрn cтoni'ml Манеж викориСТОВ)'ІІІLІІн JІЛJІ провсшш
НІ виставок, концсрrів і народних rулн.нь. 

Ліворуч перса Шевченком віІІкрtuІас.ІІ Інша врuаuоча картина
поНІ.ІІ стоnіnІІА ОхотннR рц з бе3ліччю лавок, прІUІавкіа, rорrо
вих рuІв, смааів, лабаів, комор, JІьохів, харчевень, трактирів, з 
лщськнм мурашником. Шевченків сучасник Петро Вk:тснrоф 
писав: •1Удв СТСІWОТСJІ хооІАКН, .ІtІІО))еЦКИС, повара и кухарки. 
Kro бежит н несёт ноrу копченоІІІ ~инw, кто ташитс:я. СJІВІІ пс
рс:дІІнrаяс:ь ПОІІ. ТJCUCТWO наrружсннwх купьков, из котор.wх тор-
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читиное исІІуrанноrо ш:туха, и ІІСЧL1ЬНОС рwло ІІоросёнка ..... Та 
вже 1наємо, що Ністснгоф частенько rrрикрвwав московську 
лійсність або ж уникав акцентування іі неnриємних сторін. 
А тодішній санітарний лікар, •киЯ ХО"І і Dик JІD москоаського 
бруду А сморолу, обурено зафіксував у протоколі: •Посрел.и двора 

сорная ІІМО, 1ІШАІІСІІІІІUІ rрудоА ЖНВОТНWХ Н І)ІСТИТСЛWІWХ ГІІИЮ
ЩНХ отброс:ов, н НС(:Ко.,ько дepeutrrrwx срубов. с.nужащих вмесrо 

ПОМОЙІІWХ ЯМ Н Пре.ІUІІUІІ8ЧСІІІІWХ д.ІІR DWIHВD.HHII ПОМоJІ СО ВССГО 
Oxoтrtoro рила. В них І')'СТОА массоА. почти в уровень с: rюаерхно
стьrо :м:млн. с:ттrт 1.11онониwе нсчис:тотw. Бс1 разрешения yrrpaвw 
HCЧIICТOThlllpDtiCJteHW 81UродСІС)'JОтрубу Н без фильтра СТСІСВЮТ 110 
неА в Мос:кна-реку. .. И1 сарая мисника Инанв Ку1ЬМина Леонова 
СОЧМТСИ KpDRaВIUI Ж.ИЛКОІ.'ТЬ И1 CJIOЖCHHhiX В НеМ НССКQ/ІЬКНХ СОТ 

ПІИЛЬІХ Шкур ••• СО.'ІОНИНВ ВСЯ В ЧерВИХ. Когда отворилн АfІСРЬ, 
СТІН ІСРЬІС ВЬІСкаІСНВМИ И] ИЩИКОВ С МRСІІОЙ JуХІІЯТІІНОІ\, rp)']IIO 
ш,сnапись н исче]ВЛН в ПО4ПО/Іьt ••• • 

МоторошrІ)'DІП8 карrиrrка ..• Та во11а була rrcдocтyшroro очам 
neprxoжoro. якиІ\ сnустився 1 Тверської. У вічі вnвлало інше: нап 
істівrtнм uарством Охотноrо рялу вивншувалася перква Параске
ви Пиmиuі- покровмтсnьки торгівлі і roproвt.tiв. і м'ясники на
бо:ІКНо Хре<:тиnиси НІ неі. В московському народі mворІUІи: 
•OxoтнwJt рял,, КИШКИ roiiOPJIT, Я1WК ІІеСНН JЮёт, брrохо ра.'І)'СТСЯ• 
.00: •Бе] РІІlІВ Охотноrо не сьешь куска rшorнoro... 

Тарас Григорович мапо не повернув у бік Oxorнoro рJШ,)', проте 
схаменувся А nос:nішив.'Іо Крсм.1я, де вчора ]і Щепкіним не вс:тмr 
поnнВИJИс• на все. що хотів. 

• В аА шоа • на ІJІ•інкJ" 

Про Кремль ми зnшаємо в нааупних po:шi.rtax, а JВРІЗ проАлс
моси ] Шевченком ще по QІІному йоrо маршруту того березневою .... 

Піс.nа вів.вішtн Крсмп• Шевченко вийшои черс] Красну мощу 
на Jльінс:ьку вулнuю. Роопоrол.н.,оси. хмари рооійпшнся, вШ•rуrно 
ncmrшiwano (о дpyriR ГWliiHi було бпИ]ЬКО 8"), і Тарас: Григорович, 
:~~~ввwи шаnку. витер ч0110 А ПОІ'НJІНUІD. Він уже трохи стомився, 

проте вирішив р)'Х8ТИСJІ .ІІІLІІі. Ніяк не міr обмннуrи пам'И'11ІИК 
Ко]ЬМі Мініну і Дмитру По.арс:ькоwу роботи укрвінсuоrо 
еку.11wпоре. Івана Мартоса. акнй випіпив ІІВUіонапьних героїв 
Росіі :Ji. с:воr''х синів. Втім, риси іх обличчя ІІВГІ.ІІ)'ІОТЬ античних rе
роів, хоча сшиr Мініна с:хожиА на с:еляrrськиІt. очс8И.ІІно, цим ак
центуваnас:а ГОІІовна іасІІ - патріотизм росіАськоrо иаРDд1(. 
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до речі, це nерший nам'wrннк у всі А Москні, nостввnеннА ще в 

ІВІИ р'. В МосквіпАу Росії цьому пам'ятникові напаІІІJІи вели~ 
чеJИОІП :JHBЧCHHSI, ЩО HИJIIUIOCII В наnисі НІ НЬОму: •ГраЖІtІНННУ 
Минину н князю ПDJІСарс::хому- благодарнан Росси• лета 1818•. 
Недарма МиІСDJІв Станке~внч зробив ще А nос:mчну •НІUUІнс:ь к 
nа~І.ІІТНИІСУ Пожарскому н Минину•: 

Cwнw On:'fCC'nll, кем хиwнwв lflllf nonpaн. 
BЬI~('КJIIfi'JpotiCIIIIC.1H,-IIIMC.18 .. JIQC'IOJIII.C! 
Вам .І)"ІWИА ПІNІПМИk - Пpt11НDC.1wtonlo rput&IH, 
Вам !ІІОН)'Мnп- Р)сн .:8ІТОА (')'llteCТIID818.C! 

Шсвчс:ІІКО, напевне, не nроАмався ІІНМ великодержавним 
rrатріотизмом, а.'Іс, може, на тоІІІ: момскт зnшав. як 20 всрсснн 1857 
року, nриї:~~авши в НижніІІІ: Новгород на ІІароrшавj •Князь По:~~:ар
с:кІІА•, Б)·в :mивованнА нс'J)'ПІрннм і дешевим пвм'ІІntнком
обсліском Мініну і Пожарсьхому, спорудженим у Нн•сrородсь
кому Кремлі 1826 JIOXY. В щоденникутоді записав: •Прмношсннс 
блаrоролного nотомС1118 граЖІUІнину Минину и кн. ПоJСарекому. 
КоІІссчнос, nо:юрищсс нсблаrоларнос ІІОТОМСПІD прнноwсннс! 
Утсшиrельио, что зтот rрошовwА обс.'Інск уже ПСJ)СJІОМИЛСн•. 
В"rім, у Москві на тоА •rac: ухс сорок років стоян вслнчниА ІІам'ят
них керінникам оІІоnчсннн. яке 1612 року внзІІО.ІІtuІо Москву ніл 
ІІОІІЬСЬКИ:ІІ :tаnарбннкін. У Гсрrtсна Шевченко читав: •Uарс:КИJІ 
масrь негодна бЬUІа .ІWКС на звщкту ll)Cy.tapc:пa, н 8 1612 rолу 
Россни бЬUІа СІІ8ССІІа бс:r цари•. Імн Мартос у Шс:Ічсн.а~ побіжІІо 
"JПШ)'t.-rьсн в олиому :r листів (квітень 1856 раху), •к учи'ІС.ІІь знаА
омого Аому скудЬІІтора Іоана Тимофt:оа. 

Ільінка - вуJІИІUІ, шо Аде llin Красноі мощі1, вів.ома з XVI 
ст011ітrя, а назву отримала віп Ільїнськоrо монастиря XV століпя. 
В 1626 р. монастир було закрито, а перква [л.nі Пророка, що ;jНа
:110/ІІUUИ:Я на Aoro тсрнтщrії, СТІJІаІІрихол.сьКОІО. Ії обновили а 1854 
р .• тобто не3ІШ0вrо до ІІриі:щу Шевченка в Москву. В ааміністра
тивних лохументах тоrо часу uepuв була запнеана так: •Пророка 
Ильи. что на Новгоролеком ІІОЛІІОРЬС на ИпьинсхоА улице•. Uc 
:шіва по холу Шсвчсикв відразу зв Вєтоwним rtроауJІком. Вулиuа: 
Ільінка спавмаси (1WШіо:шим Госt11нним .авором, який, до речі, 
npнtHHPCJІ Тарасові Гриrорови•rу ще на зас.nанні 7 липня 1857 ро
ку. Взаrмі Ільїн ка була суuіль торrоВDЮ, забудованою крамниWІ-

Про lu.orD. ХІХ nu~ini ПМW.1Н; •EDutmleHHMN .. ~ІІСІtDІИN )'llpiU· 
ННСМ1:81101t МОІІІІАІІ СІ)':ІІІІТ ІІС.,ІІІШ.'RИНЬІІІІ8МІІТНІІІС H16poнJW МІІННІІ)' Н По· 
.Upt!WfoІP. 

'НмнІІІІІоІнІ.)' КJШІІено • •ІКІІІЇІНУ тернтарj10 •НQІ116110 Мoc:кoacwlorD 
Крем.u. 
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ми • .'tавками. коморами. конторами; тут торrува.1и оmом і в 
роuріб. сировиttою А усі.1АКИМИ товарамн рос:іІtськими 1t 
прнвізІІнми. свропеАськимн 1t азіатськими. Кажуп.. шо в катери
нинські часи 6і.111 лавок ІІа І.льіІІuі в зимовнА час бувапн ttaA
MOllнiwi гулинии московськоі аристократії, і тoлiwtti ІІ01ІОШОГИ 
прижача.1и 1Yf побаІІеJІJІІІ. Місuсві куащі навіn. скаржи.'ІИСJІ ІІІ
рtші. шо франти А •амуршнкн• tІuс:тіАно •rа.1аttтонмтьоо 1 А зaNUU
юn. nраІІЮМТИ. 

В середині ХІХ СТWІіnя ммникн •ranaнmn:ІUІH• на Кузнсtu.кому 
моетута на Петрівці. На L1hi'Hitiдella.1i біп:ьше вкорінюввлиси банки. 
і вулиwr наrалувма. шо Москва стає .'Іі.'ІОRИМ і фінансовим центром 
Росіі. Приаертuа уваrу масІІЛ'Ібна бу.ІІімя Ноьоі біржі:. ШеІ'ІСНІW 

tі.'ІЬКИ рвз у;амв у своіх творах слово ебіржа• та А то, ПОJІСНІОІОЧН. як 

заАm в АкаІІемію Іtа)'ІС, •У 1)', шо ко..1о біржі•. Плоша навпроти біржі 
ІІІ L'ІьіНUЇ :JВПОВНеJІа ві»ІИІСВМН - nасажир тут ІІсбі.анИR. 

Тар&е Грнrорович зацікамеtІО зупинився біла водо:JбірІщка, 

сьоtоJІні він уже бачив вс.1нкнА рехрвувр з водою 6і.111 Тверських 
воріт. Звіп.си віlІ.1жшuпи ВОІЮІЮЗИ і роп:олилНСJІ воп.оноси. •Тече 
IIOll8 і на rupy бапnuму В ХІ"І}'•. Москва HIUIBI'OJI*-~ IIQIIOnoctaЧBH
HII ... Ліворуч сrомаІІерква Козьми і Даміана, а трохи лаnі навnро
ти Іnаn.ікькоrо провулка вnІUІІUІа у вічі висока б.nіnо-блакІПНа 
церква- МИІСОJІІ • ВелихнА Хрсст•кінwr XVII СТWІЇТТЯ 3 вели•tе3-
ним хрестом з •tасточками мощеА. (•НиІСWІаА Чу.ІЮТВОРСU. имену
етс• .,Большим Крсстом'", на ИльинскоЯ упиuе•). Витоtt•ІеІІість 
форм і nовіrриність прикрас утворювали урочисто--піпнесену ат
иосферу ІІ8ВХО/ІО храму на тлі бувеtІНИХ і нецікавих споруд. В до
ревопюuіАному П)тівнику •По Москве• 3&3НІ.чалося, шо в худож

ньому оформлеюtі МИІСОІІИ еІk1ІикиJІ Хрссте віцчуваВСJІ значинА 
укр8інськиА вмиа: •БпІІ:С1'И1ІІСе убрансnо храма S1CJIIIC1' ero оли ни 
М3 QМWX BWLIIOIIIJIXCII X)'.IIO&CC1'UCHHWX ІІВМІІТННКОR МОСКRЬІ, Ha
rJUUІНo покашвающнм. в чем вwразнлись н кула наnравІUІнсь но

вwс вх.усw .аажс тех JІИІІ, кaropwe пркnерх:ивались сrаринw•. 

На Ільінці 1118ВНВ роотвwуввлНСJІ кілька оостоялих .аварів -
ВосkрССенськнА. ІосифівськиА, НонаrроїuькиR, Посо.nьс:ькиА. 
Прибулі в Москву нвмаrалИСJІ ПОССІІИТИСЯ б.n:иJСЧс ао Крси.u А 
Крвсноі мошІ. До І.nьінкн nримиUJОТЬ 3 правого боку Хрустuь
ниR. РибинА. НІІСОІІьс:wсиА таІІ181'1J8ськиА провулп. що 3'ану
кm. П 3 Варвархо10, а 3JІівоrо- ВєrошииА, БоrоJІмсиськиА і Вe
JIИJtldt ЧсркаськиІ прову.11ки, шо вмхоun. на НіІСОІІьс:ьку вулишо. 

·~~mа~.ВіІс...-rUІКtНJІjІj-ІНW}'UНОVМNИА,JІІО6'І:JИІІІ. 
І ПерІІІІ офЩіІЬІІ бір8 І М«оі -.u CIDD Dulwti~ саме .. ІJІьіІІUі • 

CІІelliLiwtcJIIJ8yuВJ~I8]9poкy. 
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На Ільінuі я бував бе1.1іч ра:Ян. бо ttaпpttкiнtti RO-:c- JІо•tатху 
90-х років минулоru І.'ТО..lіnи ttрацюиав lУТ· Ал~: тuлі 11е tІов'мзу
вав іі з Шевченком. І тільки в березні 2006 року, через 148 літ 
nіслІІ поета. nройwов Boro JІ.орогою 110 ІльіІІuі. Ву.'ШШІ 3бсрсгла 
давніА обрис:, мкиR ІІас:амщ:рсд ]IL'Jit п.с:и Гостинним ввором і 
Біржою, nроте післк Шевченка іх нсОJІнораюно ш:рсбуловуваsш, 
а біпьwість спорул бупо 1138rалі звслсttо пізніutе. Відкрив лпя ес
бе. шо Тарас Гриrорович не міг не бачtпи храм 6оІ'ОЯмснни Гoc
nOJUiьoro ліворуч по Aoro холу бпижче ло Нік011ьс:ькоі вупиuі, що 
збсріrся АОнині. Впасне, в часи Шсвчсttка, ІІа території Боmяв
лснського чоловічого монастиря на НіІWJІьськіА вулнuі :JНв:соди
JІОСJІ кіпька uсрков. В •Алфавитном указателе к ІІЛаІtу Городской 
части• чиtаємо: •БоrоимснскнА мужской монастwрь. В нём 
uсркви: Богаявлення Госшшии; Гсорrии ПобедоносІtа: Казан
екоА БожеА Матери: Рождества Иоанна Прелтечи. Сши:а Неру
котаорІІОГО образа на НикопьскоА улиuе и в Боrоивлснс:ком пс
рсулкс•. 

БоrоямсttськиR собор псрсбулонувJІ.НСJІ в 1747 р. Після 1917 р. 
Roro було закрито, а з лруrоі ПQ/ІОВІІНІІ 1980-х років, уже на моїх 
очах, собор рсставруааnи. Пам'ятаю. ику 1991 р. РосіАськіА nра
ІОСЛІВІІіА церкві було повсрнуrо нижній храм з ПрсстоJІОМ Ка
:JІІІськоі ікоІІи Божої М~рі, а в 1998 р.- верхній, 1 rолоаннм 
ПрссТWІDМ Богоявпення. Тепер при соборі .JНВХодНТhСІІ Московсь
ка рсrсtrтсько-спіооча семінаріи. 

KOJJH 21 квітня 2006 року, в Страсну п'итииuю, ІІ311Аwоа у со
бор, АІWІа служба. і uеркоаниА хор співав так прони:шиво-скор
боnІо, що мені ПОJІ)'М81ІОСЯ: •ШеачсІІКОві сполобаІІоси бt. 

Печально А світло :юріла на nІІШСА БогомІПір, і зпшаасJІ Тарес 
Гриrорович. якиА якось 383118ЧИВ. що хотів би описати ccpuc ма
тері за ЖІІТJ'RМ Матері CnactmJUІ. 

6o:JІІCHHDN 
СМ1'UІUПІІІ:ІQІИ ашnа, 
Aoro c.w..lloro .аї.- -
Все 'І)' .... ІбІІ'ІІІJІІІ. іШІЇІІІІ. 
1-DІ'IpCIIniiOpuilla. 
HaCIII8JUІS.'W'ItiCI.. .. 

Богоматір перша сере.~~ JІІСШСR •зріла• самоrо 6ora на зсмпі, nc
peatla'UUII месію: 

•Ч•ІІJtІD'hІ.мо.ІМІріє? 
Мес:•ІІJІІІІІм!•-•ВвnрмАwоа. 
ІІІNUІС&..ІШІ.мес:ІІо!• 

... Наприкінці Іпьінки, на буАИнку .Nt 21 нині ІІСПUІОВ/Існо ло
щку 'J таким текстом: •С JWDtиx арсмёtІ бЬUІа торrовоR и аеловоА 
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fJIHUCA СО lІUІІІНИМИ ГОСПІИНЬІХ дворов, ПодВорИА', ТOpfODWX "Ю.. 
мов, банков н страховuх контор•. 

НеJІІ.ІІеко віА uьoro міс:WІ через вузькі Ільїнські нарота Іtовз 
поліцейську будку Шевчсшrо вмАшов Ja кнтаАгородську стіну на 
ппощу Ільїнських воріт. 

КитаАськнА npoi:JJІ. ІІів унИ1 .ю жнавоrо uентру, Театрмьноі 
ппощі, Ве.1нкоrо та Малого театрів, .ае Wев•tенко також бував. 
Луб'инська моща замикаnаси біля Kиn.A-ropou. старо.ааоtІЬОІО 
стіноtо, через 8оJкшимирські та ПропомнІІІQРОТА постіАна руха
лиев JІІОlІИ А екіпажі. На розі М'ясниuwсоі вулиці стояла чероону
вата uepx11 Божоі Матері Гребttсвськоі. aiJJ.oмa .аерсв'яною з XV 
стміпя. а цегляну церкву зведено Іваном Грозним І S70 року. По
ссредиІІі Луб'инськоі rutoщi височів нсВСJІикиА, витончсннА фон
тан рабаги ІiJJ.OMOI"O СКf.lЬПтора Віталі, ІІОС11ІМСННЙ у 183S р. 

3 8с.'Інкоі Луб'ІІНКІІ ІІСЛJUІСКо JtO однієї з нвАелсПІнтнішнх ву
.1иць Моеквн - КузнеtІькоrо МОСТ)(. що 1д8ВНВ знаходиласи в по
лоні франu)'lькнх крамниць і MOJIHHX віинь із Франції. Ві Ана з На
nо..'ІСОном СНJІЬНО піD.ірІІІІJІа французький вппив, ме іноземна 
фізіономін Кузнецького МОСІУ ШІІИJІ.КО відновипас:я, тим біЛьше, 
шо в 1812 р. французькі павки охороняла НВПОJІСОІtівська rварпія, 
і вони не зrорі.тІ:и. Tyr, на Кузнецькому, збираласк елітна московсь
ка пубпіка, Пpoi}'JІI088JIHCR фраtпи і МОJІІІИUЇ. бс1.8)'МІІО Й Нсріако 
беnя:мно витрвчАІІИСR rроші. Павnо ВістсІІгоф ше в 40-х роках 
ХІХ стопітnІ писав про МодІІнuю. яка .-летит налихаче-нзІЮЗчике 
на КузнецкнА мосr, к NВIUIM Шарпакrье и Берёт там самwА доро
гоН Н бс3ВК)'СНЬІА КОСТJОМ•. 

Про ропь Кузнецького моста в світському житrі Москви 
лізмаємося в Оясксандра Грибоєдоьа: 

А кё К,П.ешr:ІІІІ моn, 11 -нweфp8нuyJw, 
0..,. IIQDI lt НІМ, И arop .. , 81 .."..: 

l\'&frелМ~ИСС)Шц! 
Коr.u.КІІІІІІІІТнасТІІОрСU 
Or IAI\IUIOC ІІІ! чmаоІІ! н шпмп! и бy.lUOit! 
И ІtІІІОСНІП Н 611~8JfПI.U.UIOit! 

Шевченко напевне Чtпав ці рІІJІки. бо він захомювавси 
tвОРЧІСТJО Грн&к.аовв і LІОбрс знав комuію .. Горе от ума•. нсодно
раJUО 1nLII)'IU іі repoia у шоасниику А листі .ао Анастасії Toncroi 
9 січнн 18S7 року. &LIIьwe тоrо, в передмові до нс:u~іІtсиснноrо ви
данКІ <~Кобзаря• (8 березня 1847 року) ШеІІ'Іенко використав як
раз cnoaa із сГорс ar ума .. : 

' 11 НІІWІМІІ nіІрuунами, 1 Wnoteнкoll 'СІСК І p8lotli lallltnalll ВІр•рхи 
~nонu.ІОnосrомІІХ.ІМІРІІ. 
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•8uс::КрССНС!ІІJІН КOf.110Т'IVN8.1ilnWI!IIWІ? 
Чrоб )"IIIIWB, .106рwІІІІІІU ІІароз 
Хотя 110 111WК)" НІС НС СЧН11.1 ІІІІС\ІІКL 

А. Грнбоuов•. 

Москонсt.киА rrуrівник ЗО-х років так оrrисував Кузнеut.киА 
міст: ·От самоrо начапв a:R упицw, наnраво и нвлено, crurowнoA 
рм магазинов с ра1JІи•rнwмн товарами. Некоrла бьurа '111ССt.СІІобо
.іІ8 ку3неuов. Они ковали желе30 и кровавwм потом вwковwваnи 
себе .:r.еІІІfУІО пишу; теперь иноетранuw вwковwваJОТ себе зo.noro, 
мопа н непостоянство ВК)'С& суrь ру.!ІІ обогашення их•. Певно, 
пкі с.1оиа імпонували б украінсwс.ому noeroвi, проте Кузнеut.kМА 
він nробігав у духОВНИХ кnоІІпmх і не JІUІНWИВ :шшки про нr.oro. 

•І{узнсІtкнА мост данна бс1 кузннu•.- tак nисав російський nоет 
Петро ВиJСмськнА •кра1 у 1858 р., а моп.ні магазини Шевченка не 
зацікавипи ... 

ЗупиІІивwи на миtЬ nor.;uш. на красивому будинку з ротоНJІою, 
.:r.o якої примикали два симстричІІих корп~н. по хсшу 1JІіва, Тарас 
Гриюрович попр~~wував на Покров~ назвоrrу в XVII стопіnі за 
храмом Покрови, wocro•в на іі nочатху. На Покровuі Тарас Грию
рович не міr не бачити А іншу знаменнl}' церкву - Успінн• Прс
свІІТОЇ Боrороди11і, ІІабудовану наnрикінці XVII століпя. Василь 
Бажснон сп.вив їі в один рнn. 1 храмом Васипи Блаженною. За пс
рска30М Наполеон, вражений церквою, виrукнун: •0, росіАс:wс.иА 
Нотр-Дам!•; імnератор наказав вритувати храм від nожежі. МихаА
ло ДостоєвськиА НІШ38И'ІвЯно високо цінував архітектуру uієі 
церкви. Ахавемік ДмІПJЮ Лихачов •кось зізнВВСR, шо саме ucpua 
УсПЇІІІUІ Н8 Покровці, Побе.ЧеІШ ІІИМ У MOIIOJIOC'Ii, ВИ3ІІІЧІШІ ЙОfО 
UШ:ІІХ у науці, СПОJІ)'К8JШ заtІІUІТИСJІ ДОСІІЇДЖСІІНJІМ СП.ровиІІНоі 

росіАської історіі. Втім, хрвм УспінНІІ на Поkровц.і був, скоріше за 
все, внпюром ... украінеькоrо MaACJpa. Ось шо пише про uc моск
воонавс:ць Лев КоnодниА: •Ко.nоко.льни cro вооВt.Іwалась ПИ'І'ЬІО 
шатрами! А вссrо нм. трапезноА и храмом копосиnось воссмнаа-
11111'Ь глав, созве311Ие купо.nов, изпучающих синние божссгвсниоЯ 

красотw. Кто nюpcu шедевра? Неизвссnю. ПQIIO&Iwe хра111о1 ctp0-
111111 ВІ Ylqta8e, 101111D80, OI'IJJIIIIIJIIfXIJI, 111. е.цут cdue ве ,.... 
&сnп, RID8et'ПIId rtllldl, МUOpoce81111118·)'lpllllltll• 1 (ВиаіІІено 
МНОІО. - 8. М.). До.аам .1HWC, ШО украінсЬКИА архітекrор міГ 
nриїхати в Москву не •на заробітки•. а раюм із ОlІ.НієІD зофіu.іІtних 
ae.nenшiA вi.rJ. rетьмана Івана Mruenи, акі зупннмИСІ в Ммо
росіАському ПОСТОJІІІОNУ дворі на Покровці. 

' КсшQвнwІ Л. Mot:uв • у.пщu: н JІHIID. l.k111p.. - М.: fа.~Прса:, 2004. 
С.478. 
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У Іttо:tсІШІІІШfЮ\ІУ ·Jatlltcy ШctІ•tettкa. и якому зазна•Іено. шо 
кi;tpaJy ІІіС..lЯ l.lt.iltiШ 11111 ІІіІІІОfІ Покроnкою, ІІС~Іає ІІОМИЛКІІ. По· 
кроика, попібно ло неі.\ рапіа.11>1111.--: ІІу.lшtь МоскnІІ, nо•ншалася в 

.l<ІІІНІІІІУ ЯК .10pora. U міру JроІ.:ТВІІІІЯ МОСКІЩ ЗОDЖС:.lСЗІІНіІ ШЛЯХ 
ді.ішося Іtа окремі віп.різкІІ-ІІУЛНІІі. які москuи•Іі аля Jру<шості ІІВ· 
зи&1ЛИ соої".Іt, ІЩЮJІІІІІМІІ імсІtаМІІ. Скажімо, nже з XVII стопіnя 
початок ву.lІШі Покровка - від ІльіІІки ло Покровських ооріт-
11азиоався в народі МароссІІкою. npore офіuіЯно ню назву було 
приRнятолнше НВІlрикінці нершої половннн ХІХ століття. 

Шевченко ІІ(Ю це, наІІеинс, не знав. а.1е відразу nісля ІльІнки 
вitt іщон уже МаросєRкою. Саме на ніА у XVII-XVIII століттях 
JHilXOJtHRCH МалоросіАСІ•КІІА ІЮСТОЯЛІІА IIRip, де 1YПИHJVI3CJI CBW!B 
офіціАних ІІрс:tсrdнннкін rсn.маІІін України та іІІші малоросійські 
пх:ті МоскtІІІ. Скорочена назІІІІ.ІІОІ,:тоя.тоrоllВОру- МаросєАка'
ШL1а і~о~'я ну.~НІtі (у 1954-1990рр.- нулІІttЯ Богдана Хмельницько· 
го). Недалеко uі.1ІІостоІL1DІо;tнору н кі11ці XVIII століття було зве· 
дСІІО церкву TpiAui. що н XoX..10BUi. Взага.ті • цьому районі еUІJІа
СІІ середині XVII ето.nhп с.1обода ІкхіJшІв Ь Украіни- Xo:uOIUUI, 
паи'ять про яку зберсr:Іася в сучаt:ннх назвах Хохловеької rmoшi 
та ХоJt.1овського ІІроІІулк.а. Тут же 11 КолІІачІІому nроиулку, шо між 
Покровкою і Хох..1овськнм врuвулком, зуІІннявся гетьман Іван 
Мазепа. У москоознавu.я МихаАла Пилиєва чнmою: •Мазепа два 
ра:щ 6LotJ1 в Москве. В ІJсрпЬІА раз 8-ro фспраля 1700 rода он полу
•нt.1 ІtоооучрсжлёtШЬІЙ op.ne11 св. Андрея Псрвозмнноrо - он бьш 
вторЬІМ кава.леро~о~ :лuro ордена, н оо trropoЯ - u 1702 году аля nо
здрав.1еtшя Петрас nобедоЯ на.а шведами ІІРН Зрсt:тфсрс•. 

Вдалося встаІІоDитн. шо 1 чаtІІ Шевчаsu •H080)'1ф8iнewudll nо
стоапнІ .uip• 3118X0lD18Ca всда.11еко від. Кремм у Mk:wdl .ldnwnшl 
Моеаа, в бyliJDIIQ' комерuІйвоrо pa.!UDIU OJJeКCafiJIII ЛОПІНОUІ'І8 
Top.IIЄIUol[oro у IJe..oootoмy Чepucwr;oмy оровуцу, що 8НХодІП1о ма 
Im.iuy, тобто 20 6epe3u oon ороАuюв ВеІІІІЛЄКО аіАВІоОІ'О. В •Указа
теле МосквЬІ• 50-х років ХІХ століпя зазІІачалося, що в ІlЬОМУ по
СТОЯ.1ому дворі •зупиняються nрніж.!Іжі з МалоросіАської І)'берніі•. 

Крім того, гості з України. nередусім із Харкова, зупнІІJVІнся в 
Новоnоронезькому, Новомосковському, Тифліському та Харків
ському nодвір'ях. 

Шuво, шо І XVII C1U!tmi MapocєRkOIO НІ1МКІСІІ О.ІІJІН ЇlІІроВ)'JІkів, ШОвк
JСОІJІІ НІ По•рсьq fiYliH\00 (MOL1HIIO, ІІНІІішніR Мер}"lІІІUІІСЬКИЙ flpDJ)'liOК). До 
речі, 18.18 MІpoccRu 1W:1111ЬКН СІ'Іров.иНКІ, ШО НІ ПО'ІаТІQ' 60-х ржів ХІХ 
no.тiml 8ОНІ НІвhl. aHI:Т}'JIUI. У Петр~ BИ"JeМCWtoro CMNIIUiiO!ol еп:роІ Росіі; 

І"уt•ІКНЧКС,ІКрІІСНОЙІІ)'ІІІСІlІСЙkС 
0ІІІUК6уJ(П)•СfUlІм
ЖJ!ІеТІ.'С6еНІМІроtсАКС, 
AnoE.вjюnwМJLІнcr 
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Ще про Москв7 та про іі rубернаторів 

Периметр території Москви дорівнював тоа.і 40 ІІСрСТВМ1• До
вжина іі ві.ІІ пішиного 1ВХОдУ (1 ВоробАових гір) на північинА схі.ІІ 
(оо Прсображенськоі :J8C18811) сюrадІUІа 13 верст, а ширина від сходу 
ао захсшу- 8'/1 верспt. Клімат у Москві помірниА. Середня ріоІна 
температура за wка.rюю Реомюра + 3,58'. ІІаRхол0.1111іwа пора року 
ВfІпцда118118 сі"<ІСІІЬ-- в· .• шйrеміwа в червні-+ 15,4-:. ПаtІіВІІі 
ІІітри - піВLІенно-західниА і піwнниА, часом дули північно
'JІХіnннА (як у xoncpy 1848 року) і північно-східниА. &урі в Москві 
бувапн дуже рі.1ко. хмлструс - овни раз, І жоВТНJІ 1446 року. 

ДовжиІІа рі•Іки Москви від витоків .no ПІрІІа - 420 верст, із 
яких 400 прихсwusося ІІа Московську rубернію; ширина від 1 АО 
60 сuе11ь'; rлиби11а від піоарwиІІа .no 6 сwкс11ь. Москва-ріка за
мерЗWІа бпизько І листоnІ\ІШ і ро:жрнІІІUІ8СJІ бпизько І квітнв, та
ким чином ШUІ суАНОnлавства була віmr:рита майже 200лнів на рік. 
У міс:rі нараховуВ8JІосJІ ло 200 ставків, наАбільші з них- Патріар
шиА, Чисrі оруди, Самотьоха. 

Москва nOJliлв.'UICJI в історичному плані на Кремль, КІП1ІА
місто, Біле місто, Зсилине місто і передмісти (околиці); в 

ІШМіністраntвному nлані вона була ро:ш.ілена на 17 .nільниць, Акі в 
свою черrу сІСІUUUІЛися 1 90 кварrалів і бпизько 600 nоліuеАських 
JlілwІиць. В місrі C10JI.IIO nm1aa 1200 поліцеАських булок. 

Приї:ши Шевченка а.о Москви у 1844 і 1845, 1858 і 1859 рр. ви
ІІШІИ на час правління в місrі трьох rубернаторів. Олексій Грию
рович Щербатов { 1777-1848) офіціАно став воєнним rснсрал-rу
бсрнкrором у квітні 1844 року, неІUЮвзі ІІіспи першого прні:шу 
Шевченка до міста. Проте ці обов'изки він виконував з червня 
1843 року, коли ТОJІіwніА rубе:рнатор Дмитро Голіцин, якиА пра
вив Москвою понап.20 років, поіхав на.ІІІкування зв кор.~~.он. Щер
&nов запиШИІСЯ в історіі як rолова комісіі, шо оnіІСуІІаІІаСJІ зве
JІСІІІІЯМ храма Христа Спасиrсля та ініціатором свяnсуванм в 
1847 р. 700-річчя Москви {з того часу ue робилоск кожні 
niiiCТOIIimr). Він 1'8КОЖ ініuіював царський указ про заборону фа
брикантам прнзнача111 в нічну зміну маnолітніх робітників (мен-

'Верm~-І,066Ікм. 
'У 11етРІ ВІсІенrофІ1НUОІІ.ІІЧО іНІІІі uифрн (11 WICМOID Q,em.cl•): •КтІ181Т І 

МСІСUІІ укеренкwІІ. 3иnие моро3W JIOmlllllll' АО ]О', но lrJICIIICWIIIDI .. .801111'0; 
рсцие: apwprmco npe ... ..,.. 2r. осеа .. nреІІМ)'ШkП~е~Інобw8С"І'сухм 11 :&ІОРО"' 
... IDtl8- JІDІІПІ всеr.11 НеnаеІОІІНІІІІІ, на рака conpuu=нa с ХІІІІІІfИ·ИІІU,... 
1!08n'рІІВОІ Н &r!ntaolи. rpo:ao~ l'lnCHIIC,'JnaiK СвирmmІ)'ІЩ срr.:ІН0С IIJICACIIII 
І IQIIY 11. ПооmІ IICe11U16.'III'Op8CnllpcKHwAIOOQX, IICUIINIII Нес:КОІІWСНІІ JAYUL,H• 
lla.811tl 11:1 ірСІ8 JlnL niНI"'IHIIID 8tC1tМI NIIIOI CNepnracnll Моспе ••• • 

'С..И•---38рІІІНІІDІІ2,1336ІL 
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we 12 років). За пропозиuісю Шербатопа в 1846 р. бу,,а сТІюрена 
комісія по оrли.:~у берсrооих хие.1ь і булівІІІІиmа 1111 них фабрик. 

3 трааЮІ 1848 року і 110 КВітнІІ 18S9 року МОСКОІІСt.ХИИ ІІОЄННИИ 
rtІІерал-І')&рнатором буь rраф АрссніА АНJІріАонич ЗакрсІІСЬІСИА 
С 1783-186SI, kWIИWнiA фіtL<UІКІІСЬkІІА rcнcpa!І-r}i)epшrmp. а 1811ІМ
міністр IHYJPЇIUHiX СІІріІІВ Росіі. Йоrо ІІpi"JRHIUL' З)'І.-трі•ІаєТЬСJІ )' 
Шевченка. 30 червня І RS7 року r10ст 11.писав у щоленнику, що 
один із Aoro 1наАомих у засланні •:sаврапся OJI.НaJIUtЬI до тоrо, 'ПО 
НІІ3ІІШ себІ мсминннком графа Закрсвскоrо, москоаскою rене
рал-r)'бернаторе ... • Закревський шобув нслобру nам'ять в nібс
рвльІІих колах своїм деспоntзмом і непримиренністю ао нових 
ВЇЯІІЬ, отримавши навіть nрі1внсьхо •Ч)орба.Н-ІІВШа•. Особпшю 
підо:rрі!Іо ЗакревськнА ставився ;to слон'янофі.'ІіR, вмжаю•rн іх 
-таємним ІІQІІіпtчннм mввриством•. За •Іасіа Закревського був 
СК.11ШСНИА ІІОJІЇІІСЙСЬІСНR •СІ1НСОК ІІіnо3рі.'1НХ осіб У МОСКВі•. а 
ньому рахуВL'ІНся чимало пюдсА. 1 ЯКИМІ! Шевченко ІІО1НаАомив
ся в місті в березні 1858 року. На д~ку ПКJІt.ІІОГО І'}'берІІатора,лруr 
ШеwІС:нка МнхаR.'Іо Шепкін був rотовнn на все аж до перевороту. 
ЗакревськиА внетупив npom будівниІПDІІ фабрик. :sаволів і ману
фа.К1}'Р. обмежував nритік у Москву робіпІнх дІО.іІ.еh і внмаrав вис
лати з міста внхішdв із села, мотивуючи все ue ІІеобхідніL'ТkІ :sа
nобіrаtІІІЯ безnоРJІДКів. Москвичі rоворИІІи, що •nри Закрснсько
му сuта Моехав стала к.nикомучсниuеІD•. Борис Чичсрін 
JI'I.II)'Rit. що ЗакрсаськиА •ІІІИnСJІ 11 Москву настоящим mпом нн
копаенскоrо rенерма, опицnlІОрСнием всеА наrлости fl')'бой, не

веаеетвеиноА и ничем не едержанноА ВІІІІСТН. Он хотел. чтобw вся 
пеІ)е.ІІ ним треnсtало ... В Москве всшвориnись нео&у:шаннЬІА про
И380П, взяточничсство н rря,..., Про peaxUiІD мос:ковськоі flЮ
мвлськості на відставку неnоnулярноrо Закревс:ькоrо саідчиn. 

курRоже повіJюМJІенм в WUІiA із rucт:: •Нам пишут из Москвw, 
<по в нwнешнем nщу НВС'І)'ПИJІВ ІІССІІ8 очен• рано. так <по прежве 

ЮрІ.еВВ.JlИJІ ВЬІПІ8ЛИ СКО'ПІНУ В ПОJІе•. 
Осип БсwшськиА ЗН&І 3акрсвськоrо. навіть був у ньоrо на 

приАомі, нсод~юразовозrадуаавАоm в щоденнику, праrе ніКQІІИ

в критичному контексті. Лише один раз, у 18S6 р., БодянськиА :Jа
Ноt)'ІІВВ історіІD 11ро якоrось 'Інновника, що ІІосrуnив ••шновни
ком особwх nорученнА к Москонехому rеttсрал-rубернатору За
кревскому, но и у него всзётсwу, как rоворит, по H3JIИWHCA прямо
те характера. Так и.пн нет, только мноrо наrовори.'І он МІІе случаев, 
в конх ПРІМ0111. и правота ero вt.tказались, по без всяких дпа Іtero 
хороших nослсдс:1'ВНА, т.е. награп и т.п.• 1 • 

Ііоаtu:кнАО. М . .ІІнеІІUІХ.І8S2-ІІS7. М.: Жи:un.м МWСІІІо, 2006.С. 224-225. 
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Після Закрс:вськоrо нnвнм ~~аt·ttннм t)'бернатором Мnсквн L"'ПІоВ 
відомий меценат і ко.'Іекціонер, nокровите.ІІЬ Бодянською rраф 
CepriA Гриrоронн•І Строrанов ( 1794-1882), який уnрев.1нв містом у 
квіmі-вересні 1859 року, саме в uей перkш- утравні та вересні

WевчеІІко востанttе АDі•Іі ІІеІІазоаrо npиi'lltИB у Москву. Строrанов 
особпиво 1.1ікавий mм, wo .аовrі роки був незмінним головою 
Імnероторськоrо товариства історіі і с:торожитносrеR росіАських 
11ри Москоос::ькому університеті, JІС секретарем nрашовав Осиn 
&одинський. 3 активною допомогою Строrанова ncx.-riAнo еубси-
1ІУІМИСІІ видання Товарисnа, в тому числі щорічні •Чтения•. в 
яких Бодянський оnублікувавбаrато бещінннхдокумекrів з історіі 

Украіни. Через день nісля останиьоrо від'ї:шу Wев•Іенка з Москви 
(6 верссшІ 1859 роІСу) Сrроrанова віп.Кnикали в Петербург ІІа noca
JJY Г'01108Ноrо вихователя cnarucoємuя престо.1у. 

ВтоА час. коли наприкіttuі квітнІ 1861 року о Москві ЗІtахоли
лася труна з Іtрахом Шевченка, воєнним І)'бернатором міста буа 
ПавпоОш:ксіАович Тучков(І802-1864).1ІІІІКОГU в 1862 р. було:~а-
111Српжсно •Положення про громІШСЬКе упраRІІЇННІІ Москаою•, 
шо проголосило створення виборних упрамінських структур -
заrа.nьної і роопоридної думи. 

В nісляwсВ'ІеиковіЯ Москві нараховувалося близько 16 mc. 
буmІІІкіВ, ПОІІВВ. 200 &у!ІИUЬ, 650 ПpDBfЛKiD, 60 ПрDЇ1!1ЇІІ, 80 IUIOW, а 
також 14 бульварів і 19 к.1аловнw. 

•НаІку.І•турвіІ8а частина Моск•и• 

Важnиво вияснити, в нкиR культурний npocrip пmpaІUJRB Шев
ченко. приЇЖІlІQІІО'ІИ в Москву40-х- 50-х років ХІХ століпя. Пра
ВИІІьно бу.ІІС зосерt.ІІНІИся на староербатськоwу арса11і. •киА у .аорс
ІЮJІюuіАиому пуrівнику ПО Москві СПр8ВСШІИ80був Н838ІІНИА •НаА
куЛЬ1}'РНіШОЮ Ч8С111Іюю Москви•. Тим паче, wосамс 1}'Т чвстснько 
бував ухраінськиА пост, а Бамиський усе жиmr nроІСИв у ньоwу. 

Як МИ ІІІСС ]Н8ЄМ0, здруrої ПОІІОВИНИ XVIII стоnітrя Ар6ат 3 ПрИ

лсrJЮJО територією 4QДВОРJІНІОЕТЬСR•, стає QIIHHM З ВрІІстокрІПНЧ
НИХ районів Москви. Tyr .асі.ааІІи• не JІиwс nриролжек і ДІЮрЯНИ, а 
А ті, xro нсЩQ,!UІІІно, зrіпио з Табспем про paнnt, :щобувдворRнство. 
тобто А JІIOJUI іtт:~~іп::нтських профе(:іА - лікарі, професори Мос
ковського університету, вШкритоrо в .apyriA половині XVIII 
СТОJІЇ'mІ, юристи та ін. Віссаріон Бєлінський ВКВ3ІВ на ше QІUІеа,же
рсло nоnовненнR міста освіченими лІDЛЬми 31 рахунОІС ви шої знаті: 
.. no смерm Петра Вспикоrо Москва сдсJІ81І8СЬ убежиwсм опапь
нwх JUIOPRII ВWCDJCfO ра3рМ8 И МСС:ТОМ МJІОХІІОВСІІИR YJULIIIfiiiUИXCJI 
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от .rreл ІІІ:.lьмож. Вспет:mие :noro она ІІWІ)'ЧИJІІ какой-то арнсто
краmчсскt•ІІ характер. .. • lki ІІі лю.:Іи uбІІаІ'ОJЮДЖуиа.lи Арбат, роби
.1и ІІого ОСІЇ'ІСІІЇІUНМ, UIO М8110 ІІС.lИКС :IIIB11CHHR дnа ВСЇ€Ї МОСКВИ, 
бо. тоді. як визнавав МнхаІtло ПИJІН€8, •Ui.lkOM ос:ві•Існнх МОПW1ИХ 
люлсІt а Москві було небагато. більша •Іarntнa іх ЖІtла а Петербурзі 
або робм.1а КАР'(;ру в армії•. Звичайно. :sатакнх умов ВСJІка концен
тре.uін .110.1еА :1 освітою ta JІУХОВННМИ 38Питамн. тим mrІC на нсІІС· 
лнк.іІt території. псретворюва.'І8 іі в окремнІt остріаеuь куль'І)'рІІ, 
мкнА заАмав де.1І.'Іі бі.1ьwе місuс в духовному .ипі вcLOro міста. 

В той же час в арбаn:ькому аремі деJІІJІі більше сслнnиСІІ про-
18ЇКИ. ІІОС!"ПІ, мапярі, комnозиrори, арrмс:rи, науковці, виклаnачі 
вуJів, професори ... CcptJІ них був і БоnянськнА.икиА 38ВЖlІИ нама
rавсн мешкати ttе.:ІВJІеко вШ. унівсрсІІТе'Іу. Всіх інтелекrуалів притн

tува.lа культурна 8)-ра Арба1)' А МООІUІИВість постійного сnіпкуван
ІUІ :1 сuбі пооібннми. Таким чином. Арбат tte тільки не втратив 
особnиоу .:І)'ХОВІІУ ІІВПОВІІСІІість і привабпивістьmюрІІНСЬІСИХ часіВ, 
11 навіть fiOCIUIHI ЇЇ, СТВ.ІWН CПWlkOЄMI.ICM КращиХ куJІЬtурІRІХ lUIO

pJIIICЬКHX тра.!І.НUЇЙ j 18JIИWHBWHCЬ CflpDQHЬOIO ОЮОЮ росіАСЬКОЇ 
ку.lЬtурИ. Пстсрбурr дедІUІЇ біnІоШС СІІРИЙИІІВСІІ llk CТUJIHWI ЧИНОВ
НОЇ і ІІрНдНОрНоЇ Росіі, а МОСКІІЗ - '-"ТОІІИІІСІО росіАсЬКОЇ К)ІЛЬ"fУРН. 
Пуwкін :J83НІІчав: .... Просвс:шснис любит город, me ШуВІІJІов ос
иоваn универсиrет по прсдиачерtаНИЮ Ломоносова. МосковскаJJ 
С.lОІССІІОСТЬ ВЬІWС nетербурrскоА ... Учёность, JІюбовь k ИСК)'ССТІУ 

и ТВ.lаtПW JІеосnорІІмо ІІа стороне Москвw ... • 
0соб.1НІІО вирі3ІІИВСЯ раІtон Ap&ny ПЇСJІІІ ро3ПОJІ.і.'ІУ Міста Н8 

кварrали, ко.1и C'ПUUI поміnІі іх JOIP8ICI'CPIIi особnивості, в тому чнс.nі 
k.уЛЬ'J)'І)ІІЇ. Саме 1)'Т дедаІJЇ ІІОМЇmіwе ПСрС'аажаJІВ або П&Н)'ІІІUІВ особ
JІИІВ атсх:фера куль1}'Рних npdlttнь і віпwші дУМКИ. В Москві го
ворнпи, шо за чинами 11JC(ia НUІJІUUІІІТИСК в ПІ:R:рбурr. за rpowн
wa- в 3амоск8орі.ЧЧJІІ, :JІІ 3ІІаНИІІМН R сnоrадами - на Арбвт. 

Віnвіnинн Шевченком Москви :Jбіrакm.сн в часі 3 інтенсивним 
форN)lІІІННІІМ росіІkькоі інrс.ніrенціі в місrі, передусім в арбатсь
коиу ареалі. В uюму npoucci особJІиву роnь віАіrрало дворянство. 
3.118ється, нaRкoponue R найточніше написав Яk.ОСЬ арбатеuь Іван 
6уиін: •Ни одна страна в мире не JІМІ такого аворянС'ІlІІІІ>. Сучасні 
АDСJІіАНики також ІІІU'ОІІОW)'ІОТЬ, wo в ХІХ та А на ПО'ІІІТКУ 
ХХ СТО/Іhь ебіп:ьwа ЧКПІНВ иос:ковсьхоі таорчоі (арt11С111Чноі, ~
JЮ&Іtьоі, ІtауКОВОі) imмimudi жипи в QJIJIOМ)' секторі міста ... йАе 
МО88 про місuя. шо :J8LІІИС:Я в Москві ,.!ІВОрJІНС:ІоКИМ uарством" або 
.. ntiuoм'"•'. 

'КНІІІІе Г.С.АрІІас181 Wl*'lll ...... ІІІІР'ІknсмRммф. Bxu. Мocu&ІCМOC&OII
CXIII'IIК'I'JI)'IDDIIКJDIJIIW.Qiapимкt'ln!І. М.: Рm'.І998.С.І41,142, 143ulll. 

74 



В одному] сtUІідннх дорсІІWІЮІІійних ІІ)"І;вниківrrо Москві чи
таємо: •Се.nвнська реформа nорушипа бс:rrурботtІс житrм racнy
••oro nанства. і дІЮрJІнськиА район Моекан пі.wнся nоступовіЯ 
]Міні: його етапи :JаХОплювати деда.r1і нові ку.1Ь1УРІІі верстви мос
ковського насепення, шо нарОJVКуаалися. Адже вся СУ'Іасна 
росіJІська купьтура в ПО'ІатковіІt своіЯ став.іі- дворянська ... ' Тому 
ЇНТСІІЇГСІІUЇЯ ІІІWІ, ПОВ'Я]8118 ] паНСТВОМ k)'.11o1fPII, стала ССJІИТИСІІ 
в тіJІ же вiD.rrocнo кудьtурІІіА часпші Москви. ПІUІСТВО, яке част
ково ПОХОШКСННJІN, а ute бiJrloWC СПІlІ.КОЕ:МНЇСТІО СХОJІИ.10 :Ji СUСНИ. 
Пос:туnаоосJІ Н8СНЛJССННМН МіСUІІNН на Арбаті nрофесорам і ВЧИ• 
телям. судовій маrісrратурі та а.ц;вокаmм, журналісntи і пікврим. 
В іх руки псрсходнпи тепер старі пансь.кі особняки. 

У uих pJUUCaX заторкнуrо клю•Іоаі обставини, ]8 яких Арбат 
став Кfо1Ь1fРНИМ символом Моекан та всісі Росіі. АрбоТО31ІавеUЬ 
АААер Куркчі 111 початку 80-х років минулого стопіпи писав: 
•СrІохоАно н просто перm:када Россия вАрбати обратrtо ... С Ар
батом ВИDJІТСЯ ВНуrрС':ННЯІіІ НСПОІіJСІІІИМОСТЬ 'ІfІІСПІВ, 'ІаКТ, умснне 
всспt разrовор. желание ІІомнить вwраженнс лица- всё тоарбат

ское, бе] чеm купь'ІУJ)8 росснАских nространств ХІХ-ХХ веков 
бwла бw непопна. Не nо. 'Іна бе] арбатских особняков. без зелёноrо 
и снежиого акруження салов, ХМJІИ•. 

Особливості житrєеого )'IC1IOJIY, культурних І ро:J)'Мових можпи
востсІІ JІюдсІt іКТСJІСК1)'а11ІоІІИХ nрофссіІІ. ЯКі ПОСС.ІІИJІИСЯ lt &К.ІІН 
на Арбаті, nоступово створЮЬВІІн ltom унікальІІУ атмосферу і нс
ПОІJЮРНИА JІУХОВННІt обрис. Сама аура uієі місuсвості ніби вима
rапа 381ІучсннІІ нових творчих ілеІt і сил. ІсторіІІ росіАс~>коі куль
тури, nередусім останніхдвох стопіть, виразно втілнпасм, віАбнла
см саме в Арбаті. ВднмяючнсІо в історичну тканину росіІtськоі 

культури, ми бачимо бс311іч ниrок. що пов'я]уІІ.Jft. іі ] Арбатом. 
Cnpallli, в Москві не ]Н8Rnl іншої місцевості, ] ІІКОЮ бупо б 
RОЄІШВНО стіnІоКИ славетних імен літературної, художньої, тсат
рмьноі, музичноі РосП. На Шеа'Іенкоеому віку в арбатс:ькому 
ареалі ЖКІІИ, творили чи бувми Державін, Денне Давидов, 
Рилєєв, ВІІхмсwснА. Пушкін, ЛермоJtТОв, Грибоєдов, 3аrоскін, 

Сurиков-ШСІQ)ін. Гоrопь. JCpucн, Огарьов, Аксаков, Олександр 
Ос1ровс•кнА, Лев ТОІІL."ТОЙ, Турrснєа. ПнсемськкІt, Плєшсєа. По-. 
JІОНСІtХИЙ, Фет ... 

ДІІ11 формуванНJІ духовного феномену Арбв.ту велике 3НВ'ІЕННЯ 
МІJЮ те, що він m.ерткувавсн суто росіАсІоКОІО вулиuею, на n:iA 
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не бу.1о, на віл.міну. скажімо. вШ l(yJHt:uькoro MOC'J}', маrазинін за· 
рубіЖІІІІХ фірм і JІШЧНОІU ІІІ'ІЛИВУ іІІОЗСМUЇІІ. Це С)'ІТЕВО СПРИJІJІО 
тому, що Дрбат СПІВ с:праuшім розсадником росіАської мови А 

ку.lІіJури. Пост kЇНWІ XVII-XVIII сто.1іть А. ПапіІtИН писав: 
М«'К081:8І:ІІІ НИХОГ.U N&' )'N0.1U.1 ПІРИk. 
ПоасІDJІУІоІ)'JбW.1С.1wwенr.,ас::-
ЖнІJWІІМ ЕІ)ТІІ .. Н.1.ІІКР)'f С::СІ rра.:ІОІІUІрКШІ, 
Я-.wкaчнc::nnupoca~Ac::1WIUІ.'10.1RUW, 
И 40.18110 а нем С.'І}'іКНТІо ~ttм nрочим о6рахаом. 

А nост Язикоа (ІІро ньоrо Пушкін «:ка:JВВ: •СсА nозт УJІНВJUІСТ 
нас: оrнсм и C:HJlOІP язwка•) ЗІІk..'ІИк.ав: 

Попw наwи!Д.111 П1І'UІІІ~ •. 
8 Мос:хІІС HEIJR' PJ"XHJI: с."Ю!І! .. 

Арбатс:ьхия раАон став у друrіА nоловині ХІХ століmІ воnІИ
шем муJичноrо жипя Москви. особливо з тоrо час:у, коли в 1866 
р. на Во:швнжеtші було вШ.крито Московську коІІссрваторію на 

чо.1і з Мнко.1о10 РубінwтеАном. В арбатському аремі на 
Нікітс:ькому бульварі, 6 знахоонвс:к віломнА у«:іА Москві •t.'О
дов'іниІt .пім•, икнА належав директору московської казенної 
сцени, театральному nрекладачсві, рсаисеру Федору Ко~ 

коuІкіиу. ВолОJІіннк ВИХЩІІJІО на Арба:n:ьку nлowy до церквн 
Бориса і Гліба. і візнику досІПlt було сказати: .. на Арбат, до Ко
кошкіна. що біли Бориса і Гліба•. В булиику Кокошкіна, ккиА 
Ye8tpaJI.H Н8ЗН88JІИ ще •КОКОWКіНСЬКОІО ВКІD.СМіЄЮ., ПРQХОІІ.ИJІИ 
.'Іітсратурні аrчорн, читанна п'єс, рспстиuіі, в ньому жми арти
сти. нких rocnoдap підтримував і вчив. Скажімо, тут мешкав 
відомий музикант Вврламов, нкоrо в Петербурзі виокремив ук
раїнський композитор і .аириrент Дмитро 6ортнянськнА, а в 
Москву JІбрав МнхаАпо Заrоскін. Кокоwкін навчав у своєму 
будинку і Ja с:віА коuп Мнко.nу Чнрк.іна, нкнА потім став відо· 
мим артистом і співахои під блаrmвучним nрізвищем Лавров. 
Він був nврrиером МихвЯпв Шепхінв, Надії Рєпніної, Павnа 
Мочаповв ... 

Першу в Москві .араматичнутрупу буоо створено а І7S6 р. при 
Московському університеті. Через чверть c:roniml на основі r:ry. 
дсктс:ькоі труnи виник Московський .арамаТИЧІІиІt театр, нuваний 
Петровс:ьким, пиА у 1806 став Імnерпорським mnpoм. У 1807 р. 
бiJUI ~ьких воріт. прибІІюно 18М, ас тепер пам'аrник. МнКОІІі 
Гоrоn.ю. побудувІUІи ncpwиlt казснниІt тсаrр, нкиІt зrорів у nохсжі 
1812 pox)t Це був аебкп у Росіі архітектора Карпа Россі. Нс:ІвичвА· 
11010 красою UЇЄЇ дсрсв'ннОЇбу.аіВІІі :1 КОІІОНUІИ НІВВКQ/Ю ЗВХОПJІІОІІВ• 
лиса сучасники. В театрі 11JUВ Катерина Семенова, мнетеиnо ккоі 
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високо цінував Олексшшр Пywкitt. У зв'я1ку 1 булівІІиUТВОМ теат
ру Арба:rську мошу було вирівНJІно R 18Мошсно. 

Біпн Арбвтських воріт, на розі Знамекки й Великого Зttаменсь
коrо nровулку ще й тепер можна побачити обриси ІІаnаuу-театру, 

побул.ованоrо і11L'ІіАським архітехтором Кам11орсзі на замон.:tснни 
см:оленеькоrо воєнного губернатора Стеnана Аnраксіна, який, 
виІІшовши у віnставІt)(, посспивсІІв Москві. UeA тса"Jl)СІІавинси на 
всю Москву. На Aoro сuені виступа11и всі 1намениТОС1'і, які 
приіжutаnи в ПерwоnрестолЬІt): Tyr сnіваnн coJ1icm італійської 
опери, а з 1814 по 1818 роки виС1)1ІавІмпсрвторс::ькиА театр. •На 
театрі Аnраксіна баnпо років rpanи імператорські актори, і оперу 
італіАську виписано А ІІОСТВВJІСНО було теж за сnриJШІІЯ Аn
раксіна• (Пипяєв). У 1812 р. тут едухав оперу Россіні .copoкa
)JirutiAкa• Пушкін. Uсй театр вілвіпував ГсрtІСН. У дІІраксіна нара
ховуІІRJІосІІ 17 муJикакrів, і сrільхн ж акторів і актрнс. Театр існу
вав до 1813 року, коли бу.ІІинок nерсйшов у ка1ну й був 

персбул.ованиА JІЛJІ сирітсьхоrо інстmуту. 

•Серед освІчених москвичів• 

За Шевченкових час:ів в Москві було два nрофссіАних театри -
Вс:ІІикиR театр {театр otrepн та ба:tС'І)') і Ма.'ІиА театр - араматич
ниR. •Книrа алрссов жнтс.1сй Москвw• К. Ністрема 11 18S8 рік дає 
МОЖІІИRісп. ВС11ІНОRИТИ, ШО В ВJІИрсКІ1ЇЇ ІМІІСраТОрсЬКНХ театріІІ На 
той •tac •tнслипося п'ІІТЬ режисерів - lUI8. ба!Істних і по ооному -
JІРВМатичннА, оперниА і водевіпьннй, а також •tотирн JІСкоратори. 

На обІІіку 1НіІХ04И1ІИСЯ ЗО акторів •1-ro і 2-ro розряв.ів• і 31 аК1'рІІ
са •1-ro і 2-ro амплуа•. серед них CcpriA Василw:в, Василь Жн
вокіні, Любов Косиuьха, Катерина Лаврова-ВасІUІьсва. Нмія 
МС.ІІ.всдєва, Пров СмовськиА, Іван Самарін, Серrій Шумський, 

МнхаАпо Щеnкін. Шевченко був .11руrом Щепкіна, в 1858 р. пост 
ПО3Найомився в Москві 1 Шумським і Самаріним. Гру актриси 
Manoro театру Катерини Лавровоі-Васнльєвоі, яка разом із своїм 
чоловіком, актором цьоrо театру Серrієм ВасІUІьєвнм на noчarx.y 
1858 року rастропювала в Нюкньому Ноиrоролі, Шевченко відзна· 
ЧИВ У СВОЄМУ WQilCНHHJt)' 6 ЖОВПІЯ 1857 року та В тcatpaJIЬHiR ро
цсн)fі', опубпікованІА у пкnому 18S8 року. Прова Сааовськоrо пост 
бачив на rастроJІІХ у Петербурзі в ролі Ро1мюєва в комсдіі 
0.8. Сухово·Кобиліна •ВссіптІ КреоІинськоrо•. про шо заnисав у 
шо.асннику 191р8ВКІІ 18S8 року. 

ManиR театр нарівні 3 Московським університетом спрІІJІв то
м~ шо 3JІ.pyroi чверті ХІХ століnи центр культурноrоJСиmІlІСІWІі 
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nереміщумаси 1 ПстсрбурІlІ н Москну. В Ма.1ому театрі були rro
craв.1ctti •Лихо 'J рнуму• ОлексаКІІри Грttбси:лона, •Рсніюр•. •Од
руження•. ·Гравці•. сцени 1 •Мертвих .пуw• Мик011И Гоrо.nн. в 
JІКИХ po1KPHUC:II враж:ІІОЧИА Т8JІ8ІП Михай.ла Щепкіна. В ПОС'ПІ• 
новках за творами Шексnіра та Шімсра вимвкnосн траrедіАне об
.:~~руваннм Пама Моча.1ова. Ше 10 анnм Шсuчеttка, 1 1853 року, 
основним лрамаrурrом театру став Олексаtшр ОttровськиА, 
ТІОрчіL"ТЬ ІІКОЮ ІІОІ:Т ВИСОКО UЇИуРІВ. Вваж&ІОЧИ іі 1ра3ІСОМ ро1ум
ИОЇ бltaropo.atюi І:ІТИрИ, ШО СІІрИJІt: JІ)'ХОВНОМУ А гроМІІUІИСЬКОму 

становnсиню с~rtі.1ІоСТІІІ. 
В часи шевченківських щиtі1Іtів у Москву, ІІерсдусім в 40-х ро

ках, туr ще діи.,1и дсмкі літературні rуртки і салони, осоБливо ха
раnсрні .1.'ІИ росіА~:ькоі культури Іtочатку ХІХ століmt:. ВіоомиА 
lЮСЛі.1ник іх ..tіипьиDL"Ті М.Арuнсон ще ь 20-х роках минулоrо 
croniтnl писав, шо •не можна заперечувати іх крупноrо ево
люuіАноrо 1НІЧСІІНJІ в nевні літературні ІІеріоди, як не можна за
ttсрсчуватн і їх великої учасrі в творчості деRКНХ російських пись
менників. Найваж.ІІИВіwе в них. мабуть. - це іх uctrтpмwte місце 
в історико-.1ітературt1ому процесі ПСDІІИХ .1ітературннх епох•. 
Гypru та са.1онн відіrралн ВІUІUІИВУ rромІUІСьку роль в часи виис
НСІІІІJІ стосунків між слов"иІІофіпамн і захіпttиками. Практично 
всі московські 1ttaAoмi Шевченка в свіА час так •tи іtІакwс брали 
участь у JІЇJІJІЬІІості тих чи інших ryprxiв і салонів. У 50-х роках і 
БоuнсьхнА був частмм вtІІаіlауаачсм асяких московських салонів. 

Шевченко, 3811чаАно, віDч)'ІІаВ биmІ літературної думки в місті, 
'JВСРТВІІ уваrу 111 nуб/Ііхаціtо uіuвнх вsшаиь.. НаприtСJІад, під час Ao
ro nepuюro приі]Д)' в Москву в лmому 1844 року rахтн u:тивно 
пові.Іюм1wІи про вихіа у світ иовоrо ВИJ1ІИИR порів Г. Державіна, 
11111СрWСІІНJІ Повноrо 1ібранНJІ ТІІDрів О.Пушкіна в 11 томах і т. ін. 

В ті часи в Москві ше не було загальНОЛОСІУПних худо:кніх ІlІ
лереА. і .110 мнстеuьких творів можна було .получитися хіба що в 
nриваmнх копекuіях1 і маrазинах ІUПИкварних худоJІІіиіх BtmiOpiB 
і1 бронзи, фарфору, мармуру, а пкоа. скульmур і карrин, або на 
ВИС18ІІUХ. OllНy з таких ВИС1а110k в Училищі мІUUІрства і скульmу
ри Мосховськоrо ху.пожиьоrо тоІІриства на М'нсиицькіА, 21 
ві.Іudдав у квітні 1852 року БоlutнськиR: •Здесь в особенносnt :Jа
м~нw бwли uprииw офиuе.- Федотова, аrличавwИССSІІ сво
сІІІІр8ІСІ'Срносrьtо, ІІрсамет КОІІХ В3RТ ИЗ &ІІЗНИ р)'ССІІ:оАt1• Йдсn.си 

І ....... іmІриІ: І Ірк18ст Oлnctl МuинакwсІІІ І IDIIPI •ИnорІІ'ІІСІШС 

~:::i==.:.~r:=-~on::..~ em-, 0.к1ІДОІІRІР)'ІСО811 ів. 
'0amМucнмollltl5aiDutc&IIAІeІV.IItCIIIКICiC 1849-1152n://r,.x:DІetlpll· 

•.ІІІ9.Т.64.С.І40. 
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rrpo віломого хуаожника, академіка Пстербурзькоі Аквлсмії мис
ТСІtтН Пав:rа Фслотова ( JR15-JRS2J.якиA увів у росіАсьхнИ nобуm
виА жанр .1раматичну сюжетну колізію (•СвіжиІ\ кaua.ncp•. 1846 р .• 
•Сватання майора•, 1848 р., •Анкор. і ше анкор!•, IHSJ-1852 рр.). 

Віломо. що ШеІІІrенко 'І)арЇ'ІІВСА 1 Федотовим у 40--' роках tta 
311111Гm1Х В рисуІІLІІWІОМУ КІІІСі та НВ ісnитах В АкадеМіЇ \ІИСТСЦТВ. 
Вони моr.1и також 3)'СТрі•rатисІ у Карла Брю..1Лова. Фе.n.ора Тол
стоrо, AnONtotІa Мокриuького, Олександра Аrіна. О.'Ісксандра 
Ко~'Іова. Тарас Гриrорович високо пінуввв твороrІсть Фслотова. 
про шо, ::юкрема, свілчнть horo позІПИВІІІ зrм.ко про картину 
•Свато8СТВО маhора• в ШОJІ.еІІНнку 26 червня 1857 року. Траrі•ша 
смерть Фс.1оrона в лікарні мм llУfUевнохворих віJnвореІІВ ь Шеь
•ІенковіА rroиiL-тi •Художник•. В •Шсвченкінському словнику• 
вілзна•rаnьс:JІ, що творчість ШсR'Іенкв і Фслотttва характери
зуєnсА nевною спіпьністю соціальної тсмвmкн, естстІt'ІНІІХ уnn
аобань, а також формальних ознак малярства. 

Виокремпення nоJІотен Фс.!J.отова свідчить про mнкнА ху
дожній і, коли хочете. соuіальrrиЯ смак болянськоrо. Та ще біпьще 
вражає те, що професор оnисав у щ011енннку карrnну "f.ІJ.DЖннка 
6аwипово, що nривернула Roro увн.rу мапоросійським сюжетом: 
•ПІJедставnІІЮІІІ8JІ малоросснАскоrо банлуриста, коб18ря-с.'Іеnuа. 
играющеrо на бвНJtУРС под метнем, 110 коем вьстсІІ'ІWkВВ, сверху 
неrосмотркт вниз мальчик на игру, в 110 стороне стщп ІІІІL'Т)'Х в ру
бащхе, с wапкоА теплоА на mлnвс, nлну ноrу (левую, кажетси) 

вьшавwи вперед, а руки JІІКННУІWИ наЗІUІ, не вьшускаи кии из нсё: 
ОТ неrо ВИ4НО на .nужаАке стало ВОЛОВ, ПО'ІИВІІОЩее В ПОЛJJ.СНЬ; .па

лее сuьскаи церковь: nеред баНJІУРНСТОМ ро.а. xan.1, в сенях конх 
ВНJІСН npocтoh MIIJIOPOCCIUIHHH, ІІІИМатеJІЬНО CЛytuaiOШHh Hrpy И 
пение, в cepoR свитке с ronyбoh опущкоh. в canorax. белwх ruта
нах, в кармане коих опущена уже рука. опобьr вьшуrь ony.aa щаr' 
банвурмсту; на rодовс шаnка: а за ним 40Чь ero, в цвстах на mло
ве, рубащке желrоR, nлaxre и запаске, монистах на wec, скпонио
wись вперед н вwсматриІІ&ІІ из-за ппеча оnІовскоrо, на котором 

од.на рука её. Очерк весьwа верен н вьrразнтслен в зrоА карrине•. 
Отже, БодииськиА виокремив на ВИСПІВІІі ще А полотно Ми

хаАпа Серrі.Rовича Баwипова (1821-1870) - росіАською хуJЮЖ
нмка та inrocтpnopa. Разом з Яковом ае Бальменом Бащи.nов ілю
СІр)'ІІІВ рукописниR •Кобзар• Шевченка (1844): КDJDІИА із них 
виконав по 39 іпІОСТрІЩіА - :JІtCТІUJDК, кішtівок і :JІ.ГОJІОВНИХ літер. 
6аwипов, :юкрема, іпrострував •ПеребеІшю-, •КІтериrrу.. • Топо
лю•, ..До Оеиов'иненІСВ•, •Івана Піакову•, •Тарасову ніч•. На 

'д.ІПRІІп. 



ПСрШіR СТU))іІШі КІІИПt 6аШІІJІОВ ІІаМі\.1ЮІJаВ 'І}'WШЮ та пером Пор
трет Шсвчсшса. 21 квітttя 1847 року, Ріп.nовілаю•tи на заnитання 
слілчоrо на .поrtиті в ІІІ відділі. Шевченко ІІВІІИсан: •Илпюс:трирu
ва/1 мои СО'ІИНСІІИЯ r1J8Ф Якоь де-Бальмен ... и некто БашІUІов. С 
ш:рнwм м вилелем один раз. а ІІТороrо соиссм не знаю•. Насnрамі. 
11оет ІІоонаАомивсм з Ііашиловим у 1843 р., Амовірно, в маєтку де 
Бальмена вс. ЛинавиШІ на Полтавщині. В 1857 р. Баtuкnов напи
сав олією картину •НаRми•tка•. а IИSX-ro створив по.1оmо •Три 
nокопіння• 11 Шсвоtенковою nоемою •НаАмичка•. Твори виаат
ІІоrо художинка скспонуюnся в НаuіоІІа.'ІЬІІому му:и:і Тараса 
Шсв•tеttка. МнхаІt'Іо Баwипов створив також imocтpauii ао тоорів 
М. Са.пикова-Шедріна. а свої малюttки .по •Війни і миру• він ви
конував ni:J наrлязом Льва Толстого. 

У шо.пеннику 6озянського зустрічаємо також уніК8JІІоНу роз
ІІDніль щю ріпкісну виставку я Москві (заrtис віл 11 червня 
185) року): 

•Осматрнва.п RЬІL-r.ІВКУ в доме Б.'ІаrородІІоrо собрания, на кото
рой Іtрнобрел несколько nерочиннwх ножиков. Нwнсшная вwстав
ка пока]ІІJІась мне .палеко беднсе nервой. бwвwсй лет 18-19 1183&11. 
Говорят, -пому иного С01ІСЙСТ110ва.'!о рас:ІІорRЖСІІИе, по которому 
Н)'ЖНО бІоІ.ІІО JІ()С'fа8ИТЬ удостоверсІІНС О ІІредмеJЗХ, ІІІЗІІВЧеІІІІЬІХ ІШ 
вwсrавку, от )'t11ltforo КJІН І')'бсрІІекоrо Прс.ІUІОДИТСІUІ о том, что они 
JІСІtс'rвкJелЬІЮ И:J,ІІСJІИЯ ПОСЬІJІВЮWСЮ. Разумеется, СІІНJІетСJІЬСТІІО 
:лих rocno.п осноВЬІвается на показании сrановwх и т.rt. браmи, kO

тopwe дароМ ничего не JICJIIIOТ, 0r ТОГО МНОГО XDpOIUHX пpC'IИDQIUI
ttлeA ОJХІDВ/Іось приспать что-либо из своих мастерских, mворя, 
что у них и 6e:J того вс:еr.па вwcnuuca и что, 110 своей ювсспtости с: 
хороwсй сторонw, не нуuахm:я в.паnьнеАшсА, которая ничсrо им 

не прибавиr сущсстненноrо, МСІUІ)' тем как обоІt.пется недешево. 

Тах, наnример, не бWJIO ничего из зкиnажеА Ильина и Мяtсrева н 
т.п. Впрочем, М8JІ8ХКТОВЬІС аещи ПсМИ408WХ, бwвш~ ІІа Всемир
ноА ЛоИJЮНскоЯ вwставкс', всех восхиuwот собоR•. 

Віооио, що з 1856 р. починає ІІіАnік історіі перша в Росіі 
иаціонмьна ranepeя - Трет1о1ковка. nроте мвєn.ся на увазі JІише 
nрнлбанНJІ Павлом Третьяковим ncpwoi кврти11и А початок снс
тсмноrо :Jбирашur попаrсІІ росіАських художників. а лише на no
чancy60-x років Третw~ков уже поставив перед собою за мсту ство
рити музс:R наuіоІІІJІЬНОЇ росіАської шкаnи малярства. До речі, в 

' ЙАеnаІ прu ...аІ'ІИІ.ЇІІ і МСQСНІтіа (Jaau і t\ltato.1ill ДемИАОІИХ, uJ ІІ)о 
,'SQQL1H uікиим .116раннам nopil дскорІТИВНО•ІЖІfn:ОІОЮ М1U:ПІІТ8, МІ.Uрс1111 
tltК)'Awn)'pll. НІ ВсссІІntі1•1оtuОНса.кіАІІІс:пІІІІІRSІ рокусnрІ..-dІІнстаапІІ· 
ІІИСІІ ІfРСКр8СНЇ 8Иро6Н 1 МВ.1аіlіу. 8ИrотомtНі ІІІ ф&брицІ;(сМНАОВИІ у Пmр..... 
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1871 р. в 1ібрвнні Третьякова з"явився "JІІмоапснІІА ним і придба
ІІИR nортрет Тарвеа ШсвоІенка псн"1.1Я Івана Крамського, нкиІt і 
ІІИНі сксnонуnьси в ТрстьнковськіR rалсрсі. Третьяков також ку
nував .nсикі роботи ШсвоІснка. які в 1929 р. були передані в Ук
раіну і теnер знаХОlІІІ11ос:н в Наuіона.1ьному музеї Т. Г. Ше8'Іенка. 
За жиnн ПОСТ8 про Третьякова мапо xro "JНІІВ. Якраз у березні 1858 
року mзста «ЛитсратурнwІt отаел Москавских новостеА• :Jа3Нача
ла: •.. .Любовь к иск)'Сству ещё не проникла во все СJІои общесnа, 
его яwсокое значение пон11111о ещёлля весьма немногих. а исmн
ІІU оценка художес:твс:ннwх произвелс:ниR едва только начинает
ся. и пока в Москве нет ни Музси хуложеСТІJСннwх произвс:дениА, 
ІІИ масп:рских, по краАнеА мере, десяти. ПІІПtІдWПН живописцев 

11 скулwпоров, ІІОСеІІUІСМЬІХ пубJшкою, пока нет ни одиого худо
жсстнс:нного журнала н, наконец, художс:сrвеннwх вс•Іеров ... • 

ПершиЯ І1у6.1ічниЯ музей, nІЮІнаниА з біБnіоrекою,- Рум'ин
ІІсвськнА музсА в Пашкооому .аомі1 - було :JаПО'Іnкоиано в рік 
cмcJJri Шевченка. В дорсволюціАному пугівннку по Москві чи-
111Емо: •МузеЯ :пот са.шан бЬUІ І"ОС)'ІUІрст8СННЬІМ К8HLUICJIOM rра
фом Н.П. Р)'мЯНЦСНЬІМ, СЬІНОМ екатерИНИНСКОЮ героя, умерІІІ ИМ В 
1826 Г. Н ОС11ІRИВШИМ СВОЙ музеЯ без Срс:дСТВЛІІR .ІІ,&ЛЬНСЙWеГО раз
ВІПИИ. В 1861 r. решенобьuІопсрснсли зтот му:к:А в Москву(З Пе
тсрбурПІ. -В. М.) и СJІИ'ІЬ cro с вновь обрвз~мwм :щссь мухем•. 
В 1862 р. 11ри музеї було L.їВОрсНо Московську пубпічну біБnіаrек)t 
В іі основу було ІІоклмено блюько 30 тис. книr rрафа Рум'инuева. 
Вона ІІІВН.ІІkо розросmлася, зокрема за рахунок пожсрmунань, 

iнWJ.i ІJ.іпими яомашніми бібліотеками. Цар Микопа І попарував 
Рум'инuсвuі 9 ти<:. ІІримірників різних вНдІІИь, сюди псnраnили 
домашні бібпіоrски філософа Петра Чаадаєва, ісrорика МихаАла 
ПоrоJІ.іна та ін. Особпиво ІІаJtJІИІО було te, що в Рум'янцсвку JЮоо 
Cl}'naв обоа'изковиА ІІримірник ~іх вилаиь, що ярукуваписв в 
Ро<:ії. Невqовзі в бtбпіотеці нараховувалося noнan. І мільАок томів. 
Інозс:мниА віміл біблkm:ки був особпиво бапnнА кинnв~и (nочи
ІtаІОЧИ з 1460 р.) до XVIII СТОІІітnІ ВК.ІІІОЧНО. Неn0111ио була nрсд
сtаВІІСНВ 11ерша поповина ХІХ СТОІІіnJІ, ripwc - друrа Aoro nоnо
вина. РосіАськиЯ вWin бібІІіоnжи, навnаки, мав значні nроnuнни 
40 60-х років ХІХ СТWІітrи, :Jate з тоrо часу в ньому буJІн маАже кі 
КННПІ, ВІШІUtі В Росіі. 
У 6олянськоrо є 3ВПНС у щоденнику про. те, що він віл.вІ.uв 

Рум'•нuевсWUІй МУ:JСЯ ще в Петербурзі впітку 1852 року. а..ениА 

' Паас'ІmІІІІ архімnурм UІІСИШІJМJ Поіу.108ко • 17ІИ-1781 рр., npМИ
C)"rnCIIapxln:aopyDicи.,D~ YXID7p. nІс:а.1181.111nRрічноіІІеJІІр8ИПО· 
_ _,ІІp&WONtll у.&аноменому. ~мr.rwd,иксклuа•-.еп~

на РоІ::ІІеwtаі8,...иоіІИЬІІІ'І'еDІ (сJІrиіиПІ•). 

8/ 



побував то.1і А в ІмІІС:раторсhХіА ІІ)1іІІіЧІІіА бібпіотсІІі. де Іюзнайо
мивсІІ ] ії JІ.нрепором графом МОдесmм КОJ'ІІюм. Граф 1ВІІікавмв 
Бwuшськоrо ше раніше mм. wo 1бира.вея ВЇ.1КРІПІІ 11)'б.1ічну 
біб!Ііотску в Москві. В UIOltCІIIIHXY від.]ІІа•Іив на ПОІІатку червни 
1850 року, шо мао ро]мову] цьоrо nрнІЮJІу .J Олексанаром Лопо
внм: •Я ІІО8ТОрНJІ даВНИWНЮЮ СВОЮ МЬІСЛЬ ІІРИ ССМ, •побЬІ 8 ТВКОR 
бнблиотехе nомсетнть. отлсльно UЖJІ.)'ІО. и библиотекн рухоnи
с:еА А)'ХІ)ВІІWХ всJІРмств в Москве. наnр .. с:иІІОlІМЬІІ)'ІО (nреЖJІ.С nа
триаршуюІ. тиІІографс:хую, Чу.rtова монастwря. Ус:ш:нскоrо собо
ра. АрхаНІ'СЛЬС:ХОІ'О Собnра Н Т.П., ЧТО, ХОНС'ІНО, 6ЬІ,10 бЬІ ІІрсВОС:
ХОJІ.НО Н ОЧеНЬ ВО]МОЖНО. 0JІНО ТОЛЬІСО 1fТ НСЛОВХО: L'O ІІJІСМСНСМ 
:пи бнблИОRХИ не nouwurт н соnьют в OJIHO uелое. У нас 110ка еще 
ІІе ПОІІИМВІОТ важНОСТИ 3118'~111111 ОТде,1ЬНЬІХ библиотеІі:, 8 ОJІ.НОМ 
1ШUІИИ и т.n.•. Як бачимо. БомнсьхиА був nрихильником спо
реІІІІІІ СПСUЇL1ЇЗОDаІІІІХ, nрофі.'tьtІИХ бібІІіотеІС. 

За участю Бодя.нського в Москві склалася бібпіотtка Товарист
вв icropii і сrарох.кrnостсЯ росіІtських. у місті nраuюоа.1и також 
бібJІіоп:ки Тонариетна .11обите.1ів росіАсІtкоі С..1овесності. това
риств антроnолоІіі, росіАських лікарів, псдаrоrічІІОІ'О та ін .. 
біб.nіоп:кн rімна1іІt, вищих навчапьних 1Вкnалів, особ!ІНВО в Мос
ковському університеті, нкнR був осередком освіти lt культури в 
Москві та 1t у всіА Росіі. Універентет віnхрнвси в 1755 р., а НастуІІ
ною року ra]C'f8 •Московскис всломости• повідомпsша, що •Мос
ховсхоrо Имперпорскоrо университета бнІіІІиотека, состояwан 
из 111amoro чнспа книr на ІІССХ почти европеАсkИх ІІЗЬІках, в УJІО
ІЮІІІоС"ІВІІеJІІОбип:JІеА ІІІ)'Х Н ОХО11ІИКОІІJІ.JІІІ "ПеННJІ КНИr, O"J1IOI)eH8 
бьuа cc:ro июп.• 3 чиспа ... • 

В 1844 р., каnи Шевченко вперше орніхав у МосІСВ)', в універси
теті AЇJUI.H фіпософсЬХМА, ІОрІUІНЧІІИІІ і МСJUІЧІІИІІ фоку.ІІЬТС'ПІ, В 
ньому навчалоси поюш 800 сту.аеюів. ВіАомиА росіАський прав
ник, істuрик, фіяософ і пуб.nіцист Борне Чнчерін. нхиА у тоА час 
ПОС1JПИІІ В унівсрсиn:т. 31"8JІУІІІІВ: .ОН Н8ХОJІ.ИJІСІІ 8 самоА UIICTYUІCA 
поре свосrо сущесnоввнНJІ ... 3m лсІtствнn:пьtІО бЬUІа alma matcr, о 
коrороА ие.n:Іt"DІ вс:nомнкn. бс1 тёппоІt сскшсчноА nрІІ]НІІТСІІЬНОС-

1И•. ІншИЯ С'І)'JІСІПунівсрсиmу П. д. Шестаков. яхнА добрим сло
вом JПUІ)'ІІІВІ професора &сшянськоrо. писав: •Вообше мw, сrупен
тw 1840-Х І'QІОВ, обІ:ІаИЬІ нашей alma maІCr МН011ІМ: МЬІ ІWХОІІИJІИ 
из унивсрс:нтnа со IDrnJUIOII nросветлсннwм; нам бwn указан nyrь 
.111U1 СUІОСТОІП'е1ІЬІІWХ ИІІучИWХ :J8НПИЙ; МЬІ ПНПUІИ 8 себе )'88]КСНИС 
ІС JIQIIIy, МW ПpNIIIWIH Х tpy.ll)'; MW IWIICCJIH ЧОСТНWС Нр8ІСТВСЮІWС 
арсМJІСнИІ, кvropwe н бwли пуrевоаною ниn.ю нашеА ПОСJІед)'ІО
шсА аюии. Всчнu бІааrоІіарность универсИУС:1)1, нас воспктавwе
му, н нашим 6uropwulwм. НС316веинwм насrааннкам•. 
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Значною мірою осе ue JаІWІЧува..1ос:я попечителеоі Мос:коось
коrо учбовоrо oxpyry та )'Іtіверситету графу Серrію Строrанову. 
якиА в 1835-1847 рр. Іtемапо зробив .пля po3mtrкy уttівсрситету. 
ToR же Чичеріtt свідчив: •При tІём )'Іtиверситет весь обІrооИJІс:я 
евеЖИМИ СИJІІМИ. Всё старос 38П01IUUIOC, руrиІІІІОС устроШUІОСЬ. 
Гnamtoe ВІІИМІІІИС просвсшёtшоrо nопечитепи бWІо )'t'Т'JІСtоUІСІІО 
на ТО, чrобW кафедрьі бWІИ :JIUoiCWCIIW ЛІО.DЬМИ СО 3ІІІІІНСМ И та
JІІUІТОМ•'· До речі, ue СТОС)'ІІІJІОС:Я А Ботшськоrо. Навіть у сучас
них вюuшturx підкреСJІІОЄ'ТЬСЯ, шо час упраміІІШІ СтроrаІtооа •за
лиwивс:н в літописах університету ЮІІОТОІО nорою•. 

Mdx:e непоміпtо npoAUL10 попечитс!ІЬСТВО Дмитра Паuови
ча Голохвастова в 1847-1949 рр., а 31849 по 1855 рр. nопечиrелем 
ttавчмьноrо окруrута )'ІІіверситnу був ~Іtерап-од'ютаtп ВwІО.ІІИ
мир ІВІІІОВИ'І Назимоо (1802-1874).дапекиА оід наачапьноrопро
цес:у та Іtауки, про якоrо БотшсьхиА вШ.зивався критично: .но. 
rоворя праВJІУ, не.1ьзя бwno и OXJUUln. дpyroro на ty пору or уни
верситета, упраоляющеrося таким nоnечитепем•. lнworo розу Бо
дяІtс:ькиА записав у шодеtшику стосовно На3имова: •Что nрика
жете млать с: такими rоnооами? ЖІ1и топку и проку or ІІИХ .пnя 
)'Іtиверсиrеп.!• Втім. :sa Назимова сталася в 1850 р. важлива подія, 
ику :sафікс:увае у шодеІІІІику БотшськиА: •Марта 1-ro. Переиме
ІІованнс фиnософскоrо фвкупьтета в историко-филWІоrичес:кмА и 
фижко-wатеиатичес:кий•. 

HC31U10вro .110 поверІІСІІШІ WеІVаенка із .:tаСІІІІІІІЯ, о 1855 р. 
університет ВіЛ:JJІачив ІОвіпсА і пиwввсн своіми :ш.обуrками. За час 
uарюванНJІ МИКОJІИ І, тобто прибпизно 31 три дес:ЯТИІІіТПІ він ви
Іt)'СТИВ 1670 с:1)'дентіа, ni.ll.ro1yaaa 114 JІ.Окторів ІІаук і 881 ICIUWI· 
JІ8Тів наух, 58 мarictpia, 1442 лікарів. Серед вчених, які :JІХИСТ1UІИ 
а університеті JІ.окторськІ JІ.Исертаціі, були ~па11 Шеаирьов 
( 1838), CepriR еоповІІов ( 1848), ТимофіІt ГраІІОВСЬКИІt ( 1850), ІваІІ 
Бабст (1853), Осип БодІІнськиtІ (1855), а стуnінь мвrіСІJІВ шобули 
Дмитро Щепкін ( 1843), Михайло Каnсов ( 1846), КосrяІПНн Акса
ков (1847), КостJJ:ІПИн Леонn.єа (18SО)та ін1 . 

На тоR час а унівсрситетj НВ8Ч8ІІОСІ ІШВічі більше С'І)'JІ.СІпів, 
ніж у nерший прні:ш ШевчеНkІ а Москву, тобrо noнu. 1600 чо
.Іоаік, і tреТИну 3 них СКІІМІJІИ вихіJші 3 рІжочинських і ммокрв
тичиих прошарків cycnfnьcraa. За настроями сере.ІІ студеtІтіа 
)'8Utll0 СТІСЖИІІИ, 8 університеті ЇСН)'ВВJІО •МораІІЬІІD-ПОІІіnrчНС 
ІіІudІІІСИИR•, JІ.ІС, 30креМ8, ЧКТІJІОСІ боrос:лов'І. 

'ЧМqИtн І. Н.ІІосnсноІнанц,мсІІ)'ІІІW.- М.: АСІ: Ми.: Xlp8ecr.2001. С. 36. 
'С. П. WeІWp!a. Иm~р~~~~ Импер8І'ІJрСХІІП MDC1008Cкoroyн••pctnm~. ІWІtl

...-кeRIМ1JOOerol06мu. 17S5-115S. М.: ИІІL Москоккоrо)'НІІ8ІІрІ:ІІm'ІІ, 
19!ti.C.S74-S7S. 
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Втім, саме С'Т)'.зснm були бі.111 виrоків nonynяpнocri бвrаn.ох 
тмантів. зокрема, Мико.'Іи Гоrоля. СсрІіА Аксаков nисав: •Мос
ковскис C'Т)'JlCIПW ІСС ПрИШІІН ОТ ІІСГО В ВОСХИЩСНИС И ПСрВЬІС рас

Прос1р8НІІЛИ в Москве rромкую NО.'ІІУ о новом великом таяантс•. 
Сере.~~ цих студентів були Герце І І, ГоІІчаров, GеJІінс:ькиА. &олянсь
кнА. Лермонтов. Оrарьов. Станкевич, ТУРrсІІєв. 

3 квітни 1856 року поnсчитепем унівсрсІfТС't)' був €вrр1ф Пет
рович КоІWІсвськиR' С 1792-1867), про JнайомС'ТВОзикнм 2Sтрав
нн тоrо року в ІUО.ІlСНнику Бомнськоrо чктаємо: •Он полошел ко 
мнс и, YJHBB о моей фамипии, прсm~нул руку н ска:JІUІ, 'ПО мсНІІ 
3118СТ )'Же JIIBHO 3ІЮ'ІНО И 1Yf 8:С НВЗІВ.'І ЗСМJІІІІСОМ. Я СПросИІІ СГО О 
І'}'бсрнии н ПО..'І)'ЧИІІ 011ІСТ. •по он собсrвенно харьковский, но 

имеет noмccn.e н в П01ІТ8вскоА•. 
НеІІЛОазі nicm1 вШ.'іuу Шевченка 1 Москви, в квітні 1858 року 

ПОПСЧИТСJІЬС'ПЮ ncpeЙWJIOAO 0. Бахмеn.єва: •ГОІОрІІТ, 3ТО ЧСJІОвеК 
образоваІІНWR. б/Іаrоров.ІІЬІЙ, ІІС38ВИСНМЬІЙ ПО СОСТОSІННІО (ЧТО ІІС 
бс:ШСЛИІ18 д.'ІІІ УІІНІСрситста, pa:юpRDWCIOCJI НІUИМОІЬІМ)•:. Про 

Бомнськоrо БахмСТЬf.:в •мввдужс хорошу дуwку•. 
В часи Шевченкових віавідин міста ректором універсИТС'І)' був 

АркаnіА Олексійович АпьфонськмR (1796-1869), нкоrоаобрс знав 
Оси11 БwuІнськиR. А ого ім'н зустрічаєп.ся в шWІснннку 6WUІнсь
коrо. Скu:імо, 29 лиаошша 1852 року 1ВПИсаtю: сА. А. А. (Арка
JІНR Ап:скс:севІІ"І АпІІфонскиR.- В. М.) ра«:k83ЬІвает, что noc:ncno-
88.110 Вwсочайшсе nовслснис о том, чтобw отнwнс ВСJІКОС сто.nк
новеиис масти с ІРУfИМН лнUJми бwno обьксняемо в пмьзу 
ncpiiDI•. 

Якщо ВрвхуІІІ.ІМ, що протнrом JІРУГОЇ n011оаини ХІХ СТОІІітrя в 
унівсрсиrсtі змімилосн nошш .accJf11a. репорів, то А-1ьфонськиА 
прашовав Іtaltooвwc- в 1842-1848 і в IBS0-1863 рр .• тобrо майже 
два дcanu~imІ. Жив він у так зааному •ректорському домі• біли 
уиіверс:ИТС"І)' на МоховіА вулиці. За суилінну робту рскrор наго

роааувався орJІСНаu.н св. Анни. са. Станіс.JІава і св. 8on.OJUiмиpa, 3 
1848 р.- nочссниА чпсн Московськоrо університету, 3 1858 р. -
пємннА рцннк1• АркміR Альфонський- внnускннк універснтс
ту(ІВІ7) 38 фахом- xipypr, з 1823 р.- скстраорлннарннR nрофе

сор, pPIЩIDUB АСКВНОМ JЇJLIUICHHJI JІіІСарнRННХ і NсдІІЧННХ наук 
(JSJ]-1834). liCIUIHON МСІJІЧИОТО факультету (1836-1842), Про
ректором. Олиочасно в 1830-1850 рр. АлІІфонськна v.Rмu поса
ду І'ОJІОІНоrо лікаря Московеькоrо внховноrо дому. У псршиА 

'В 1151-1161 рр. к-н.с..:иа 6р мінk:тром ІІІРQІUІОІ oc:einl. 
'ИІ~&Quнсхаrо//І')І:сІоdІархна. 119Z.НIID.C.439. 

~liatad. ••н J-ru L'IICJ. Оса&&, •кі Іоrо мuи, 18ІМUІІ ІІІІІd .vpacuнi 
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період Aoro ректорства віЛ.булоеJІ ]JJИТfJІ Московської мслико
хірурrі•Іної академії з Мс:JІИ'ІИІІм факультетом університету, що 

СТИМУо110ваJІО ВИІС.ІІаІіUІІІЯ А ВИВЧСНІІЯ медИЧНИХ На)'Х 8 уніDерсН
тетJ. Як хірурr-nрактик А.1ьфонськІ1Я був відомий у Москві 
своїми усnіwнимІІ оnераuія:ми. 

В 1858 р., копи Шевченко ttaAл.oawe жив у Москві, в імnера
торсьхому університеті праUЮВ&ІІи Aoro друr Осиn БодянськиА. 
знайомий Іван &абст, а також декан історико-фіІІопоrічноrо фа
культету, CepriA С011оайов1 і NWІOJUtR ад'юнкт- Микола Тихо
нравов. який ра:юм із Бодянським у 1861 р. був на панахнді над 
прахом Шево1енка в арбатському храмі Tиxotta Амаф)'Jпськоrо. 

Серед ocвintix :1ахлап.ів і товариств. які вхоаилн по схладу Мос
ковського навчвльноrо окруrу наnрикінці 50-років, слід назвати: 
Імператорське московське товариство дослідників nриродн; 

Імператорське товариство історіі і старожитностеR російських; 
Фізико-мспичне товариство; ІмtІераторськс московське товари
ство сіпьськоrо rосn011арстна; Імператорське московське товари
L'ТНО сільського господарства - nрактична wкona шовківництва: 
Губернська 1-wa rімназія біпя Пре•шстснських воріт; Московська 
2-ra rімназія (на Розrуляі), в нкіR прашовав учmслем Осип Бо
мнськиА: Московська 3-я реа..1ІtНВ гімназія (ІІІ Луб'янці): Мос
ковська 4-а rімназія (на вул. Моховій); Московсьха духовна 
семінарія (на Садовій біІІи Каретноrо рІІду): ХлібuробсІоkа wxwta 
(на Зубовському бульварі); КостннтинівськиА межовнА інституr 
(на СтаріА басманній вулиці); Практична комерційна академія: 
(на Покровському бульварі); РемісниuькиR навчапьниR :1ак.1ад (у 
ЛефорrовеькіА дільниці); Поwтамтсьхе учипише (на Луб'янці) та 
ін. Крім тоrо. в Москві тwti діяли: Московське уч:ІUІише мапярст
ва і схулЬПТ}'J»І Московською художИьоrо товариства 111 вул. 

М'ясниuькіА, в яке JІВічі приходив Шевченко ао AnQ/LIIoнa Мок
рицькоrо; Дворuове архітектурне училише в Кремпі; Московські 
мапювмьні школи на М'ясницькіА і Малій Дмитрівu.і; Московсь
ка театралЬІІа wк011а на ВеликіА Дмитрівці. Готували кадри також 
військові навчаnьні заклади: 1-й Московський кадетський кор
пус; 2-А Московський кадетський корnус; ОлехсандринськиА 
сирітський кадсrеькиА корпус; Олександрівський Брсстс:ькиА ка
детський кopn)t: та ін. Серед жіно•Іих НІВ•Іаnьннх заІСЛІD.ів назве
мо: Училище ордсна св. Катерини; ОлексаttДрі.вськс учипише; 
Московське Єлизаветннське учІІлише; Миколаївський 

'СWІоайоІСерrіІ МІUІІІАІІОВІІЧ І 18~1179)- poc::ilkWUIЙ icropHІC,UfOPARI
unti.IC8'1111ТDU110t •Истории России с .aptІІteltWИI( времёtt• tІ851-1879). Шеа
чсмІtD~СоІІоІАоІІІвпнстt.:юМнхаІІпаЛ.uареаr:ьхомвТJІУJІКі ІІS6рокуn 
llltQitІIIIИIC)' Іс:ерrщі 18,7 року. ІІС 88ТОр8, Професора, :JНІКОІ"О І Лtfepa-rypi, 
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с:нрітський iнc:nnyr внховноrо дому: ПовивальниR іНСТИ1уТ і poo
JUUІЬНHR rос:nіта.1ь; Фст.аwерська WKOJIB та ін. 

Вс:і ui заІUІади прашовали ІІа ос:віту, науку R культуру Росіі. 
З того •tвсу. коnи tta початку 1840-х років Шевченко вперше по

бував у міс:ті А .11.0 осташtьоrо Roro прні:шу сюди в 1859 р. в•Літо
пис міста Москви•, сІСJUШениА наnередо.ІІНі Жовтневої ревоnкщії, 
увіАшпи пише три крупні подіі: будівниuтво Вмикоrо 
Кремnіаськоrо пмацу (1838-1849), віІІкрнтrя nepwoi :~~~~ізниuі з 
Петербурrа в Москву (1851) і промова імператора Олексаuра ІІа 
москокиому .uорянсьхоvу :illiPІHHi про потребу віаміни кріпо
сноrо права ( 1856). 

J1л• нас - українців - ІІІІЖJІИвою подією є кожний приіЗD. 
національного rснія .11.0 Москви, де він щоразу :J)ІСТрічався з Осн
пом .Ботшським, і ЗІUШання лвноrо дос:пішкеини ПОІІАrає в тому, 
шоб якомоrа більwс про ue дізнатися А розповісти. 



Розділ 2. 
•до баченн• в Москві• 

•НаІАорожчІ мої таточко І матінко!• 

Осип Макс:имови•t БсwІнськнА був с:rарwнм за Тараса Гриrо
ровнча Шевченка на n'JПЬ років і чотири міснці. В історичних 
nраІUІХ нвАчасrіWс :Jа:JначаЄТ"ЬСJІ, шо він нарсшивсн 3 листоnааа 
1808 року, бо* так скрізь nисав і rоворив про себе caw Бомнсь
кий. Копи в 18SS р. вийwоІІ у світ сБиоrрафнче<:киА словарь nро
фессоров и прсполаватслсІІ Имш~раrорскоrо Московс:коrо унн
всрскrста•'. ro в СІВтrі про БwulнcltkOto, безперечно, з Aoro по
.пачі, було :Jаnисано: •Род. 1808 r., ноибря 3-ro дни ... Більше тоrо, 
ІІІ самоті 17 JІИПНJІ 1857 року БсwІНСЬІСИЙ :JВПИС)'t В ІЦО.ІlеННИку 
UIO Ж ШLty. •] Іtоибря 1808 rоJІІ.•. 

Проте JІОС:Лідttик і видавсw. Ніл Попов через АВІ роки nІсл• 
смерті Боаянського показав, що насправді 3 листоnІUІВ Aoro бу
ло охрсшсно, а точниА день нврwрс.снНJІ 60JUiнcьxoro, оскі.nькн 
метричноrо свідоцтва не було, досліаипи в 1831 р.: •Учинено 
бьшо, на предnисаннwх :JІІКоном основаниях, исследование 

чрсз рассорос восприемников н других лиtt, знавших о време

ни рожасиня и крещсния•. Тоді А було всrановnено, що Бо
JІJІІІІ:ЬkИА народивс:я Jl жовтня 1808 рокf. цієі дати бажано А 
доrримувати~:я НІШ8JІІі, зокрема, ~:цткуючн 200-річниR ювілеА 
Іtaworo rероя. Втім, і раніше Jl жовтня НІ3ИNВ дnем народ
жени• Бодян~:ькоrо QD.ИH із перших Aoro біоrрафів Микола Ва
~:нленко', ШІ авта З)'СтрічІІЄ"ІЬаІ в доревопкщійннх .ІІDвіJІхових 
виданни~ і ~:учас:ннх nраШІх, ~;:І(U[імо, в книзі Л. П. Лаптєвоі 
•СламноВСlІенне в Мос::ковском универс:итете в ХІХ - нвчuе 
ХХ века .. ( 1997) та в біоrрафічніА ADBiJшi Віктора Короткоrо 
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про Бодянського в кшоі ·ЛистІt• МихаІі.1а МаксІthІОВІІ'Іа 
(2004). 

БатьківщІшою Осиnа МакснмовІt'Іа с місrе•tко Вароа Лох· 
ВИІІЬКОГО nовіту По.паІК:ЬКОЇ t)'бсрtііЇ (ТСПСр раАоtІННЙ ІlСНтр 

Чсрнігінської об.1асtіІ'. Народинея вitt у сім'ї небагатого ук· 
paittcькoro свяшеннка Моксима Гавриловича Бодянського. МанІ 
Бодхнського. мuжлнко, ttо.'(UДИJІІІ J збіднілих ЛfЮряв. бо за всю 
ЧИСJІИЛОСЯ декілька душ КрЇІІОСИНК CCJIMH. 

Батька R матір Осип Максимович ссрде•шо любив і все жипя 
про них піклувався. Листи до ttнx, nо•tинаючи з тринаnnятирічноrо 
Віку, ВіІі ІІС)МЇШІО nО'ШІІВВ СЛОВW.ІН: •ДраJШЙШИе родНТС.lІІ, ба· 
тюwка н матушка!• або •дражайwие po.!IJfie.'!H!• В кішtі ttнсав: 
•С нстиttІІЬІм моим nочтеннем 11 СЬІІювttеtо Jttобовью семь наш по· 
КОРІІСАШИЙ И Прс.118ННСЙІІІИЙ СЬІН И СІІУІіІ Осиn fіоЛJІНСКІІА•. Або: 
•Оспuuсь вашим покорнсАшнм н tLІІамснно любяшим сЬІttом и 
слуruю•. СиніІІСький nафос був абсплклно щирим і глибоким. 

Батько зробив усе мшк.1ннс. щоб Осиn nоступив у По:ттавську 
духовну семінарію в місті Переяславі (НІШі Переяслав-Хме..1ь

нкцькиR) і навіть найняв йому кварmру. тоді як більшість вихо
нанuів семінаріі жшш в iнтepttari. Житrя на свободі сnрияло фор

муванню незалежного характеру молодого семінариста, oitt 
завжди uінуиав певну внуrрішню розкутість. Бодянський з ІІср
шкх семінарсьІСИх кроків самосrіАно куnував і читав книги та lli-
3Cnt. вибирав ОlІЯГ. виїжджав із Переяслава. навіть у Васильків і 
Киів. 

Коли син nросив у батьків гроші, що, зрозуміло, траплялося 
часто·густо, то ретельно nерсрахонунав витрати: купівля та пере· 
плстення ІІіn.ручникін. інших книг: оплата зв квартиру; .. дnя отда· 
чи денс:г в харчевую CКJІ!IJU()', да на бумаrу, нбо только три лисrо 
чистоR да 5 чсрноА осталось ... • і т. д. і т. n. Шо таке .. харчеВІUІ 
ск.rtадка•? У вересні 1826 року Бодянський поповідав батькам, що 
шесrсро семінаристів, у тому числі вitt із молодшим братом Фен о

ром, харчувалися ІІСКJІВЛЧНН)~ А вin.llDOX братів до сnільного столу 
BHMa.Jli.IIOCЯ дСІСlUJUГТИ: .. Pжa,ttoA муки 20 мер, nшеннчноА 10 мер, 
гречки 10 мер, пшена 5 мер, масла 20 фунтов, сала 1 nуд, соли 

У ТОМІ •Чернілк..u ~ tl972) 1 Jі4очо( 26-тоwноі оІсторіі міст і cL1 
УРСР•. JИ.ІtІНоіпЬ. иріанМІJТ110М Пf1Р'. Трщu.м, ЧНТ1ІЄМО: •У 8ар1і нароmtІІСІІ і 
ПроІіІ С- АИТННСТІІО 0. М. Бо&JІІІСІ.І:НІІ 1(11011-18771 - у.:ра"іІІСІ.І:ИА Т3 
pot:iAcw.Jtl Ф"w!or, ісwрик, ПЖ:w.с"НННІ: і nepeuuaч. що J 1&42-1861 рр. бУJІ 
nрофесором Uфе,Ірн істор!.'і А AІJeplf'IJ)H о;:лов'ІІtсІ>І:Н• ІІІРІЧ MocкoJCwroro 
)'ИІJерt;ІtТСТуі) 184S роІ:усскрстарсN MІXKOICW:OtotoUpHCТIJI ІС1"0рЇІТІІ старо· 
ЖІП1fDСТеА pot:iйCWOIX. )качну )'8lry О.М. Бомж!оkНІ\ npК!Wu!І IИJ'feHHID )'X.
pl[нcwro"f иарсшкоІ т.орчосtі•. 
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І nу.п, олеи 6 кварт, свс•1 6 фуmов . .пенеr на І·ю треть 4 руб/ІR, на 
2-ю 3 рубля и пу.п мяса ... Тсnсрнча .постааnсно от нас: ржаноrо 
S мер, пwсничІtоrо 4 '/: мсрw, rре<Іr.и 5 мер, пwсна 2'/І мсрw. мас· 
ла 7 фунтоо. сала 20 фуJпов, мен 2 квартw, соои 20 фуtпов, свс· 
чсА 4 фуJпа, дснсr в xapчciJ)'JO склВJІ.ку 4 рубпи•. Тепер заrл•немо 
в лист до батьків вШ. 11 травІІЯ 1829 року Я псреконаємОСJІ, шо 38 
дво 3 ПОJІОВИНОІО роки в цьому мані нічого не змінJUІос:JІ: еНс 
:JН810, ІІОЛучІUІИ JIH ВЬІ МОС ПИСЬМО ••• 8 ОНОМ .ІІІ nрсх:ИJІ RltC доста
ВИТЬ харчсА, именно: 6 мер ржаноrо и 4 nшсннчноrо. также 3 фун
та свсчсІt, IS фуктов масла, 10 фуктов СОJІИ и 5 рублеЯ вхара1евую 
скла.пку ... Оnпь ІІовторяю то же самое и прошу как можно боль· 
ше ПОСПСWІПЬ ПрНСЬІJІКОІО OIIWX, Нбо В ІІИХ ІІІСТОИТ КраЙІІЯЯ Н)'Ж· 
.118•1. Після закіtІЧСІІШІ семінарії прохан ни про надсІUІанни харчів 
назавжди приnИІІІL1ися, зате ІІа вс:с ЖИТJ'JІ 38./Іиwилася 3 Бодмнсь· 
ким Яоrо скрупульозність, у тому числі в uифрах. 

Гроші були 11отрібні Я для лікумнни, вже тоді вимвилися про· 
блеми :J очИІоtа1 і 1)'рбували болі в ноrах: еНо бела, что лекарства 
слишком дороrи; Банка стоит 3 р. 20 к., а таковwх банок уже у ме· 
ня от вакацнй соШJІо 3 ... теперь уже no•mt истощІUІся моЯ кармаІІ 
и далее никак не моrу: а нужно, ІІСОТNенно ІІ)'ЖJІО, ССJІИ жслаю 

бьпь :шоровwм•. Справв.і, він якось вШразу зрозумів. шо з ревма
тизмом у ноrах потрібtю боротися серІtозно А напмсгливо, на
довrо зосередившись на .'Іікуванні. Внаслілок, :шаt.їЬСЯ, досяr ре· 
зультатів. У листі до Поrодіна з Праги в 1838 р. nисав: •Будучи еще 
в Мапорсх:сии, 11 ІІроВО3НJІся с зтоА нсмочью rов.а три. но потом 
совсрШСННО НСІІСJІИІІСА ... • 

Та ще ж були витрати, пов'А3ВНі 3 о.пяrом, ІдЖС він завжан на· 
маrавс• виглядати достоЯно: eБ.naro.upю ввс 38 присwлку денег на 
рубаwки; ИХ J1 JІ)'МВІО СШИТЬ ХОІ.ІІ ПО краАІІеR мерс ПОІШССJІТІСВІо; 
• Также nрошу вас. баnошn. .. прнслаn. рублеА 10 на поwитьс ca
noroв, кои нужно ... сrотовить пар по краАнсІА мерс 3 и 4•. Чи ж на
а.овrо вистачало три-чотири пари чобіт? Осип Максимович писав 
про них )'Середині 1829 р. ранньою весною 1830-ro знову звертав
си до батьків: еТсперь к вам наша нижаАшая nросьба, именно: и 
вас nрошу нижаАшс прнслать мнсденьm на поwиrье c:anoroв. ко· 
торwс у меня совсем нзносІUІІtсь, к тому же имею Н)'Ж4)' н в лет· 

нем сюрtуКС.- всего 12 р. Также н уФса.и сапоПІ nрсІІос:кnись, и 
он равно nроект прислать ему на онwе .S•. 

'ПнсІІМ&О. М.ІМwоttІWrокощу//Ч~нІUІІИМІае .. торсkОМо6wссnс нс:
торннк.tре8НІJІ:ТеRросскАсkНХnрк МОСКОІІСkОМ)'ІІМІІер!:ІППе, J893.КІІКІ"Вtре· 
тwt.C.I4,3]. 

1 ИІІеСІІІІ829 року ПІІСІІ бетwаІм: •АрХНереR "JIDinlUI 'f МСІUІ WІКК НСАОС:Іа· 
тuк. ІІМСtuІD пpuoro rJІ&• xococn.. .. • 
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УІабуп., гроші. отримані ві!J. батьків. ро:щолtnІL1ИСЯ сином та
ким ЧИІЮМ, Шоб і JІУХОВНі JВПИnІ ІUІ.ОВО.1ЬНІПИ. 8 UЬОМJ КОІПСКСТЇ 
ІІіКЗВОІІРВССТН ря.!ІКИ 1.'1ИСТадо батьхіІ У rруШІі 1825 року; • ІСупИЛ 
I')'CJIH :Ja 3 р. с nотнІtою и уже Jаnлати.'І nеред святками. За куп
•1еІІtІwе :ІКС МІІОІО І)'СJІИ уже РЮТ МІІе 6 р., Іtn Я ИХ Не ІІ8МС'рtІІ nро
.іІІ.ІВТЬ, а .о.умаюсам учкп.ся•. Зпшуmься також •скрипка, КОJІ бw
.'Іа с ковбасами• С 1826) і гітари, які маnи обІШВВ брати (1828). 

Та квАбільше rpowcA mмаrа.1и кннrи. икі БошІнськмй самоза
буrньо CKYJIOiyвaR у8е ТОJІЇ, а, JІрооІИП.ВWИ, Ч8С1МНу nерсшІВІІ.!Ю
дому. НаІІрикінці сіЧН.ІІ 1826 року повіаоМІUІв батьків: •Пересw
лаю я в дом книrи •шс:лом 11: русских S ... латинских 4 ... rреческu 
uдна ... • Через міс,щь, S бсрс3Іt.ІІ 1826 року. Бо.аянськиА написав 
uрактер11нИ виправповувапьннА .1нст стосовно внтра.т ІІа ІСІtиrи: 
•Іlос.'ІедІІНХ •шсс.1 npotunoro месяuа приносит ко мне один мой 
СО)'ЧеtІИК три КІІИm: nерВВJІ ВирПІJІИЙ на ЛВ'ПІІІСКОМ ЯЗЬІКе; 2) 
ОанднА тоже:)) UиuероІІІІ&.'Іатинском же изwке и nроект у мени 
Jl ОНWЯ) р. Я. ВКІUІ ИХ И JHIUI ЛОСТОИНС."ТВО ИХ, С радОСПІЮ обеІWUІ 
их кушпь у иеrо; 11очему тотчас же н даn ему в ]8JІІТОІС, СКОJІЬКО у 

меttя бwлn. І р. денег, а остапьнwе я вwзwчил из хароtевоА Сk1Іад.
кк. Я ИХ ІІОК81ЬІІІМ МНОГИМ ИЗ боГОСJJОВОВ, Н 8СС ОНИ fJlИВJIR.11HCh 
МІІС, 'ІТО Я стопь дешево KyniUI ИХ. Все ГОВОрит, 1ПО каждая ИЗ ІІНХ, 
по крайней мерс, стоит 3 руб .• прошу, люСіезІІЬІR баnоwка, при
спать мне 2 р. леисг .:І.ІUІ аrдачи в харчевую eІUWІJCy. .. • 

йшов час. в БоІUІнськиА JWІІJІі біпьwе ]ІХОІІJІЮВІІВСJІ книгами 
і все більше rрошеА ІІИ1'1J8ЧІВ на них. Оеь лист, написаннА ив nо
чвтху 1829 р., в •кому син просив у &m.хів доволі значну на тоА 
чк суму rpowcA: •Прошу вас ниааІwе ... nepccnaт• xont руб.n:еІІ ІS 
ІІВ кинпt именно: на nокупку Исrории философскнх систем. сто
яwсА 7 руб.; Onwтa науки извщноrо S р. и фрвиuухкоА хрестомв
тим 3 р. Они соасршенно исоб.хсшимw•'· 

Бanno часу БомнськиА nроВОдИВ уСііСіІІіотеці семінарії. про ue 
F Aoro пряме свіачення ІJІНСТЇАО Поrоаіна з Првrи в 1838 р.: •Я 
1НМ ес t&і6JІіотску.- В. Af.) очень хорошо. коrда учнлс1 в неА 
(Ссміивріі. - В. АІ.) HCCICOJIЬJCO пет тому Н8311.11.•. ДоnнтливнА. на· 
ПОJІСГJІНВИЯ і ПpaiiC:wt'ПIHR ЮІІВК особливо ГЛИбоко uікавмвся 
Л:ЇfерІТ)'рОІО та історіt:ІО, а ШС ПІ)'В СІІИНУ Над ВИВЧеННІМ старо
JІаІІІіх мов. Окремий інтерес до малоросіАської поезії А історії 
значною мірою було ВИІСJІиканозбірииком •МапоросеиАскме пес· 
ІІИ• МихаАл:а Максимовича. ви.паним у 1827 р .. У nередмові до 

'ПНСWІО, М. &o.lautl:wror.oruy//Ч1CНИ118ИІІnepпopc:r.oмoiSiurc'nlllмc:
IOpiUIІІJ!PeiНOc:l'elpooc:ІІic:IUI.• ОрІІ МОСКСDСІМІJНUІ!рt'~, 119). КнІІR!рІ!• 
1М.С.ІО,І7,2$,32. 
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ньоrо :JеМJІІК, ІІ(ИА був старшим Ja Осипа 6омнськоrо всьоrо на 
чотири роки, але ае закіН'ІИв Московський університет, Ь nафо
сом 38ІСІІИкав збирвти та вивчаm украінськиІІ фольклор. Цей за
ІСJІИК Максимовича впав на блІrшатниА грунт і з часом проріс 
буйними сходами. Тим більше, шо в уніІІСрСитеті 6омнськиА nо
знаАомиВСJІ з самим Максимовичем, 11ро шо ми ще сD*Смо. 

Як би ТІМ не було, в листах АО батьків, написаних наприкінці 
наВЧІННА в семінарії, пес виразно ви•впено uІириА інтерес Осипа 
&о.ІUІнськоrо до &атwсіJшини, JIIC)' він нuиває •н•wою Мапо
росієІDа: •Коrаа б хоть наша Мапороссия остмась Ч)'ЖІІОІО всяких 
переворотов и бслствиА•. В .ІІИстах З)'С'Трічаємо вираз •наw хох
тuшець., а також украjнські приспів'и ТІ прика3КМ. К0.11н всі були 
стрмво:хсні хмсрою в Росії, в тому чисnі в Москві', БодинськиА 
засnокоював батьків: •В наwсА Мапороссии, слава Боrу, совер
шенно бпаrопопучно•. AliO nисав: •Я АУМS-10, вw уже знаете о ми
лости rосу.ааря к Мапороссии: каJІІки по-прсжисму навсегда бy
JJ.'fГ сушествовать. •. •1• В даному разі Бодянський мав на увазі указ 
Миколи І віІІ 6 травнІ 1831 року про сформування з маnо
росіАських к031Uda восьми каваJІСріАських п011ків. Осип Макси
мович навіть написав із uьoro прнВОlІ)' ПІПРіотично-войоаничоrо 
вірша •КоЗІUUWІ песни•: 

01 иу~е, Бр.ІІІWUІ! Гс:R Брвтwща! 
Ях МDПІ.'І)'СОМ :JІІ c:nwcwШІ! 
СQ/ІІАtскоксІ8ІJІІDНІоІІІ, 
ЯХJМІІКІОІ"ЛІІDЬ! 
WIIWII'illll QUOC1P8IЙ1I: wа&пюкw! 
По пари nнстоиrив 1 PJКW! 
КоJІ&ІЬІ(ІоІ wanUІ на fluwp: 
hcrQUІxaнul6yn.N)'Ripl.! 
ІfамСіаронІІІW~ 
Jlx1o11111p00111J(i8ec:wнy! 
СхорсRХQІUІІоІDиалnиІ, 
д.С1UІСІІ0....1)СС.І.ВL'ІПІІ8! 
Шс:нс:3Ібуль!мw&оnІІнІ, 
Ко3Іuкоrос:80ЮІ'С'І'1оІІ8НІ, 
JIІІ::S811ЙCWWN-IIX10p1110ШWI. 
Як КХ. АС КІІ JJJdЬtu. дywt.IL •. 
Jlalloc:IIJН8n.C:-}'PQII)': 
lkaкчopry:slllcк:J)'npaD88QQ! .. 

1 В IIJOp.enileliiiiiXDapІІ, :І8НІІІІІеНІІІІ819-му 3 5)'11111111 Xiu І()рекбурІ; С18· 
МІІІІКаОІІСІІІІІІрJD8ІІСІІМВІt8І: .. ІС:ІDСІ!рОІІСЙСwсуІ'осЬD,ІІtІІІО'І8СNІІМDс:
.W 3llllpu1 JDmІІ.IIIIc:llhCD ІJІШІІІ лQІеІ.ІЬоrо :.niiQUID *холери ІіІІDІоІФ 100 
11ІС.ЧЧDІІDІІІL 

'IJJic:waO.M.IioiiiiН:IШfDІtcrrцyfl'ln:11118вHмnepnopc:кoмolluec'r8eк
,...... K.apnнoc:rel рос:с:ІІІс:ІСІІХ прм Моекокхом }'IIH.pc:llm'e, 1193. КІІІU'І.ІІ»' 
11оІІ.С.41,50,56. 
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Ш рялкІІда.тскі иід художньої досконалості, зате RОІІИ nрекрас
но ІІсрсдають то;шІІню ІІатріотичну :запеклість та мало не крово
жериІІА Іtаt:тріА семінарисrа, викликані ІІольським повстанням 

IRJI р. ЗгалаАмо. що 1111 самому nочатку nоеми •Сон• Шевченко 
натякав на Миколу І, якиА nотопив у крові nольське повстання, 
погрожував зброАним втручанням країнам. які прово.n.ІtЛи не ба

жану йому noлintк)~ 

ToAtteciП1Iмo~~;ow 
Jа...-,АсІіtвv.JИрає, 
Чи н~ма~q~~~іttИ, 
Шо6 МГІрбn\. І 1 собою 
Bwn. у JІСВІОІІИК)І. 

Шо ж .то МІНІмої царської •милості•, то після скасування Кате
рІшаю !Ін 1764 р. української козацької .11сржави - ГетьманщиНІ! 

-про ІІСі не могло б)ТИ А ~ІОВИ (у Шев•Іенка: •Нема Січі. пропав 
і тоn. хто всім верховодив•). а.'Іе привертас уваrу самА палке праr

ІІеІІІІя Бо.!ІЯНСЬКОГО ДО JберtЖСІШЯ КОЗ8UТВ3 •ІІ33аОЖдИ•. 8 ЦЬОМУ 
контексті цікава також семінарська •ЕІІіmфія Богдану Хмсль
ІІНUькому• (110\): 

Боr.111.н~! БanJcy наш~ ось .11.~ тw сnап. )'М.ІІІІСІІ! .. 
СttЬІ,ТаІ)! .. Бос-шu~ІНtраuёNІІ ... 
CnatNre.lЬБifr!Hac,Jte'reAcrюкJThltteІIYJIIIІCII! 
.Ja n\JIWCW ;JQ.lЬ. ШОТW НС .11.011"0 ntllfYII/UI! .. ' 

Мнко.1а Василенко ще сто років тому розмірковував: •Откуда 

мог явиться в семинариСR О. М. Бодянеком зтот интерес к своей 
родине Малороссин? Письма ero к отцу не говорят нам об зтом. 
Друrих СВСllеІІиА у нас также нет. Но МЬІ врмлн много 11оrрешнм 

Против ІІСТИІІЬІ, СС.'ІН ВЬІСКSЖС:М ПрсдІІWІОЖС:НИе, ЧТО ННТСрсС К 

Мсщоросснн мог культнвнровап.ся в перенславскоА ссмннарин, 
КОТОрая В ;е ГОДЬІ, да Н В ІІО:ШНСЙUІНе, СОХраИЯ118 СВОЙ H3WIOHaJJЬ
ItЬIA малорусский отпсчаток•:. Абсооютно правильне припущен
ня. Та снніІІСькі ЛНІ."ТН, наповнені любов'ю до батьків, одночасно 

ш:рсдава.1и А любов до малої Ба11>ківщини, заклалеІfУ в самому ге
нотнІІі Бодянського. За цихобставин серйозне 3аu.ікавленІІЯ кни-

Шсачсн~~;о1І'U)'ІаІХwе..1ЬННІІЬІWЮ,'ЮЦІfWІІ,Іr.онтексrіRоrороліtіс'ttІрtі 
Украіни 1 noewu. 4ГW&кахм•. •СліnнR•. оІk.rІ:нкнА JІЮХ•, оСон• (•Гори ~о~оі ІІИ· 
оокіі .. о), оЗаступи.1в ЧорІtІ :ullpil ... •. у віршах •P01JIIml ІЮГИ.П.о, •За ШО МИ ,ооо. 
биІЮ Ііоr.8НІ~ .... •Ой чоrо n1 nочорніІІо ... •. 4Ік би·rо m БorJWte Іt'ІІниА ... • n 
іІІ., у дрІІ)ІІ •Н1311р CТOIQIUI•, nollicno: оБлюнсuwо ТІоПроrуnІС.І с YII.DII(IJI'IoCПI!Ciol 
к JR 6с) ІоІОJІ8,.1Н•, 11 щоаеtшнху, ]aiялwtic'no І'СJWІІНІ nое'ІІJ&Кі пори Шсtченха· 
~АОЖНИU •Смерп. Боr.вна Хwt.1ЬККЦІ.кщ·о. • .Д.р11 в ЧИ111ИІfі 1649 року., •Боr· 
.:Wt XlolcJitoИHWoUiA ПерсІ kpHWCioQIW UltOM• fOWO. 

'0. М. &o.IJn1cwclfЙ Н cro зм:JІ)'J1І J11U1 НJУЧСНИJІ MІJ..lopciCCHH Васнленu Н. П. 
С.\7-ІВ. 
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rawи значною мірою СІІримо формуванню української самосві.Іtо

мості. Втім, unам'JІТІ.Амо, що, зщ."Швши 11ро •нашу Малоросію-, 
дІ8дWІТИАВОХрічниА Осип Максимович одразу rшсан: •Но нам ли, 
сwнам России, СІрВWИП.СЯ воАи и жалет& nринесть в 11ВР своему 
отечеству все, что ни имеем ... Боги Государь ВМJlИТ нас н не ОС"ПІ.
ВІП без покровительства н помоwн•. Таким Осип Максимович 
БодІнський :JІІІІИШИТЬСЯ 111 все жнпя: nатріотом Украіни і ол.но
часно •сином Росіі•. вір11им імnератору. 

Цікаво, шо вже на почаrку 1829 ріка БсwшсьхиА вnерше наnи
сав батькам про те, шо його 11е пршsаблюt кар'сра свяшеttнка. і 
він збирається ІІОС"І}'ІІВТИ до Петербурзького nедагоr:ічного іІІСТІІ

туту: •На сме же nрошу у вас, любсзнеАwнА батюшка. отеческоrо 
согласнв и блаrословснюІ•. Втім, Оснтt МаксІІмович не nотраnив 
до •шСJІа кандидатів в nедінстмтут і з часом pallЇB 1 того: •Не.1анно 

я получил письмо из Петербурга от nрежнего свосrо соучениха. 
нaxOJUiwerocя теперь в Пwгогическоw институrс. Он назЬІнаст 
ме11я трикраТЬІ счаст,1нвwм тем, что мне не удапосьбьrть о сем u
веденин. Ибо (nнwст) cтporocn. в оІtом неnомерная: нельзя ника

ким образом ннкуда поАтн без ВСlІ.ОМІ директора (человека само
го скупоrо н самого cтpororo), даже с роднЬІММ оовсе :юnрсшеІІЬІ 
свил.ання. нскпючая в неделю н то в прис)їСТВНН старшеrо Іtад:ш

ратепя, бwawcro офицера, кaropwA с nсдаrоrиками nОС1)'Пвет как 

с СОJШІП1ІМИ. Кушаиье ~вnякrг: ши, соус и kВWa; обешuот в три 
•utea пополудни; во вс:сьжедсньсИJІ.ІІтзастолнками и учатси; ІІро
rулки вовсе запрсшенw, ТОJІЬКО nOCJJc обеда МОJУТ прохол.итьси в 
3811е. Слечь на столик. не стать и не nok110ниn.ca, махаn. ИJІ.ІІ ру
кою- c:yn. всличаАwИJІ nрсстуmения; за сме запиwуr во всех нн
сnпуrских журнмахи СКІІ810ТсrроМІА и жестокиА вwrовор в ви-

11У директора и всех nрИС)'І'С"ПІ)'ІОШ ... 6 .'ІСТ такоА жизни, Боже 
сохрани! .. Вот ку.u бЬUІо а иесчастиwй. сунулся! Теnерь стократ 
блаrодарю Всевwwнеrо о сохранении меІІІІ or сего завеJІСІІИR. 
Можно ropua.o пучше жип. без оного, лишь бьt :шоровьс и блаrо
СJЮВСНИС БоJІ.ие•. 

3 uієі довrоі І.І,И"ППН, nринаІtмні. та хориt.:ть, що добре ВІULНо, 
чоrо вже не любив майбуrніА студент. Осип Бод.инсьхнА запалав 
бuсанн.ІІм поступиm до Московського університету. В Aoro ІІаnс
рах я навіть зиаАwов •Іорновик иеві.п.праменоrо лисrа ло Іtаря: 
•По окончании боrословской в Псрсяспаве ссмннарин я жслаю 
поступить в МосховсІСИА Вawero Императорскоrо Всли•Іесnа 
Универс~•. 

' ВіАІіn рухописів ІІІСТІІ1'J1У .11ітерпурм ім. Т. r: Шевчен~>І (Jiul - ВР IJI), 
ф.99,QІІ.:І6.29.Ірх.32. 
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Але Бодянськиh обіRшовся R без царя. Закінчивши у вересні 
183 І року духовну с~мінарію, оіІІ віллравився nіJu<Оряти Москву. 

(ЗrалаRмо, шо за трІt місяці до цього козачок Тарас Шевченко :.1 
челяддю na11a Ешиьrарлта прибув із ВіпьІІа до Петербурга). 

ГpoweR у Бодянського було HCI)'crO. КочубинськиR навіть роз
повішІ.в зі слів Бодянського, що він нібито •с большими лишсни
ями лрибЬ111 из ttOJillUICKOІ'O захол)'СТЬJJ в Москву•. Насnравді, на 
позичсні батьком ІЮІІПИ Осип Максимович виїхав із дому не на 

/ІОUПОВИХ КОНАХ, АКі обіRШЛИС.ІІ б у 90 рубЛіВ ( •ОНО ТО ВЬІГОдНО На 
кармане, да телу много работьІ и беслокоRстnа• ), а ІІаRнив окре
мого візника (UіІІа 150-200 рублів). Усліwtю ск.nавши іспити, Бо
динськиR у жовтні ІЮ І року лостуnив ІІа словесне вілділення 
Московського університету. 

У rуртку Миколи Станкевича 

Памо Вістенrоф (близько 1815-1884)', якиА лостуnив до 
уніаерс:Нl'СТ)' вільним слухачем в о.днн із Оснnом БодяІІським рік-
1831-R і на тоR самиR факультет(!), згалував: 

•Я бЬІJІ nринят в студеНТЬІ: по словесному факультету ... Всех 
cлywareлeR на nервом курсе словесного фахульrеrа бЬІЛо около 
ста nятидесяти человек'. Молодость скоро сблнжаетси. В nродол
жение нескольких недель МЬІ едепались своими людьми, бопее 

кпи меJІСС друг с другом соwлнсь, а некоrорЬІе даже н nодружи

лись. СМО'ІJ).ІІ по роду состояния, средсrвам к жизни. юrлялам на 

вешн. Вьшелялись меж.'])' нами и люnи, rорячо прннившиес.я за 
науку: Станкевич, Стросв, Красов, КомпанеRщиков, Пnenteв, 

Ефремов, Лермоктов. Оказалксь н такие, каки R сам, то есть меч
твашие как-нибудь три года nромаяч:иrь в стенах университетских 
м затем, схватнв степень пеАствительноrо сту.ІJ.ента, браситься в 

OWyr ЖН3НН• 1. 
Вістенrоф не називав БодЯнського серед помітних студентів, 

але мoлo.zudt варвннеnь був у тісному колі тих, які відразу занури
лися в науку. BiJJ.oмнR росіАський nисьменник Іван Гончаров Jrа
дував про дружню групу сучасних Аому студентів університету: 
•КАксаков, Станкевич, Бодя.нськнR ... Они, CocтaвJ1JUI оnну rруп-

' МмQІDІІИА 6р8т ае ]lUIJioro нами ПС'ІрІІ Віеrенrофа. офІuср, ІІКІС)'ІрНСТ. 
'ТQІ1шиІ.А nepwнA X)'JIC бувособJІК!І()(Іа111ПJ10011КМN, бо D 3ІІ'ІDХ)'] ІЮІІСроІОІІ 

Мосоі :JаИЖJТІІІІ уиі8Срсnтетt бупм прюуnкнсні, і І:JУ.ІІ.СІmІ, пі nос-тупм.,к 11 1830 
Jl., JUOЖ 18J.UJnfCII ПCJIWOk)'pcHMQNM. 

' Вмсrенrоф П. Ф. ИJ моих~- - М.: Иuаwrьеккй де»~ ТОНЧУ, 
200?.С.І88. 
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пу и ЗІІ.нимая O.IUIH уrол в обwирноІІ. аудmорІІИ. собирапись друг у 
друR, ЧИтаJІИ, МеШL1ИСЬ МЬІС.'ІІІМІІ ••• • 

Віаомо, шо о СJУдеІrтс:ькі роки БодІІнськиІt примикао ао rурт
ка Миколи Воподимировича Станкевича (1813-1840). В ексІІО· 
зиuії 6у.пинку-мухю О. І. Герuсна. шо в СивІІевому Вражк)', 27. є 
мал10нок невідомого ху.uожника кіІІWІ 30-х років. ІІа якому зобра
жено АОІ'О членів. Крім обрисів самоrо JІілера lt MWІOJIOro Бо
.пяж:ькоrо, бачимо Костянтина Аксаком, МихвАпа 6акуніІІВ. 
Віссаріона Бuінськоrо, ВасИJІІІ Бnткіиа, 0.1еІСсанлра КольІІОRа, 
МихаАла Катком, та ін. При ІІьому БмянськнА з'явився в rуртху 
t."танксви•Іа 1 самого noчan:y Aoro створснІІІІ наnриІСінuі 1831 -
noчan:y 1832 років раюм із Я. Неоєровим, І. К.110WНІtІСовим. С. 
Строєвим, В. Красовим. а В. БєліІrеькиІt. В. Баrхін. М. Бaкyttltt. 
М. Каткоа nрнЕ.ІІttаJшся пiзttiwe. ТаІС само пізніше 1бднзІtвся 1 
rурп:ом Станкевича Т. ГрановськиА. 

Під :mщаним мвлюнком у му:м:ї читаємо спова Герцена: •МЬІ 
могли хо.nодно уважать ІСруr Спнкевича. но сбІtизиться не могли, 
ОНИ ЧСртІІJІИ философские CHC'ТeNt.l, 3ВННNВЛИСЬ BHIUJH:ЮM себя .•. 
Mw мечтали о том, как нвчаn. в Россин новhІА coln"J 110 обрв:·JtІУ 
дс:uбристов,в и самую НІ)'К)' счиrали сре.асrвом•. ЙUІJІосЯ про те, 
шо ryproк Миколи СтвнкеJtНІІ8 мвло пікавився політичними та 

соuівпьІІИМИ ПИТВІІІРІМИ, а вибрав об'єктом вивчення фіJІософію. 
літс~ сстеmку, ТО!Іі як гурток алексанnра Герцена наRбіІІьwе 
уваm приді.тtв якраз питаtшям соцівльноrо уnрою Росії і ВНІІ'ІІСН

ня філософіі nілnорuковував політнuі. 
РапянськаlЮСJІШ.ниuя Л. Насанкіна 3І.значвла: •Всі студеІпи

учасники I)'JJ11C8 Станкевича - вчилися на словсеному аїдаіІІенні 
(більшість 3 них закінчИІІа універентет JСаІUІНJІВ1'ІМН)'. Ствнксви'І, 
Сrроєв, Крвсов вхс .І.рукувалн своі етаnі в журналах. Пробували 
свої СИJІИ на літературному поnрищі Невєров і Кпюwников-j. 
О'ІсаИ.ІІНо. від исуваПІ АО пОСТІП'і Бмянськоm, він не 'JI"IJI)'t.11oC, 

'І'ОІІІІІС Осип Максимович уже в 1834 р. noм:into висrупив у 11рссі 
з рсuензією на сМалоросиАскис noвecm• Гриmріи Основ'яненка. 
в JІкіtІ DИСJЮВИD упевнеІtість у великому майбуrньому )'ІСрІіиськоі 
мови і літератури. В 1835 р. виdІWІІ збірка віршів •Наські ук
раїнськІ казки•, ику БоuнськиІ присuтнв • ... матері моіR 
ріансн•кіR, НСНWІ.і cтapeнwdR, коханіR, лІОбіR Украіні•. ЦеtІ твір 
-. своім зна'ІСННJІМ перевершує б)'JІІr-ІІt)' пубпікацію ЗІ'ІІІІИИХ На-

~nра'n:,ІІІDqu&іСІ)'аеІmІ,311dН'f)'ІDЧІІ}'ИіІqІСІrm',1ІХІІІІІІІІИUН· 
.III&II1Qid .uшсрІ8Ціі і :IIID6pwt .. nl)' С"І)'rІім• Ulf,IUIUI8 (нt DJiynm& J НІІНіІІІІІім 
C181JC0N U1D npІIUo і J81.). ВсІ іІnаі otp8111)'811H DІІmІ Jdlk:lraroПJ,gІІІL 

'Іt8сохІuІиІЛ.И.МосJсоккнІ~nетnос:м~аеu8рнmІL
М.: И:ІІ81UІС"І80Моско8с:ІСОІО)'ІІК8ОІІСІfmІ,І971.С.31). 
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..:онкіною росій..:ькІІх аІrmрін. ЯКІ 1tІtАІІІ.1Н з rуртк.1 Станкешtча. 

Зокрема, Віссаріон Бt·.т•нськІІІІ шtсак, що збірка вілзначається 
•ІІаАчн~:тішою малоросіАською мовою• і назuаu їі оІtяоом любоІІі 
.1ОСІІОЕібЗТЬКЇВЩІІНІІ. 

Та зна•Іно важ...тІtВішнм є свід•ІеНІІЯ ПашслеАмона Куліша, 
якнІ1 на схилі літ у •дописках• ло nоеми •Куліш ~· rІск.лі• ІЩІІЧНо 
згадував: •до нас, гімвазіа.1ьttоЇ літоори в Но1t1ородку Сіверська· 
му, не діnшоn тоді ше ні Гулкк·АртсмонськнtІ, ні Квітка·Ос

нов'яненко. Втішались ми тільки перслнцьомиою .,Енеїдою" 
Кот.тярсnського. Тим каJкн Іська Материнки буЛІt про нас nервим 
стуnнем иаро.1иого самщющаннн ttaшoro і самоцвіту староруса.

коrо. Я А лосі ·шаю НІшам'ять не то самі казки nрилуцького зем
.·,нка Іська (Іоснnа), та 11 nереднє слово до казок ... • 

Cyrn..1ocнo 1 Ку.тішсм ІІІІсав ІuаІІ Франко. нкніІ, до того ж, внс
:юиІtІ! глибоку думку про при•ш1rу ві.:Lходу БодяttсьІшrо oiu. філо
софського rуртка Станкевича: •Студентом oitt ннлежан до кружка 
Стаикеви•Іа ... Прама, кomt раnшш.1ьІІіші rcrcлiaHІli нидіJІИJІНсн ок· 
ремо (Граt!ОВСІ>ІШІІ, ГсрцеІІ та іН.), БодяНСЬКНА не ІІрНL1'ЗНдО НІІХ, .. 
аШтинениІ аІд rereлiaнcwtиx абс:JракціІ більше pea.lWOOI JМІстом 
СВОіХ )'ЧеНИХ ораш., І МОЕ І С80ім rap1NBM украЇНСWQІМ па'J1ІІОТ1GМОМ, 
ЩOapotiL'UIЄПoa'j lllo0f'08tfnopf•' (ВНділСІІО мною.- в. М.). 

Сnраилі, БолянськнА, навіть у молодості 11е збирався, noдiбtto 
до Герцена, ІІаслідувиnt декабристів 1 розІ-лядати ttayкy як :sасіб ре· 
волюціnного 11срстворення суспільства, проте віtІ усім серцем 
ІІраntув викорнстаnt наукову nрацю на кор11сть рідного краю та 
його відропення. Д,1я Бодянського наука була ttайжа.:Іанішою 

сферою ЛЮДСЬКОЇ діяльttості З МетоЮ 118КОПН'ІеНІІН Й СІІL'Т\.'МВТИ
заціj НОВИХ JIIBHb, В ПОВІІе JallfpeiiiiЯ D ІUІИГІt ВіН ІІВИЖаВ НВЙСО· 
.1одшим ж:иrrям (ПантелеАмон Куліш іа.ко писан ІІfЮ •смачні Ао· 

му та хіба тільки мишам Кtшrи•). Таким чином, була вілсутня 
будЬ-яка ідеАна основа зближення Бодянського з ntм же Герце

ном. Іх уніоерсктетські роки значttою мірою ЗбІГЛІІСИ (Герцен 
закінчиu університет у 1833 р.), нроте Бодянський самозабуrньо 
•rрнз rраиіт наукн•, а Герцен натомість об'єднав навколо себе во

.1елюбців, які крктично ставилися до миколаївського режиму. 
В 1834 р. Бодянський. заЮн•Інвшн універсктет, nішов учителюоо
тн в 2·ry московську Іімназію, а Герцена того року було заарешто
вано tl відnраалеttо на заслання (Вятка, Перм, Володимир на 
Клязьмі). В 1840 р., коли БоляІtСЬІШЙ знахолІІвся .ш кордоном, 
Герцен nовсрtrувся 11 Москву, але настуnІюго року його було нлру
гt заслано (тепер у Hoвropon). З 1842 р. Бол.янськнА і Гернен зно· 

'ФранІtо J. Осн11 !і<wІнс...:нІ. Твори ІІJUІIIiUUІrnтow.~. Т XVII. С. 41). 
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ВУ ПСРСШ)"ЛИСМ D Москві, та ЇХ стос:уІІКІІ, ЯК МИ Поба'ІИМО .ІWІі, ІІС 
СКЛВ.1ИСR. Лс.пве ВСТІІГ ОсИП МаКСИМОВІІ'І ПОВСРІІ)"ПІСJІ )" IICJ'"IIi 
1842 роКу ] n'итирі•ІJІОrо :JакорJІОІІІІОГО Bi..tpн.u:CIIIIJI і, ]ВНЧІАІІО, 
ше ІІе ВСТИГ ІІЇЧІІМ ІІ8СОІІІfТИ 0.'ІСІСС81Шру І&аІІОВИЧу, ЯК ТОЙ уже ПИ· 
еав крипtку А псрскпапа•Іеві В.сІUІІО Боткі11у: • Топько к БОШІН
екому R ІІе поІШу. .. • 

ІnІор)'ІО'ІИ політичні питаІІІІJІ, rурток СтаІtкевн•Іа асе-таки 
еформуоав у своіх •L1енів серйсmІі свІтоrnJШні позиції. КОСТ1ІІПНН 
Аксаков писав про це так: •Dwработапось уже общее IO]]JJCHHe на 
Россню, на »:Н31ІЬ, на .1итера:rуру, на мир - воз]рение больwсю 
часn.ю отриuатепьІІое. Искусственность росснАского класси•Іес
коrо nатрноrnзма. претеюни, Іtаnолнявwие нашу питературу, 

уси.1ивавwаисR фабрнкаuни стихов.ІІеискренность пеоtаmоrолн
ризма - все зто Поро.:ІИJІО справсдnивос желание Простоn.І и ис

кренности. породИJІо сипьное нападеttне на всякую фра"JУ и 3ф
фехт: н то. и друrое аwсказwваnось в кружке Станкевича, бN'1'Ь 
может. впсрвwс, как мнение цепого общества пкшей•. 8]8rani 
навіть такі різні .1юдн, як 0.1СІССВНJІР Гсрttсн і Михайло Поrодін, 
одностайно вюнавапи, що спілкуванни таJІановІПИх юнаків між 
собою роовивапо іх не менше. ніж професорсьхі лскttіі. 

Члени гурnса Станкевича не замнюшиси на філософськнхдне
кусіих, інОJІі вони маuповува.1и спільне чІПВини нових хуложніх 
творів, ]ОКрема Гоrопи, співали хором, а m А ІІ)'СТУВІLІІН. Очсвк.пnі 
розповілапн. що Станкевич майстерно ш:рсцражнював унівсрси
тетсьхнх tІрофесорів. Якось він у себе м.ома імітуІІІІв ІІрофссора 
Михайла Каченовськоrо, а тоА нссrІодівано ІІройruов по &уJІИІІі 

ІІовз вілчинене вікно. cOuc тк, - сtрИІІОЖИІСІІ Станкевич, - чи 
не бачив він?•.- сНічоrо, бркrсrtь..- відповів БопІІнськиА,- він 
попумав, що дзсркаnо СТDJІJІО•. 

В університеті БопмнськиА с:срАозно внвчаІІ мови. ШнсІШІІІJ
чи ПО НікітсьхіА, ВіН СкуПОВУІІІІВ pi]l(j 1ІСІССИКОНИ1 , а ВІЮМВ зуб
РИВ ЇХ Bin IIO'IatKY до ІСіНWІ. До речі, У t.IOJIOJI.OI'O БодвнеЬКОГО бу
JІа фсноменаnьна naм'Jillo1• КDСТJІнnrн Аксаков poonoвiluut, ик 
професор Микола На.пєжцін иааумав неспол.івано заnитаrи щось 
у С1)'JІента :І Малоросії, RКИА см.пів на звдиіА паві. ТоА ПЇJІНІІВСЯ 
А став жваво та методично віJшоаіаатн, ніби ] книrи читати, 40 
тоrо ж, тримаючи очі .пол~ Cry.пc1m1 :JаСМімиеи, а nрофесор був 
уnевнсннА, шо Бо.пинеькиА сnраВІІі 3ЧН1)'Є ві.Іt.пові!Іь; сЗ.метиа 
КНИЖJІЬІЙ c:.nor О'ПІСТІ., НІШС1ІUІИН Ck83IJI, ІІеСМотрІІ на СВОІО JIC-

'СnОІННDІ, 1JІ)"М8'ІНІ С.-ІІХН. 
' Ви.uтиу uм"11111 ІіоuккнА :16c:pir 40 КіШІІІ 811'm11. Він •111 6е:мі• 

npnc.,g-18. nplfiC8101C. lІ8ТІІІІСЬІПD.с:ентеІІUіІ ІJПОбнв neprc11111111 КІІМІІ CIOD _" 
81UШIJDІCПІIIQ6nЬcalliL 
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.1НК8ТНОСТЬ: .,И38ІІІІНТе, r. БоmшскнЯ, МІІС КаJrеТСИ, ВW ПО КІІИ
rс чиТ8С'ТС".- .. Нет." - отвечап БодинскиЯ. - н свободІІа про
доткап отвечать. НІUІСжn.ин. смО'фЯ на ero опускаюшиес:и rлa:Ja 
И С.'ІЬІШ8 ПОСТОRННО рuІНЬІЙ КНИЖІІWЙ 13WK, CK83IUI: .,ИЗВИНКТС 
мени. r. БодянскнІІ, no:anyAre к кафслрс". Бо.аинскнА замWІ
'1811. nОСЛЬІWІUІСИ стук Н ТОПОТ: :ПО БоJІJІНСКИІІ nриблНЖІUІСІІ К 
кафедре, етаn nepc:Jl нею н с не803Мутммwм спокоАствисм nро
.ПОJІJІ:ІJІ саоА ответ, точа.-в-точа., как на JІUІнеR лавке . .,СделаАте 
МИ1ІОС'Пt, Н3ВИІІИТС МеІІІІ", - сказал НадеЖJІ.ИН. - Прекрасно, 
прекресно"•. Налєждін, икнА сам мав JІобру пам'ІІТЬ і читав 
лекuіі бr3 заnисок. був страшенно :tа.ІJОВОЛеІІиЯ. 

В 1833 р .• коли БолянськнА ше був студентом, НааєжаіІІ,икнR 
видавав журнап •ТелескоІІ• і Г8ЗС"І'У •МWІва•, напрукуввв у ній чо
mри •МапороссиRских вирши• Осиnа Максимовича. в тому 
ЧИСІІі ті ЛІІІІ семінарсЬКі DІІ)'СН, ЩО МИ llpDIIJI1'YIIМH раніше. Бо
JІІІНСЬКИЙ піzmнс:ався толі nсем.онімом Боди Вврвннеuь. ІІКНІІ лсr
ко рооwнфруваm: Бwta- скорочення віл прізІІнша; Варвннеuь
аі!І назви piJJ.нoro містечка Варва. 
До ре-о~ і, саме Надєuін у своєму • Tenecкone• висловив 

офіціАну позиuію uарс:а.коі ВІW.н А росіАської nітературної еліти 
про те, шо украіІІська мова - ue лише наріччІІ, яке має :Jба.rачува-
1'11 росіАса.ху мову. Нал:єuіІІ писав, шо вiJure.uвнa з'иаиписІІВJІІUІі 
спроби пітерІпурного ОПрвl110118ННІІ мапоросіRса.кого наріччя. Де
кому ці спроби IIМJUU(JJ'ЬCІІ порожнІоОЮ, непотрібною забавкою, 
ane він думає навпаки: мморосійське наріччи мохс також прмслу
житнса. і збагаченню росіІІськоі мови. Нехай украінці знаRомлІІТЬ 
нас із ним 'І своїх посmчних лумах, у своіх добропуwннх казках. 
Ми повинні бупt ім щиро МRЧНі. 

В 1836 р. Надєцін наарукуаав у сТелес:копе• першиЯ лисr 
•ФклософІІЧССКІІх писем• Петра Чаа.ааева, за шо журнм було за
крито. а HIJIЄJitl1iиa вислано з Москви. Про це Бо.uнському напи
сu у Праrу МихаАло Максимович. ane С11ІЖНСТ у пистІ .110 По
rоШна відреаrував ІІКОСЬ відсторонено Й, МОЖЛИВО, на JIOroдy 

СІІООІ)' 11'1111Ueai: .... ПопучІUІ• пис•меuоот Максимовича из Ки
ева., Н3 косrо )'3НВІІ, что Нuеаин уже не в уииверсІІТе'І'С .•• понем
ножхусІ1)'СКВС'І'аІ!• 

• &о.а••с:•к•І с:ерІозво заІмаас:І lc:тoplt:JO• 

Та повернсмос• ао вільноrо СJІ)'ХІ'ІВ Пама Віс:тенrофа, який 
на ІІ.оt:іну віа 6оuнського, не мав ос:об.nивоrо потяrу ао на
ВЧІННІІ, іх :mаАомство бупо нетІсним. anc pomoai.D.• Вістенrофа 
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про сТ)'JlеІІТСЬКС жиtтІІ та університетські 1ВІІ•Іаі Іtас не може не 
цікавІпи: 

•Вто времм. о котором 11 rоворю, все студентw раuе.!Іяnись tІа 
ДВС катеrорин: СІІОСКОШТНЬІХ И ІС33tННОІСОWПІЬІХ1 , 

Ка:tеНІІОКОШПІЬІе СТ)'деІПЬІ ПОМеЩМНСЬ В САМОМ :шаІІНИ УІІИ
всрс:иn:та, В особо OTRCJICHHЬIX JUR ІІІІХ ІІОмерах, ПО НССХОJІЬКУ 
человек в ка-..1ом, н бwлн на попном казсином содержtшин, на

чиная с пнщн, одеждw и кончая м:еми необхолимwмн учебнЬІ

ми пособинми. Взамен зтоrо по окон•Іанин курса наук они обя-
38ІІЬІ бwлн ОТСЛ)1КИТЬ правительству изве<:nІое число лет в мес

тах. нм на1на••еннwх, бопьwею частью отлалеНІІЬІХ. СтудеІпW 
юридического факу.1ьтста ка1СННЬІМН бьпь не моrли. Всем сту
дентам бwла nрисвосна форменнан одсжаа, напмобие военной: 
однобортнwА мундир с фаллами темttо-зелеиоrо сукна, с малн

Іtовwм СТОНЧИМ ВОротІІНКОМ Н JUI)'МH :.КШОТЬІМИ ПСТЛНЦ8МН, тре

уrолЬJІВJІ UUІІІпа и rраждаІІсКWІ шnага без темляка1, сюртук дву

бортнwА, также С МСТВJL1НЧеСКИИИ *СЛТЬІМН П)ІfОВИUВИИ, фу
раЖКа ТСМНО·ЗСЛСНВН С МаJІИІІОНЬІМ ОКОЛЬІWСМ. ПосСЩВТЬ 

лекции обкзательно бwло не иначе как в форменнwх сюртуках. 
Вне университета, также на балах и в театрах, дозвопяпос:ь на

девать wтатское платье. Студентw вообwе 11е любИJІн формеtt

ноА ОJlеж.дЬІ И, DniOC:IICЬ ИНдифферентІІО К <nOA форМ&ІІЬІІО
СТИ, позволмли себе хшить 11о улицам Мос:квw в формеином 
студенчсском сюртуке, с вwсоким 1uтатскнм nилиидром на 

rолове ... 
В с:тарое лоброс время nJOбиJtи ПОІСССJІ.tmея. Проuветапн всс

ВО:DІОЖІІЬІС УJІОВWІЬСТІІИІІ: бмЬІ, собрwіWІІ, МВСкара,ІІ.ЬІ, теапрьІ, цир
КИ, ЗІІІІНЬІС o6c:aw И pa.!Q'WHLIЙ nрием во ВСЯ.КОС 8рСМІІ В kЬtдОМ JЮ
ме. Мнопtе И1 нас: )а:рдІІО ПОССЩВІІИ ІІСС ЗТН одурІІІОІЦЖ: собрания 

И piDIDI"'HWC JСІ'У'ПІІ общесrва, забuІІ8R И .ІІСКІІИН, И преМ)'дрwх про
фессоров наших. НаступИІІа лето, ас ним вмсс:те и роковwе публи••

нwе зкзаменw. на кoropwx слиовало .uть отчет в nознакиях 

СІІОІІХ • 

... Рассеянная светсJСаІІ жизнь в nра.~~олженис ГОJІ8 не оствлась 
бссследною. Мноrие из нас не бwпи nодrотомснw А/ІІІ с.аачн зк

:~~меиов. Нравствеиное и доrмnичсское богос:ловис, а также 
rре•ІескиА и латинекиЯ JІ3ЬІКИ поакос:или нас... Послед-

1 IJapad 8'UUIIICI8Ciill ІЮІЦJІІІ)'rі3НІХQULІІІСІІ 118 DXHHOМ)')'IJIIIМIIIJd. &о
АІІІСWСІІІ-ІІІRахниааоІІІ'ІІІНІ~кrіL 

1 ~МІІІІІt- nn;ц 1 ре*НІІ •и np/'IIUI1urtК•IIOIO ІІІІСіІІІІі, WОНОСН/ІІСІІІUРJ
ІССJnІІІІІІnІПІ,1118&1і,І8ІІUІІ. 
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ствнем 3ТОrо бшо то, что нас оставили на nервом курсе на дру
гоА rод: в зто,. числе бш и студент Лермонтов••. 

Вістенгоф, як І Лермонтов, після uьoro залишив унІвсрсктет, за 
ИІШКіруваНІІЯ .1СКUЇЯМИ буJІО ВідчИСЛеНО А 6сліІІСЬХОГО, 8 &о
JUІНСЬКНЙ Продоuув&В )'СПЇWНО А ІІаПОJІСГЛНВО ВЧНТИСR. В UCA Ч8С 
у жиnі кріпака Тараса Шевченка намітиІІСJІ новий поворот, мкиА 
віН ПЇJНіWС 38фіксував так; сВ 1832 roJI)' МНС ИСПОRНІUІОСЬІОССМ
Н&ІІUПЬ пет н, так как надсжлЬІ мосrо помещнка нв мою лакеА
СQJО растороnносn. НС 0Пр8811811ИСЬ, ТО ОН, BHJII МОСА nросьбе, ЗВ• 
КОНТрІКТОВМ MCHR НІ Чстьrре 1'0.1111 р81НЬІХ ЖИВОПНСНЬІХ дел цехо
ВОМУ "'~РУ. некосму Ширяеву, в Санкт-Петербурге•. До реtІі, 
Тарас Гритрович імріати не міг про навчання а )'Іtіасрситеті, бо в 
1827 р. було категори•Іttо заборонено nриАмати в )'ІІівсрситет 
кріпосних, а через десЯ'ІЬ років wo заборону nі.атвсрджено. 

УнівсрситетськиА курс тривав тоді три роки, а на меJІИчному 
факультеті - ЧОПІРИ:. ПерwиА ріК СКJІ8JШВСJІ 3 так JВВННХ nіаго
ТОВЧИХ лекuіА, і nершокурсники СJІухали іх окремо. не перетмна-

1 Вкn:кrоф П. Ф. И:s М0ІІХ ІІDСІІОМИtІІННІt. С. ІІІ, 192-194. 196. 
У c:noruD В~иrоф8 Nicnrrw:JI qjЦІІІІ iltфopNaUiR А Про yнiR)II:IIRТI:Wty 

цміністрІuЬо: 

.оАіІмІUІІІпр8ЦІІІІ JOIUШIIUO YJD1Rpc111n8 ІІІІСІІІ IICXDТDPJIO c:JIOIO осоІІен
ІЮПІо: ІЮПСЧІПа• OICp)'ra • .ІІСІІL"rаІПСJІІWІЬІІІ таІІиwА СОК'ІІІИК ki•Jto Ceprdl Ми
uІІ.,ОІН'ІІЬJrмтrи(ПоnечІПеІІ•МоскокWtоrо,.сІоаопІокруrуІІ\ІІосС08СІоППІ 
)'lliвeparrn); r.-.ва МосКОІІtNОЮ uеюурноrо комhnу. 3тuyl:nc11 а ІІКШСНtDІК)' 
&cwitii:UOI'O.- В. M.J, боrач,ІристокраrІnо.'ПtОМс:NWСІІеСІІІІDІ, ІіМІІ-к 
ІN~ИNI,ryaaaинwii,JI06porocepJШІ,xapexтepaмanroro. ПоІwс:око· 
му DaCMJ ПОІІОІІСІОІD Н J)JOмut\loiJI MIПpJI8/Iwn.DI с:рс.1ІСІ8ІІІІ ОН -CJI 101МС»Е• 
ИОСП.аuп.ІІІІОГОаобра. ХІК.'ІІІІІІІССЮJЧеІЮJО Rep;:ot-IIOOбu&c, 11111:. И,ІШІІ а)'• 
.aeenoa (ІСІХННОКОUІ1'tІІ 1 особеикосrн. И\811 ero асс- СІ)'ІКІПІІІІІ nрои1моси
JІІІС• t 6.urоnиІсиІІСМ 11 ltiiOIM·"I'D ск:о6синwм, llc:UIU'IIIКmoiiWM JREIIIICiol. 
]uanau 11 JIP)1Jie lll&llt.ІtJIO.IIJI;H0CТ118 ГOCJ.upc:nt,OИ llt JНІІІ, как6w :ЛОСІІС,ІО• 
aano. • и не ИМСІІ аременн )'С80К11осdІе c:10tll nPDIOA o&t.мкocnt. ас noneчк
w.u акруr&, ІОІІІОІІІСИИИ IIUI"OтotO, ..U npuiiCXQIUUI08 rteHol иер8рхИИ; ~ 
му он noomr ICeUtiiO nepe,u., ІІІІІІ:tІоС:-D)'ІІІ.-анІІDІІ c:-w. rрафу Панк
ИJН г~ау. 3ІХJІІІWІІЬшІ 0118tf1Dииo npcnнaononoawx. К11111111tca'leCJL 
КаІr.QІІКИ,1U.ІІ.ІР}'JОІІ, кео6ушИНЬІІІ -*СІЮПоІ. lll.ltJIII І aa.AIJN c:ry.:ll!кte Ult6w 
~IOJIII'UfOIO Jllllr&, С'ПП8ІІ НІС ІССХ ОПКІІОІО ТО.ІПІОІО Dlt .U:I ІІМХ UIIIIX, 11111:. Н 
&'DIIIC.,IПU o0шccnL 01111 асс 80&1111111ао 'ПО·"І'DСІІІСІмнn., ІІС:кореtІІІІІо, AlnoiCOI 
III)'8IКМIDIIJIOCQIIIC1a)' ••• 

З.Км с:ІІU08ІІІК: ІІИСІІеІmІf8, с:,сІкнс:nеnора н цс.wІ JІеnюн )'ІАІ8І!рскm· 
c:DIIICQILIIТHc:rapo8tЙ8CMIIIIXC:IOPt)'UIIIX~C)'IQIIC:MIIIHHOIWH80p01"
HIIDМIII}'tlneparreІI:Itlll ПOIIIIIUUI- ПІрОІСІІІЬІtІ. 

IilpQicDІIIOJhrQIUIIUCI)'Je~,ICI.IttiOCICiOIImlt.І-,1U.И ІСІ.ХІfІІОІШІІІ• 
ІІW-.ІІСКМС.,ІНИDКОІІІІКІІІ,І"ІВJКСпр81ІtІрІ .. НХ. Про8ІІНИ-ИАІ:ІІ~ 
O'ICWIIIIIICIROIIII\UICIOitHИC:RCirniPJCI)'Мtn'OIIUIM}'IIHitpclll"tiCКOC RJ81111!НIIt. 

Смоrра ао PQ17 ero llpOCI)'ItiCI, ом суJІІІІІU НІDІ нкс:nеnаром, ІІІІН nрІМІ:НІІІМ 
JIIM8eptllmL •• • 

'3серuнНІІ 30-х рокіа- ошnр11 репси, а .. ІІtп'ІНОІQ' фІкуJМ'СТі- n'.m.. 
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ючнсь 3і студентами старших курсів. Друmй і тре'ІіА курси cnyxa· 
ли лекuіі рами. В універсІП'С'Ті тоді •1итапн: професор Мнхайпо 
Пoi'Qllitt (3&ЛUІЬІІа і російська історія), яки А не корнСТ)'ІІІUІС:я вели· 
кою популярніспо у студеtпів, ane саме з ttим Осиn Бо.uнськиА 
wвнnо :Jбпизнвс:а; професор І. Давидов (історіа російськоі лік
ратури), казаnи. що стулеtпи Roro tre лІОбипи; професор, крІІПІк і 
журналіст Микола Нмєuіи (естетика і apxeo.norill), про акоrо 
Іван Гончаров зrадуиав: •Как nрофессор он бЬІJІ нам aopor своим 
ІUІОХНовеннwм горячим сповом, которwм 880lІ.ИJІ нас: в таинствсн

Н)'ІО .ІІІlІІь.аревнего мира, nере.ІІІІІЛ дух:, бьrr, искусство и историю 

Греции и Рима-: nрофесор Петро Тарновський (боrос.nов'к), Roro 
леІС.Uіі мали схоластичttиА характер, акось Тарновською зtа.ІІІВ у 
щWІ.еинику 60lUІиськиА; філооог Оnексій Кубарєв (латинська мо

ва), яки А через nівюра JІе(:ЯТИ.1іnк опинивск у стані проmвників 
Осиnа Максимовича. та ін. 

Особпиво виділивек серед nрофесорів історик Михайло Трохи
мови•• Каченовс:ьхиА (1775-1842)- засновник і глава -сксmич
ноі WICOJIH•'. Він був визнаним майстром крктичноrо aнani:J)' і но
вого поrтшу на історичні джере.n:а, nсред)'Сім, .1іrоnиси, сnираю

чись на знання, накопичені наукою. Лекnіі Каченовського з 
рос:іАськоі історіі постійно збираІІИ nовну ауАИТОрію. Костинтин 
Аксаков зnшував: •В наше врема любипн н ценили и боя.'ІИСЬ при

том, чуrь ли не больше всех. - Качсновс:кого. МооОJЮСТЬ охотно 
всрит, но и соиисвастса охоrно, охотмо любит новое, самобwrнос 
мнение, - и историчсскиА сксптнuизм Каченовского нашел 
сильнос сочувсвне во всех ИІІС8. 

Качсновського :sаDдИ ОТОЧ)'ІІІІ1ІИ учні, серед яких був і 6о
.ІUІнськнR. За словами КОС'ІWНТИна Аксакова, •БодянскиА бьал WІ
иим из самwх JІСІІьнwх студеtпОВ, серьезно занималси исrори

сА ... •1. ТапаиовмтиR. иачитаниR і ІtАІlібниА во знань мморос 
ві.ІІразу привернув увагу Каченовського. Микола Васи.nснко в свій 
чвс зазначав, що критичtІиІt метод Каченовськоrо вповні 
відповідав інтслектуаn•ному СКІІІJІУ БодинсьtСОГО, акий вмсшів 
аналітичним розумом: •Він МВІІО був схильниR до сиtmЗ)'. .110 уза
rальнен .... Франко nисав: •В університеті мав на нюго в1111ив 
проф. КаченокькиR, що :JаОХОТІІВ ltoro .110 нових rоді в Росіі 

• в суоІІСІКІМ)' .на- 3НЦІІUОІІС8ІІ'ІІСDІІІІІ CJIOII!It• ltJIO КrІенаІсNаrо cu-
31t10: •Исrор'п CІCCimi'ICCJCCII IIIIICUIW, криt'ІІІ:, c:tupaHHU.ICIIICCIIWniii,U8UIIIIIИI: 
lle1epO)'pn:xoA Акuемии И8)'І: 11841). с 1137 Сдо ІИl. - В. M.J ректор Мае&а~~· 
СКІІІ1І ~ с IIOS na 1130-с: rт. puaкropwlcmcІUCІ &pan:w• .lPJDI а,"ІС
таnІІСІІІ •• ~ЩІІІоІІІ:·•. 

1 МасІПІ8ІСКRІ )'tDI8epelm'l' • ІІDСІІОММНІ.НІСІХ соаремеинккм. - М.: Со8ре• 
меНКІПІ:,І919.С.І71.19l,І96. 
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стуnій c;raвirntKH•. Пі:l керівннrrтном Ка•rеновськоrо сrу.аент Бо
мнськиА написав как.1идиrську лиссртаuію •О мисинях каса
ТСJІЬІІО происхождения Руси•. ику захисmв у 1834 р. Основні по
ло:кснНJІ uієї праці, в я кіА 38Перечувалася версія noxOJDCeHHІ Русі 
Віа аарІrіВ, буJІН 3ВПО3ИЧСНі у Ка•ІСІІОВСЬКОrо, IJ1C )'ЧеНЬ ВИЯВИВ 
ІІеабиJІкі lІІібІІОСТЇ у DИDЧСІІІІЇ h КРИТИЧНОМ)' 1118ІІЇ30ві ПС:рШОJDІС
ре.1 і, 36еріrаючн вірІІість вчителеві, ІІавіть заперечував самому 
MиxaAJry ПОfОJLіІІ): 

ПОЧІПОк ЗО..х рр. ХІХ СТОІІіnя, коли вчився &одинськиtІ - не 
кращий час Москокькоrо універсІІ'Jе'І)'. Миксшв Ввсилснко за-
1начвв: •Московский унивсрсктет тоrо времени бьvr в персход

ном сосrоинии. Старwе nредании. коr.па унивсрситет бЬІJІ nохож. 
lioJiec: на ПІМІІІ1ИЮ, МІJІО-ПОМІІJІУ orxomtJIH В &еЧІІОС'Пt, )'XOJUUIH И 
стариrtнwе профессора, слабо интсрссовавшнсся rшукоА, чmав

wне по тетрuка~. почти rtиxorдa их не обномии: новаа елааная 
::шоха в истории Мосховскоrо универсНТІ:J8. еще не наступила•. 
Костантин Аксаков навіп. nисав: •Очень 'І}'Скnо н ХОJІодно освс
UІІІІ1О ttaWH уr.ІЬІ L."О/ІНІІе ИСТИНW•. Проте ТОЙ, xro СПраВІІі nparнya, 
як Осип БодкиськиА, до irntни, міr иавчИПІси хоча б тому. ик ії 
ШУКІПІ. 

Цікаво. що Герцен в •Бw.'ІОС и думЬІ• поставив перел собою 
питанни щодо тоrочасноrо університетською навчанни: •Учи
лись ли мw при всем :пом чему-нибудь? Моrлн ли научитьси? 
П011аrаю. что .,.u". Препо.uввние бw.no скуднсе, обьем ero 
меньше, чем в сороковwх I'OJWI.. Университст, впрочем не .DOJI· 
ж.crt оквнчивап. ІІІJЧІІОС восnитание; ero .асло - поставить чс

.'Іовска а mi me про.~~олжап. на своих ногах; cro .аСJІо - возбу

.аить вonpocw, научить сІІрашивать. Именно ~о-то н дслuн та

хнс nрофессора, как М. Г. Пааnов. ас лруrоА сторонw. н такие, 
как КаченоаскиА. Но больше :rекцнА и профессоров развива
JІа студеКТОІІ ау.ІІИТОРИR ІОНЬІМ СТОJІКНО8СНИСМ, обм:еном NWC· 

.ncA, 'ПСНИА... Московский унивсрситет свое .acno JІ.елал: 
профессора, способс:nювавшие СІІОИМИ лекuнимн ра3ВИТИJО 
Лермонтова, Белинскоrо И. 'І}rрrснева, Кавс.nнна. Пнроrова, 
моrут спокойна иrpan. в бостон н ешс спокоАнее JІСJІІТЬ ПОJІ. 
ХМ1ІеЙ•. 

ВJ.a.ceCicдOJIIIW, шо ЗІСJІ)'І"ОІІУІНа нашу nам'JІТЬіті професо
ри, RJd Н&ВЧІUІН NИСJІИПІ Й ПІJІЩІОВІПИ 6одннс:ькоrо. 30 'lcpiHR 
1834 року він )':Піwно :вкінчна університет у nсній ступені uн
lІИІІ8ТВ, ику :щобуваnн тіJrьки сnраваі нвІІІкрвші студектм. Сrуп:інь 
КВНІндата.ІUUІВJІВ то.аі 'ІНИ ХІІІСJІаС)'аТабе.Іі про paнnt, то6rо rро
МІWІНСЬUЙ ЧИН І')'бернськоrо CCКJIC18PJI {ВЇJІПОІІЇДНО - ВОЄННИА 
'ІНИ Пор)'ЧННІСВ). 
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•Шановний 
МнхаАJІо Опекс:аидрови• Макс:•моаи•• 

Величезне значсина в а:итrі Бсшниськоrо віп.іrрало зиаRомспю 
в універскtttі 1 Михайлом Максимовичем, ІкиА дав йому ІІркту

лок у еІІОЕ'МУ JtOMi, оnікувавстудента та з тоrо ЧІК."У 1 уваrою стежив 
11 творчісnо зси.nика. У Максимовича відбуласа rrcpwa зустріч з 
Микмою ГогоnСІоІ; очевІШНо, АWJІося про :Jбираннв фОJІькn~ 
В 11J)'4Ні 1832 року а листі ао Максимовича ГоrоJІь ПоtНJІІВ уuін 
ХМJtІІКОві, ІКИЙ JUІB із ним, і бажав Бо.uиеьхому успіхів .у тру
.ІlВХ, таких цікавих ми нас•. На час знаАомства Болн:иськоrо з 
Максимовичем той уже ІІОИІЛ. д«мть років вчивси А nрацював в 

університеті, досиг значних успіхів, сmвwн nрофесором. 
Прочитавши чимало пубпікаціR про Максимовича, в rому 

числі про українське похолжения, днІИНСІВО та юність в Украіні, 

звернув особливу уваrу на ое зпшаннА •БиоrрафІРІескиА сло
варь профессоров и прспсшаввтелеА Императорскоrо Московско
го университета•, уuаа.ениА 38. участ10 Максимовича. Тим 
більше. 1110 Бошttк:ЬІtИА, тор1С810Чись біографії Максимовича в 
1874 р., nосИJІавс:JІІ саме на що nрацю. 

Так ось, з сБиоrрафичсс.::оrо е..10ВІРІ• Аізнаємоса, що МихаА
ло Максимович народивеа 3 вереси• 1804 року св українському 
crcny на схіп від Зсшотоноwі, в Згарському хуторі Тимківщнні, в 
домі бабки своєї Анни Савівни Тимківськоі•. Там мешкав Іван 
НазаровичТhмківськиА,н:киА виховва і .. nерсш.ав Москві'" п'ятьох 
СВОЇХ ІІсбожіВ, коrрі всі були ПИСЬМеІІІІИКВМИ, 8 JІВВ 3 НИХ - nро
фесорами. Ухни ммодwа сестра, Гликерія Федорівна, 1788 року 
иароJІЖС:нНJІ, була матір'ю Максимовича. Сім'• nроживала бітІ 
ПерсисІІВВВ, на xyropi CrapociJuuJ, де Максимович і nеребував до 
трьохрічною віку. Пізніше вони перебралиСJІ в ССJІО Прохорове 
30/Іоrоніеькоrо noвily. Потім, з п'ятнрічноrо віку, Михайло знову 

ріс у Тимкіашин і. Звідси Aoro віцаа.JІи 110 Блаrовіщснськоrо а:іно
•Іоrо монасntРJІ в 30/Іотоноwі'. Там у черниці Варсонофіі хлопчик 
пройшов rраматмку і nСВІІТИр. lНм часом батько Aoro ncpeixu у 
Чернігівську rубернію, а старwиА шшько, ІллІ Федорович 

' ОАноrо РІ-11 &о.uнс•кмІ 1JІІ:7ІІІІ nІІМІLІІху • JІidla. n)'OIIIuuП npa 
1'имкіІсwснх і ony61ixpu у •ЧтенІUІІ• с:воі nonpuw~, • 10001, 10КJІе•, :113118'111· 
.1101:11: eFQuog, ка: lpm.e8 1\Імкокuа: Рамu., И8ІИІ, Ид.м, Erap8, ВІс:нnкJІ: 
&1111 11 КП.1UUID 3oacmнtoaп:DIA )lnll. .. ІІМІСtІИО Х)'1Ор (ІІсранJІ:) 3np )'IIDIIIП)'nt
ro Jn/111, ПроuutИІІІ3nрсtшІ ТІІІІІШ8КОА ІІІІІІ ТМІWІ8ІUНDІ .. .е licмwtcwtиlta· 
коа ni.Dpec:mD8u 111010 Мuснмо8нu: .... Ках кс МІІН ero, 1UC w маn., сес1р1 
~.І putiOKOНCDII, J'ІКІІИС•І)ІІМОn: 1811:WCitOIIIilluuiCШCНC.wii lio
tlllimiPO 3aloraнoanr .... 
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ТимківськиІt, nрофесор Харківською уІІі&ерсJПtТУ, осепиuсн в Ту
раtІівuі, иenOIWiiK (Лухова. Ві11 і ІmІD до себе Махсииовнча в 1811 р .• 
ІІавчав lloro ОСІІОВ ІІВУК і .lВТSІІШ. НапрИКЇІІUЇ 1812 року МаКСИМО
ВИЧа віА:wІи в НовгороJІ.-Сіосрську rімІwію. яку nіnкрив (:RM 
ТИмхівс:ькиА на nочатку стопітrя. Сім років у гімІІазіі 11ромайнули 

д..1ІІ Максимовича ик сім міснuів. Ма.1ьовниче розташуванни Нов· 
rорода..Сівсрськоrо ІІона.1Деt:ною, J Аоrостаровннним Спаським 
монастирем на кам"ннистіА ropi, На.'ІІІВВЛІІ лушіпоетичного наст
роІD. Tyr він JІХОПИВС:R ботанікою і полюбляв блукати Троїuьхим 
монасntрсwс:им с:алом або околицею. 

У вересні І И 19 року Максюоtови•І приїхав у Москву . .ne оступив 
Іtа слаьісmчІtе віп.1і.1еІІІІЯ Московського УІІіверсmету. Tyr оіtІ 
nровчився два роки. а в серПІІі 1821 року nepeltwoв на фізІІко-ма
тс:матнчІІе ві.nJtіпеІІІІЯ. Ще черезлоа роки- 30черпня 1823 року
Максимович був удОІ.'ТОЕІІИА стуrІсІІМ каІІдИJ18111 •:sa вілмінні 
успіхи і зразкову повслінку•. З того ••асу розrrочалася служба Мак
симоІІІІЧа В університеті. СІІОЧаТКУ ВіН був ПрИЗІtа•ІеІІНА В 
бібліоп:ку, а через рік Аому доручено 111tматисн ипорядкуванням 

універскrетськнх rербарfів у nрофесора Гофмана. Окрім uьoro, 
літніми місяцями 1824 р. він ВИВ'ІВВ флору Московської rуберніі. 
Копи восени Максимович nоверІІувся в Москоу, кttизь 
О.а.оєвс:ьхнА розшукав Aoro і звпросивао копалітераторі в. икі зби
ра.1ис:я в ньоrо. Так почмсхя зб.nнжеІІІІЯ Максимовича з літсра
"JУРІІНМ світом, а ЮІІовнс- з Гоrолем. 

У листопаді 1825 роху Максимович став викладачем rocno
aapcьxoi ботаніки і СІШівииш-. в Землеробські А 1uкооі, а в люто
му наступною року nочав викладати приро.а.ничу історію в 
Унівсрскrетському ІіІІаrородному пансіоні. 1827 р. Максимович 
захистив маrіС'l"Срську лиссрrаuію •Про системи рослин11оrо uар
СТІІІІ•, в •кіА, • слDВІ.ми сучасника, ви•вив •Філософський ni.a.Xi.D. 
.110 осмНСJІенНІІ природи•. Mono.a.иR учеииА стрімко ріс по викла
ааuькіА службі, через JleCJI11o років він - ординарннА професор 

кафедри ботаніки Московською університету. 
Разом з тим, у Максимовича з'ЯВlUІІОП.сЯ і поrлибІІю10'111Ся нові 

наукові іmерсси. в 1827 р. віІІ вперше опублікував уже ЗГІІJ18НУ фоль
кпормсrнчну праwо •МалороссииІtскне rІес:ни•, заявивши сс:бс 
прові.uІнм украіІІСЬКИМ ernorpaфoм. Саме uи робота збпизИJІа Мак· 
снмовича з Гоrопем, сПрИІІЛ8 знаАомсrву з Жуковським і Пушкіним, 
RХИА наnнсаа: .да мw Максимовича .павно считаем нашим лнтера
тором; он noxopиn нас мапоросснАскими ІІесн•ми•. Композитор 
Олексанлр Аляб'єв пох.nав на музику 25 пісень із цієі збірки. 
У 1828 р. Максимович став магістром славісти•Іноrо відділещtя 

Московськоrо університету. Ко.'ІИ в 1830 р. він виnусmв у світ аль-
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манах •денницае, а HhDMY лрукуааписи Олександр Пушкін, Ан
тон Дс:льІіг, Олексаwр Хом•ков, Євrен ІіаратинськиА. Mиxa.Rno 
ПогодіІІ, Микоnа Язиков. Дмитро Веневі"rінов, Іван КірсєвськиА 
та ІІІ., тобто віпомі особи росіАської культури. Не випадково саме 

моnолоrо аn'юнкта Мос:ковськоrо універскrету Максимовича в 
сіЧІІі 1830 року уаостоіпн честі сказати •ten.'le с.1ово про участь 
Московською УJІіоерситету о просвіті Росіі• на урочистостих ЗІІВ
rоди 75-річчJІ уиівсрси~ 

Максимович спілкувавсJІ з Ссрrієм Аксаковим. Олексанл.ром 
Герuеиом, Миколою Огарьовим, Микоnою Ста~~кевичем. а з 
іншого боку - з прс:зиаеtпом Петербурзької Акалеміі наук, а 
потім міністром народної ocвirn. rрвфом Серrієм Уваровим ... 
У 1834 р. побачили світ фа/ІLІUІорна збірка •Укранttские ІІІроднЬІс 
песни• (aotta зtІIIXO.IUUiaCJІ в особистіА бібліотеuі Шевченка з авто
rрафом автора) і cryдiJI •ГDJІоса украинских nесен•. 

UcA рік, у .ІІКИА БодмнськиА :sакінчив універсmет, став nере.nом
ним дnІІ Максимовича: проживши п'mtа.ІІ.ІUГПоліту Мос:КІі і досяг
нувши ;ут JНачинх ВJИ:ОТ, він nовернувся в Україну, став першим 
pck'mpoм тільки-но звснованоm Киівськоrо унівсрсІП"С"ІУ свяrоrо 
Володимира. В :JГIJUIНDМY •БиОJ'l)Вфкчном споваре• чкtаємо: 

•Тоска 110 пtобимоА матери. каrороА Максимович нсзадооm 
пншмс11, обратилась в томитспьную тоску по родине. УчрсЖJІе
ttис Унивсрснтеnt ... nовпекло ero l)'!UI неодолимою cИJJnto. Туда 
же с ним согласился бЬUІо ехать и Не3абвеннЬІА JСМЛЯК ero, Гоголь, 
110 ему 11е удалось :лоrо. 

Посnсwаи В Киев, МИNОС3110М побЬІвал У отца И Н8 MOПL"te мате
ри, И 13-ro ИІО. ... увІШСЛ Киев, НСВtШаННЬІА с МІІІUІСНчtспа. Toro же 
дНІ попе•Іитсль Киевского окруrа Фон-Іірааке В03ІІОЖИЛ на неrо 
исnрамение дOJDDioc:m рекrора. ИЮІUІ ІS-ro он бьап У'І8С'ПІИКОN и 
са~ем'ТОJ)ZССІlІСнногоотхрьnиІІ Университета Св. ВІІа/UВІира. 
В ссНТJІбрс: начаn он nреподаввнис Р}'ХКОА сповссности; а охrибря 
16-го, того же 1834 rona, по nооо•ению КомИТС111. Гг. Министров, 
ВЬІоочаАwе уmерждён ректором УнивсрсНТС'111 Св. Влапимирве. 

Втім, неВІІовзі хвороба nрИМ)'СИJІа Максимовича npocwrи про 
звільнення його віл ПDСШІИ ректора, і 11 груднJІ IBJS року 
иадіАшпо на ue •исочаАwе поеепінна. У прощапьиому слові рек
тор ска:sав: ·Яким би не 6у8 міА СІІужбови:А ШJІ.ІІХ, ме 11 звичайно 
нікопи ае не міг би сказати собі иічоrо крашого SІК те, шо .11 був 
першим рекrором Університету Св. Волсшимирае 1 • 
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З Іtсрсї:шом у Киів Максимович відійшов вів. звичІІоітсматики 
і :~аіІннвси rумаІІітарними дос.!Ііткс:ІІІІRМИ - мовознавчими, етно
графічІІими, історичними. архсмоrічннми. Наприкінuі 1840 року 
З6-.1ітній щюфесор Максимович змушений був 11 станоtd :шо
рон'иІІітн на ІІснс:ію й пср&ХСЛитнсн з Києва в сноt nомістя Ми
хаАлову гору, що біпн '-"С./11 Прохорівкв Золотоноськоrо повіту 

По.1таІІеькоі І')'fм:рІІіі. Михай.Іова ropa фактмчно стапа Aoro науко
вою резкпенІІіє1о liO кінuи жнпІІ. В 1843-1845 рр. вченнЯ nовср
таІСJІ В КиіВ..ІІС 'ІИТІВЛСкuіЇ В університеті ЯК 11031WТІnІИА ВИКІІВ
.Dа'І. Якраз у цеА ncpkш.. в 1843 р. віабулос:я ЗІІаАомс:тво Шевчснха 
J Максимовичем. 

Український доспіп.ник Віктор Короткий зробив Іtікавс 
ІІОріВНІІІИJІ ЖИПЕВНХ до..1Ь ІІІІХ двоХ ВС:ЛИКИХ )'kраінців: •Макси
МОВИЧ ПО*СрІВУІІІІВ блИС:К)'ЧОЮ kар'Ерою ІкаlІСМЇЧНОГО ботаніка В 
аристоt::рати•ІніR Москві зарааи омріиної •киівськоі старовини•. 
Те ж саме зробив Тарас Шевченко, обравши неnевну долю nоста. 
маючи до вибору і боrtмІІе житrя модного сто.nичІІоrо МІUUІра. 
В обох ВМПІІ.І1К8Х uc був болючиЯ вибір, але вибір усвіаомnсниА. 
ХарактерІІо, шо Максимович у своіА •JІpyriA• долі сrав фундато
ром украjІІськоrо ІІауковоrо JІНскурсу, а Шевченко :шіАсиив місію 
пророка ухрвjнс:ьr;оі наuіонмьноі свідомості. Не дивно, що вони 
затоваришували•. 

МихвАло Максимови•• зірко підмітив у 6о.аянському праuьо
витоrо А самовідданоrо слов'нНО1наВWІ. В першому віаомому 
листі 110 Боляиськ.оrо (26 березня 1838 року) він nисав: •BW, я ду
маю. ТСПСРЬ ПО уwн 18КОПВІІИСЬ, ках MWWЬ В круnу, В СJІ8ВЯНЩИ

Н)" ... Завидую вам, жап~ ди обо WІІе? Вnрочем, у ІІСJІ.коrо свое•. 

сБо.u.•нє•кнІ •••••• бааанв• ві.апрааитис• 
Ja к:ор.u.ов• 

На випускника Московською універсfПС'Іу 1834 р., ВЧИТСІUІ 2-і 
московсьkОЇ rімназіі Осиnа БІщяиськоrо звернув уваrу новий по
ІІеЧИТСJІЬ Моск.ож:ькоrо учбового окруrу rраф CcpriA Строrаноа. 
Цебупа CВOE"piJuta особистіm.. Наuuшок віаоWИХ ЗІВQАЧИКЇВ, баrа
ТНА ВСJІЬМОD, ЛІQІІИИВ КОНССрва11ІВНИХ ПОfJІІШ.іВ, uарс:ькиІ І'СІІС
р&ІІ-ІШ'ІОІ'ВІП, Сrроrанов у тоІ ае час внеохо ша11ував науку R 
освіtу. Всю свою незвичайну енерrію віІІ СПРJІМува& на те, wоб 
зробнm МосковсwtИА учбовий окруr зрuховнм. Праванвий і 
IJPINHtl за харкrером, СтроnновІІе терпів інтриг, і порuиі, зна
ІDЧі .11111.11 Ж8XQDLIПI в IUON)' пШтримку. Разом з тим Страганов 
був круnІМ і СІМОВІІUННМ, віН 1'ВСJШО проводиВ ЛЇНЇІО самодср-
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жаDСТDа. РозповіІuuш. що він нібито потраnив на урок, де Бо
JUІнськиR щось читав JІВТИІІСЬКОІО ~011010 і, вражеІІИА Aoro ІІеВИ
коренимою ух.раінсько-ссміttарською вимооою. зауважив: •Как 
JIYPHO вw чктасте по латьши•. Бомнськиn, якнА змолоду за сло
вом у кишсню не лЬ. вUшовів: .д uw почему знаете. что я лурно 
читаю, бьпь может, римлине чита~~и еше хуж.е мени!• Строганон. 
ІWІуrь, був любитепсм сміливих і ориrіна.1ьних ніпІІОRідей і :ІІІ
пам'RnІВМОЛQD.ОГОВІІИТМR. 
До тоrо ж і сам БолянсІоХІІА не лавав себе ибуrи навіть на 

скромній вчительськіА nосаді. Ми вже зnшуваJІи, шо в 1834 р. 
з'явІUІаси перша його помітна пуб.n.ікація у ІІауковому виданні -
•Ученwх записках Московскоrо унивсрситета•1 - реuсюіи. на 
•Маnоросс:иRские nовести, раа:uзаннwе Грицьком Сk:новинен
ком•, до якої він nоставив сnіrрафом відоме приспів'и: •СвmІ ха
та лучше чужих ПllJJ81"'8. Відразу зnщуються Шевченкові слона: •В 
СВОЇЙ хаті СВО.R А правда, і сила, і ВО..1ІІ•. В uіЯ пубпікаuіі 60J1Я'НСЬ
КИА 1 ВСJІИЧезною JІюбов'ю писав про Украіну: •Bw )ТОНете в ми
ре М)'3ЬІК8J1ЬІІЬІХ 3ВукDВ, ІІВПеВОВ, НВUИОН&ЛЬJІОЙ ПО33ИН Іtа Я1ЬІКе 
блаrОJоучном, меп:однческом, коrорая очарует, :J8КOJШ)'n вас, на

полнит СJІІUІ.КИМ забвением ваше сердце, пробуант в ronoвe ваwеА 
светJІwс: лумw, бwстро перенесет в 111ветнос ~ с ero живо 
rовориwими образами, и иапос:JІсдоК осrанонит вас над ІШСтtІJІ

щи..w, не менее звнимательиwм, uнmf!pt!CIIIJUil, хоть и своими разва

линами, остановит- и "JаСТВВиr прнзаауматься ... • В цих JИШКВХ
увесь БминськиR, икий ставдруrом ШеВ'Іенка. 

Вже ТОJ1і мопD.ІІИR учениЯ висловив упевненість: • ... Украина, 
зта КОRЬІбель Руtи, со временем мало-по-маяу CJleJIBeteR ювест
нее ученому свету: ее R3ЬІК И боrатая.ІtаролtІІUІ ПО»ИІ заАмуr НАІІ
JІеаащес место а системе СJІавянских народов•. Так само Бошшсь
киА не сумнівався, що українська мова створить свою художню 
піпре.туру. 

В 1835 р. в Росії nочавШкrм новий Статут росіАських універси
тетів, икиR фактично ліквШуввв іх автономію. Начuьником 
універсИ1'С'ІJ визнаваВСJІ попечитель, якиА керуІМІВ і учбовим ок

руrом. Університетська Рада прапично втреtи.ІІВ своє жачення. 
Прст буnн в Статуrі А nроrресивні моменти, зокрема, в універси
тетах уnерше мапа ІІИІІЧІІТІІСЯ історіІ: та пітература СJІОВ'Ін і ство

рІОВІJІНСJІ віJшовішІі кафеJари. 
Це зіrрмо виріwаnьну ропь у жиm:віR аолі 6сwІнськоrо. Річ у 

тому. що МосковеькиА університет єаиниа мав пОJІібну кафеару 
ще з 1811 р., ane wіСТАССЯ'ІИрічниА МихаАво КачснокькиА не в 

1 Пoa!oi8IWUitrfX8 IJ]] р •• IIOUIIIIH ІІОЧІ1UІІ. IDOМ)'111D)' ... Н .. 
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Jt.tOJi був u.J.НХН~'Тн в неї нове житrм. На nо•tатку 1836 року nоnе•ш
тс.Іь Московського учбоfІОГО окруrу, граф Серrій Строганов звср
нувси ;ю нилатного чеського і c..10nauькoro слов'я:нозttавuя, філо

,,0111 n історика Па11е.1а· Йосифа Шафари кв з нроnознuією о•ІОЛН· 
ти шо кафспру в універсИТt"rі. але тоR відмовився: •В России есть 
}'JКС Тt'ІІСрЬ.1Ю.1Н. И ЧІІС,10 ІІХ растtТ С кажІlЬІМ ГО40М, KOТOphlC С дО

СТОННСТВОМ И ПОЛЬЗОЮ МОІ)'Т :JаНЯТЬ Пред.тІОЖ.t'ІІІІDе lolllt' Место•. 
З цього приводу віл.о1>шR слов'яtІознавсuь. у'ІеІІь Бошшськоrо 

Олександр Ко•Іубинськнй писав: •Как nоказада блюкайшее буду
щее, ШафарІІк 6ЬІ.1 вполне прав. ГОfІОря, •rто возможно в Москве 
обойтись и без него. Внимательному графу Страганову удалось, н 
бсJ особшо труда, орнснrnроиаться срсзн НОВЬІХ )'CJIOBИR 11 оста

ІЮВІІТЬСЯ щ1 чс.юиске, которого, есть основанttс думать, и имел в 

ВІU}" Шафарик, указЬІІWІ на н:щнщсстnо себя з.ля МосквЬІ, 11 ко
торо.чу таким обраюм ІtЬІІІалв нв долю честь- ttоложкть nрочнЬІе 
octtona.ttltя науки. Зто бЬІЛ кандtшат вЬІп}'І:ка 1!134 года, не первой 
мо.1одост11 (роз. в 1808 r.). член истори•tескоrо L'Т)'дснчсского 
кружка Станкевtt•Іа. ШКО.1ЬttЬІА товариш Станкевича, Гончаро118, 
С. СтросІJа, К. Аксакова- Octtn Максш.ювич БоаянскиR•'· 

Чому Строrnнов 1)11ИІІІІВ свій вибір на Бодянському? 
З'ясуймо. Передусім, украіtІеuь із Варви вже заявив себе nср

спскntвнни і самовідданим слов'янознавцем, який fiOJIOдio 11срои і 
дос..1ідJшuьким ларои. Саме йому, невдовзі nісля відмови Шафари
ка. Михайло КпченовськІІА пропонує написати иаrістерсьху ди

сертацію. У вересні !836 року Бол.янськнА в присутності С'fРОrано
ва успішно щє відnовілний іспит. В ІІротоКОІJі було заnисано: •Бо
.ruшскнй заранес обьявип, что С..1В8.11Нские наречия и их литература 

сосrав.1яли Г.1ВRІІЬІА предмст его занятий•. Вже ТОді Сqюrанов 
вирішив ІtL'lІІравкти Бол.янськоrо за кордон д.ля навчання А вnоско
ІІ8J1СНІІЯ 11 ГcL1Yli с.10в'янознавства. Наnрикінuі Jl)УдИЯ 1836 року, 
Шафарttк. отримавши від Поrодіна цю зоісn:у, nідтримав попечи
тсдя: •Б.Iwopomюt намерtІІІІЄ rрафІ. ompuиn. Бошпкхоrо а :JtМnН 
~ н ІrоІІІWХ слаuн, .-ro6w а путешеспни он моr DJIIII"01"08М11o 
cm І( CJI&UII(a:ol uфe,zqte, не 40JIIOIO ОСІ"І'ПоСІІ бе3 ~-Зто 

»~~(~~~;=:~~~-~~~ 
' U1 puiOI ПОІНі<:tЮ ~!ІрО<."І'О8уІСІ4UИІО ПОМКЛkу 6ІОJ118фІВ Осиnа JXwuІcь

кoro. зсакі JІІІОІХ і СІ.ОПWІі C'nlrp,u;.yiOn., шо ІІібито •БоuІtс~Я nриверну. уu.-

~~7Ф.':.3~:~~~:~U:В::~=~К:~~~:;.. К:=~~ 
ОТНОІ!КИИJІ~~ ... U. СПП'ІІ МШUІСНІІwtНЙ ВІІ.ІІИІІ К8 ~lllw:-r.;)\ C:ПpiUUia JН&ЙОWСТ• 

t~~~~~вн~.JI~~~н":t~~=~ь~:.::&:.r:~~)IВC:':f:frl 
.1HWC 3111CpU1)'88ЗUHO JU)1a1He ІІЇдПрІІІІІІСННІІ Яоrо JllltOpдotl, ІІК 1liii&НOI.Н1Uro j 
ІІрІІ.uе.ПJбноrов•ІfНОІ'U. 
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сдинс:твеннwА nyrь, кaropwA велет к цели. Уже .ІШDІІО спеаовапо 
обраnrтьс11 к 3ТОМУ приему. Может бwть. вскоре после зтоrо no
CJІCli)'ІDТ примеру Москвw Петербург. Харьков и Киев•' (Вилілеttо 
ИНОІО.- В. М.). 

Про .aanwuиA роJвиток nоліА ді1наємося у Кочубинс:ькоrо: 
•РсwИТСІІьиое олобрение со сторонw t11Koto компетснтноrо су

.ІІЬИ не моrло бьrrь бсзра:шично МІ rр.Строrанова. н он деАстаи
тепьtІо своеА NЬІСJІИ не оставм без скороrо исп011нсния, а свосто 
Бо.uнскоrо - на попу-пути. 

Тема ми мапtстсрской дис:серrаuин'. прелпож.енная Качеttов
ским, бwna как нельзя боІІсс ПО.ІІ)'ШС мо.'tолому зтІІоrрафу, и само
му ПОЗ1)' в наропном стиле ..• и мw уJІИвmrться не будем, 'ІТО сочи
ненне бwло готово уже в нача..1е 1837 гола. Бwстрота в труде -
ранняи чсрта хараkТСра Бодинскоrо. 

В марте сочниение бЬІло одобрсно в факультеn:. псчаtание его 
пору"Іено Ка•tеновскому. а в конце мав происходНJІа н самая за
щита': она проUUІа .,весьма удDВІІстворtпеЛьно .. , как отмсчено в 
nротоксше. и оnять при непремсином присутствии графа Строrа
нова•. 

В своіА маrістерськіА дnсертаціі МОJЮдИА учеtІнА. хжрсма, пи
сав, шо основинА жіст народної поезії українпів визначав драма

тизм, •воrннне жипи. несnодівано персрване 118 всьому ходу до 
JСМJІі обітованої•. На думку вченоrо пісенність народу створІDЄ 
снаАnраІUІИВЇWИА обраJ Aoro ЖИ1ТІІ, ЙОІ'О liOJii 11 JІВНУ СІІОХУ бymt 
А~. Болинськ.иА наrолошуваа, що •nісня - що.nснник ук
раіНWІ•, Aoro душа. ] ЦЬОПJ привопу віН влучно RHKDpiiCПIB у JUI• 
с:сртаwї народне прИСJІіа'и: •Москаль - до чктаннн, лвщок -до 
скааннв, а наш брат козак - .110 співання•. Важливо від1Начнтн, 
шо в своіх працях БсшА:нськиА, на віпміну від інших учених, вважав 
укрІінськ.у мову не наріччям, а повноправною мовою. Він вживав 
п:рмін смалоросіАс:ьхв мова•, а пор5111 з цим, хоч і менше, - .ук

раінсwса мова.. 
В маrістсрськіА диссрn.wї БсшвнськнА ІІІС8З8R на несумісніС"П> 

ідеі народності Ji схІUUІІннви перед інохмщнною. Він писав, що 
минула ас пора звабних ідсА космоnооіти:и.t):. пора мавnування і 

'Cnpuai, ПЬніІІІСАІІІІІІU'ІUІІUІ:8 ~6)'110 Н8ІІрПІІСНОІіІІ rkRpfiyp31.
ltOIV )'Ніверапnу Пеrр& Прr&!ІСІ, а Ііа. Харкікиоrо - ІJМІіІІв Срс:uквсІоІСОЮ. 

• О ивраuсоІ 110331111 cuuнcкn мемеи. ~~~ на mьень МUМС!рІ 
~~nсрІDПІоrас.пн .... UНІСИ.UJІ,Московскоrо)"tІККрІ:н
m8 Иocнфlliautu:IICOIO. М., 11)7. 

J liouИCWCJІI11XИC111ІWIIic'repc:wcyJІИCtpnuilo )І tрІІИІІІІ37 poqr. ІІае 16 
ЧерІНІ 0)'11 'JІТ8ер!ІUНІІІ ІІІІ'kтроw с.ІОІІІІСІІІU: квух.. У 'ІеРJІИі Roro було 1U08. о6-
р8ІИО AfkшiM 'ІJІОНОМ ІМІІСІрnщІСЬІСОІ'О МОСІСОКWСОГО ТОІІІрІІІ:ПІІ ~11 старо. 
:111m10C1'elpoctlkwalx. 
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НІІ.ІІШІЯІlІ.П, ЩО Ш:ЯКІІЙ ІІ<ІJ'Юд ХО'ІС "JіL1НІІІІПИСЯ ТИМ, КИМ ВіІІ Є, КИМ 
RtH може !.'ТаТИ, хо•Іс бути собою, ЖІПИ своїм коріtІІІНм жиrrям. 
мис..тІІпІ СІЮСЮ rо.товою, піл•ІувапІ своїм ссрнем, баж.аrn своєю 
волею, діятІІ сам собою бс:зnоссрсдІІЬО й, таким чином, жити 

nсіма сttламн свого бупя. 
Бо.ruшсьюtй oбrpymyвan також .1умку щю заrн:жні<.їЬ змісту n 

характеру нарошюі поезії віл учаt.,і ії творців у громадсьtюму 

жнпі та історичних ІltІдіях. Зокрема, він nояснював віЛсутність у 
II8J)O!lllii1 ІЮС Ііі ТІЮрЇІІ !Іро КНЯ1ЇЖ:t.Кі yt:ofilllti ТНМ, ЩО ВОНИ буЛИ 
баіlлужи~ош 11.111 народу. Особливу роль народної notзii Бодянсь

кий tlбot'laR у JХВКІІТКУ національної ,1ітератури та створеtші .тіте
ратурно·І МОВІ!. 

Шо стосується російського народу, то Бодяttськttf! характери

зував ttoro. як такІІІІ. що n rромап.янськіА дія.тьttості нікому не nо
СТ)'Пttться. ме віпзІІа•Іаn КОІІсероотиJм росіян. вірtювіддансnю, 

вірність •вінчаним r.тавам•, царям. Він нкаJував на nерсиаІ)' 
сімеІІнtІХ nісень у росіАському фшtьклорі rd наголошував на і.ае
а..тістичttо-меланхоліАній ма•tі росіАського наролу. В радянські 
•шен БодяttськttfІ н.шІlІ.Лі ІІі.'І.Іlаваж:я жорсткіА крипщі за •nоляри
завію росіАського та українського народів, їх пісень-. 

Немоазі післв захисту дисертації БодянсьkИА, за дорученням 
Строганова, підго1)'88в nлatt своєї пої'ШКИ за кордон, і на nочатку 
,lІtпня 1837 року rраф уже звсрttувся п Міністерство народної 
освіпt: .Кщuuшат Москооскою уннверсктета Иосиф БодвнскнА, 
об >ТВСрЖlІ.СІІИН котороrо в стеnени маmстра я нмс.n честь прещ.:та

вкть Вашем>· Вwсочеству 29 нюня, с особенною любовью. знани
см и усnехои занимвется нсторнею и ЛИТ'І:р&турою еламнских на~ 

рсчиА н n~дставнл уже несколько co<ІHHCttнh посему npe.aиe'J)'. 
Ло nредложению моему, БодІнсuА 1131.ПМ cornac•e II]IOJIOJI

...." 18JЬ11UI саон, с тем, 'fto6w liJUI болІоШfl'О усоверmенс:nоt&ІІІUІІ 

NCТOJNIИ н mrrepi1JIIr CІUJDІCDX наречиІ отораІ8Т1оU 31. rр8ВІІЦJ н 
НІ месте ІD)"'an. сни npeдмnw. nлан сего nуrtшс:ствня НЗ'ЬЯСІІеІІ а 
ІІрилагаемоА записке. 

По.цru с )'8epCRIIOCТWO, orro БодuсuА ІІЮСJІедСDІІІІ с ПOJIIo.JOIO 
моает J8ВІІМІПо • )'ИІІИJСМ"І'tТt uфедру оо 03НачеJІІІОfІІ)' П)Іе.!UИ'І)' • 

DIJIIOI профессора, 101е10 •tс:ТІо nокорнеІше opocwn. аше вwсооtее:Т-
10 об ІІСХОJІІ'ТІІсnовuпоІ Bwcoulшero COII380JICВJUІ ta ompauet01e 
ero :Ja rp8ВIIIQ' u даа rопа, ІІа счет зкоttомнческих сумм вверенно
го мне универсктета, с ВЬ1д8чею no 4 тwс. руб. в rод. Зта сумма, по 
мне11ню моtму, необходима, Іtcrroмy что Бодянскнй, как видно из 
плаІІа, должен будет делать НJ.ТІНШttие ишержкн на nереездь1 из 

одиого места в другое дпя шшучения свс.nениh. для которwх от
nрамяетсв• (Виділено мною.- В. М.). 
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Таким чином. rраф Строrанон ОL"ОбиснJ сrІрикн упаштунанию 
слов'кноJнавчої долі Бодкнсt.кого і віліrран у Rnro JCиt-ri неабия
ку роль. 

Так само можна сказаm про МихаАла Петрови•ш Поголіна 
(1800-187S), професора Мос:ковськоrо університету R У'Іитспк 
Бо.uнс:ькоrо. Він опікував Осипа Максимовича. піD:tрииував Ао
го ІtащхtвnсшІя :JІІкордон. Поrодін був не тіІІьки імсниmм профе
сором росіАської історіі, ВJІе А прскрасІІИМ 111авцем і :Jбира•Іем 
староаннних книг та рукоnисів. Це 1Jtачною мірою А ІІрнваб.1юва
ло Бодиtк:t.коrо, тим більше. що а IB3S р. 11рофсс:ор віднілав Пра
rу А ІІО]НВЙОМННСЯ ] n. А. Шафариком, Ф. Папацьким, іІІІІІИМИ 
слов'янськими вченими. А•• молоооm Бодинсt.коm Поrодін був 
КЛ8JІСJСМ ученості, хоча 18 характером украінеuь і1 Варви ш: схн
JІАІІ гояоан перед авторитетами, вперто відстоІОІО'ІИ свою точку 

юру'. Чере3 чотири десяТИJІіmІ Бо.мнськиА 1rадуваа про По
rодіна: 

•С самwх первwх днеR студсІІЧСспа мосго 011 уже намсmt.!І ме
ни И С ТОЙ llopW НИКОГJІІ. ІІе yrt)'CIWI И3 ВИJІУ. fiOOMentD ВО МІІе 
стрс:млснис нек OJLНOA лишь l')'tckoй старнне, нон к еланиекой 
вообще, чсm ни дслал он, чrобw nод~~сржать зто стремление! При 
ror.nawнeA скудности в средсnах, с какой теruою rотовносn.ю 

ОТJІВJІ он мне все кннпt на ра1нwх спаRJІнскнх нарсчнях, nрнвс-

1СННЬІС нм в нашу Белокамсиную в первое свnс: пуrсшсствне 'Ja 

ро.ІlНОА рубеж ... Затем, скаким учасmем слсмu он 18дІUІьнеАшн
ми моими wаrами на твердо нзбранном wrенин моем к предпо
ложеиной uc.nи, всеми мерами об.ІІеrчая, оfіо.арІ:я, 1накоми с моrу
щимн уrJІІJІиn. пуrь-дороrуе'. 

Втім, і в друrіЯ половині 30-х років Осиn Максимович високо 
uінува.а учасn. Поrоаінв та ще Шафарика в Aoro наукові А долі. ю
крсма, в opraнi3auii 38КОfШОННОЇ поі:ш.кн. СІСВ)kімо, в 1838 р. він 
писав: с ... Я Jнаю, что ннкrо столько не JС.СJІаст мнс успеха в моем 
сrрансnюваиин, никто СТWІько не бЬІІІ причиною ero, никто так 
не занимается им, и. НІІСОНСU, никто бwlьuJc и лучше не в силах 
ПОНІП'1t И ОЦСННТЬ МОИ ИDеСПІА И пр. тому ПОАобное о СJJаВJІИЩИ

НС,ПКВЬІІШІІОСМ•. 

' В QIOIOII)' 1 •нnів .80 ПоnшІкІ Ііа.uис:ІоКJІR нu1n. nlucwl• піІ }'ПCprim. 
с-теорІD: •Bw rнорми, 'ІІОІІМІІОІІ1' кpyroм,IIUQU 1 :rraN ммороссмІское 
~ 'JOiueo, мuopoc:tCIUUIIIM -*ue natei.H rup8N, ес/ІІІ BWJIJIIПe, НОJП· 
IJ8U не ба осноанкІ, на .. uoc~oo Hlllplrnl. no С03НІНМІD -а npuocn1. no 
~IDQII-)'ICDCННCIIIJ'IIIЖJUIC'IIICJIIY. •• • 

10. Іісwок:ІDІІ. В.,._.. М. П. 11оrаuНІ// ЧRНМІ І Иunepmlpi:I.ON обІІІІІ· 
cne ІІСТарІІИ 11 .арс!ІНОС"n!І poccнlklm: np11 МосІСОІСІСОМ унаерснmс, 18n, 
И~КнІІn'ІрІ:nІІ.С.І-2. 
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Про-n:кttік Пmmіна ~ала тим бinьtuc :шачення, 100 він був у 
лобрнх LїОСунках з мініс:rром освіти rрафом Ccprit:м Умроним, 
ккиА і .1onoвiJtaв цареві про напрак.1сннІІ БcwtнchXoro 1а кордон. 
В •Бноrрафи•tсском СІЮваре профессоров и преttодавателеА Им
ператорскоrо Московскоrо университета• читаємо протокольно

суху, anc важливу інформаuію: •По всеподданнеАшему JІОІСJІІШ)' 
rocncuuшa уnраІUUІвшеrо Министерством ttapo.wtoro nросоеше
ІІИИ Государь Им ператор H3WIIBІL1 вwсочаяшее с:оизІІОІІСІІие на от
правпснис Болинс:коrо 3D rрвниuу JІІІИ ус:овершснс:твовании в ис
тории и литературе славинеких наречия в ювестнwс чем-либо, в 
оmошснин к избранноА им наукс, месrа Австрии, Турuии, Ита
лии, Германии. Пруссии, а ТІUUІr.С и в Варшаву•, на два гопа, с nро
Н1водс:твом на содержание зв rраннttсю н 11росзд тyJUt н обратно 
по 4.000 рублей аа:нrнаtlНА из зкономических сумм уннвсрситс
'ПІ, 1837 г., ВІІf)'СТВ 31-ro. Во ИСПОJІНсннс сего БсшинскиА отпра
вилсиза rраннцу, 1837 r.. октибр.ІІІ4-rо•. 

Так шо сам імператор Мико.1а І остаточttо вирішував пmанн• 
про JЮвrочасtІС наукове стажуваним Бом.нськоrо. Toro ІІастіЯно 
вииаru час. AD.c серсшша 30-х років СТВ.'Іа мж.Ішвою 8іхою в 
історіі Московськоrо )'ІtівсрснтсІ}:. Колеrа Бошшськоrо, філолоr і 
історик літсра:rури, Фс.о.ір Буслаєв пізніше писав, що ТОJІі було 
віамежовано •стародавній періWІ• )'ІІівсрситm;:ькоі історіі віп. но
воrо: •По ту сторону зтоА rренн cntp0e 1118ННе университета, cra
pwe профса:ора с патриархмьнwмн кравами и обwчаJІми н 18К8ІІ 
ЖС СТ8робWТ118JІ IUI.MHHHcтpatUIJI, ДОВСДСНИВИ К КОНцу ДО L"&М()

уnравсrвв, а по пу сrороку - новое :шанис университета, отмс

•tсиное и на его фрактоне 1835 rодом, UCJIIUI фаланга новwх и мn
JІОJІЬІХ профс:ссоро...,:. 

Серел них ОJІИН із перших - Осип БминськиЯ! 

сЯ ао••• n•еатв в 1837 р.• 

1837 рік Шl&N'ІІ'ПШСJІ всіА Росіі заrибспnю Пуwkіна. За вірш 
•Смерть noera- було :JаарсUІТОМНо КОJІНШІІьоrо ОD.Нокурсиика Бо
мис:ьхоrо. улюСіІІсноrо поста Шевченка Лермонтова. А .11111 нас -
українців - наАrоповнішс, шо uьoro року IUen8lu роDDІІІІІІЦ 

І flcмwto kuHІ:WUІIIIi.uLclu ЧаіІо. CnouкiІD, Сср6іІD, ХарІпіІD, ПС1111о11131о І 
tuoa: Yropuulll)'.l\llclpiІD. Шсшо іНWИJІ.ІфІІ)t, mecaa у &OIIIIti 1839 року: •Прu· 
ЯІІСІОІІІІТ. 'm1611 ОС1'ІІІІІІ СJІuІіІНІІUІ~ 'nmll: rt)lmL-.:. І. нехристІМ, І ИТ8ІІИІD, 
HeмetUІID Н ПPJCCUO, КО, Cn8cиru .. МОІ, 'f1U 11 't8l4 J11iw.1? ІЦІо ОНІІ НІ: IUIH~ у 
...... 1 nабо'Ін~;JІМ ІDІІ .НІМІоІІОІірет 11 трех канечнwх меаtІеІо. 

1 MIIQCII8CEIIA )'tiiiiCIICIIR'Т ІІDС:ІІОІІІІНІНІІІІІ СОІРСМСИНИ1СОІ. С.112. 
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ПDе111'01)' nюрчІсn.. На лоnиті в ІІІ відд.ілі у сnраві Кири.ло-Ме
фодіївськоrо токариетна u квіТІІі 1841 року він »свідчив: •Сmхн я 
любил с дстства и начал писать в 1837 r.•. Цим роком орієнтовно 
датується балада •ПрИЧННІІВ•, ЩО ПО'ІІІІІВСТhСЯ rеНіальНІІМИ ряд

КRМІІ, закарбонаними в rе1ютипі кожного украї11uя: 

Р<-~~tтас-rоrнеДншршироюНІ. 
Сtр,ltmІАІІітер'ІІІІИІІЗ, 
.'J.О.Ю.1У .ербІІ nІС ~ІІСОКІ, 
Горвwнхви.1юnі;tіАwа 

іСІ.lіІІ.нАwіс.ІІLІЬНІТ)"ПОру 
[JX\CPpii,"Ц"·~ІUІr.lii!UI~. 
fіеttІЧС:ЧОНС:НІСІІНіМNорі 
ТоВІІРНІІВВ.1ОІІоrоІІав 
ШстрстіnіJІІІіІІСсnіАІІн. 
НІ.ХrоІІUсtІСГОМОНІJІ. 
Снчівгаюперrк.,ика.шсь. 

TaRCCHPfi1Yp81CKpІІnin. 

В автобіографії ( 1860) Шевченко 38ЗІІа•Іив, що перші свої вірші 
склав у Петербурзі оЛіТІІьомусалу: •В лом саду ... на•Іал он (Шев
ченко nІІсав про себе в третіІІ особі. - В. М. ). делать ~тюдьz в сти
хотворІІом искусстве; из многочнсленнЬІх попьnок он яnослелст

виинаnечатал только ол.ну балладу .. При••инна "•. До перших по
етичних спроб міг ttaлeжam і вірш •Нудно мені, тяжко- що маю 
робити? .. • 

ИвсіріАсвІПІІні.внnвннбвnm. 
НесміІП«вж1мсне.шоRсирота! 
ПркбуlІС nшнна. коли не •ntнy
Меж вами. П&ІІІІNІІ, lleJI0,1M NОВ,
Па.1НН)'.Поба'l)'СІОJDУкраіну: 
ТонсньхаріJutеІІьм,тоссстрІІсfОІП\,
В creny nрн .rtopmi- ІІІСОКЇ NОГИ.'ПІ ... 
ОПІм- .QQJUІ,l11W світ Бо&иА WІІJІІІА' 

Письменник і nубліцист, рел.актор журналу •Современник• 
Іван Панаєв nізніше згадував: •Я в nераЬІй раз увн.дсл Шевченку 
.авадUВТЬ •tетьІре года назад тому (в 1837 r.) на ІІСЧере у Гребенки. 
В зто время дело ШJІО о вЬІкупе позта. Об :nом xлonOllUIH Жуков~ 
скиR. и Михаил Юр. ВнелhІ-орскнА. Шевченке бЬUІо 23 гол.а: 
жизнь киnела в нем, МЬІСЛЬ о близкоА свобол.с и надежда на луч
шее булущее оживnяла его. Он наnисал уже неск011ько стихотво
реииА ... МалороссиАские друзья ero уже и тоrл.а от.JЬІвались о нем 
с 'jІ!JІе•Іением и rовори.ли, что Шевченко обещаст абнаружить re~ 
НИ8ЛЬНЬІА ПОЗПІЧеСКИЙ Т8.18НТ ..... 

Того- 1837 р.- розпочалаСJІ poбont. щодо викупу Шевченка з 
кріnаuтва. РосіАськнА і укрвінськнА маляр АпОІUІон МокрнuькнJІ, 

ІІЗ 



ИКНА р83ОМ і1 Іваном Сошенкам КІІРІІОТІUІСІІІІСрсл. Кар.1ОМ 6рІDІІЛо
ІІИМ і Олексієм Венеuіановмм аби Jвільнити ШсІРІСнка від кріпосної 
:JаІІСЖності та вnаштувати воrитися в Акuемію мис:теurв, JаІrисав у 

uюасннику ІН бере3Н.ІІ IXJ7 pmcy: • ... Говорн.'І 6pJO.IInOfl)' наtЧСТ Шев
чеІtІса, старвпся ПСWІИнуrь ero на .І1Оброе аело, и, каастс:и. зто бy.qcr 
CJUIIICТJieiІIIOC СредсrІО - ЧСрІ:3 6piWUIOIII Избваиn. его ОТ ТJІЖСІІWХ, 
rrеІІ8ІІНСІ1ІЬІХ цепеА рвбс-nа. И wyrкa ли! Че."ЮІІСК ~;: 11ІІІІНТОМ стра
JІІС'Т в неІЮІІе 110 nрихсnн rp)'бoro ЧСJІоаеха.. Той же МохриаІькиА 
звфікс:ував у шсщеннику Jl берсзни 1837 року: •ПОК83аІІ ero СТ. Г. 
Шевченка. - В. М.) CIIIXOnUpiНit, кcnupwм 6рвuо8 &м ...,... ...-.IID8QJial., 8, )"IIUDIIDD8Q ..c:JIIIR 'I)XIUIIIOJIQIOI"OIIIМ08eUI, 
рвІ8ІК:8 .._... ero ІВ ......-о С0СТ0811118 •••• (ВІtІІЇІІено мною. - В. 
М.). Toliro. саме nоетичинА тanam моnодого Шевченка сrІОІІ)'КІВ 
Брю.'L'ІОІІ В1JІ'Т1ІСЯ 111 сnраву Roro зві1ьжшrи 1 кріпашиа. Через.вень 
- 2 квіm• - МокрицькмА :JаНОJУВВВ: •Пос.ле обе.іІ8 npиDUІ меня 
БpJo/JJioІ. У ltefO бwr )КуковскиА. 011 же.JІВ.'І 3ІІВТЬ nодробности 118-
С'Іt'Т Шевчеrrка. Слава 6ory, .!leJIO наше. кажстс:м, примет хороwиА 
XQII ••• 6рюмов начап ССІ"О!ІЮІ ПОРJРСТ Жуковскоrо и npeooxoac-. 

Та nоки-шо дВВІІUІІППРьохрічниА Шевченко був кріrІаком і, 
икраз ТОJІЇ, коnи бодинськиА ~ став иаrісrром, днореtІЬkИА Eн
rcnьrap.rпa :шедів вілшмаrати Тарвеа Гриrоровича на конюшні се

редоірні nоміщика :JІІ•воnьнwс речи•. Тільки JПРУ'ІВННJІ Сошен
u врnувап:о Шевченка вШ. nрнни~ивоі екJСкуції. 

•Це Єванrеліє докладно овнеаво 
n. SодІнок•м .. 

Про персбування А роботу 6о.Іянськоrо за kОрІlоном, куJІИ він 
вШбув 14 ЖОВ11ІІ: Чере1 ПереІІСІІВВ і Киів, дізнаЕМОСJІ 3 доаrих і до
КІІІJІНИХ лисrів Осипа Максимовича до МнхаА.ІІа Поrодіна, 
ОП)'(іІіхоІвних ше в 1879 р.• Вже J пнстоІuша 1837 року 6олинськиА 
пнсu Поrодіну з Києва, uю по JЮРО3Ї 1НІ.АІІЮВ у ПсревславсьхіА 
семінІрськіЯ бібІІітеці JUІВ старопавніх ЄвангеліІІ: ·Мой совет -
nриобрести по крdнеА мерс, ПDС.ІІС.ІІНСС Евангелие: зто JІРВІ"ОЦСН
ІfОСІ"ЬІо. В нас'І)'ПНОІІУ JІHcri 6сwrисьхиА рооповіІІІа: .Язwк, на ко
торwА :по Еанrелие ВWJІОЖСНО, есть язwк ЮжноруtеrсиА: вот но
вц JUaІocть:noro ПІNmІИІСІ!Досих пор мw не ЗІІаем, JІВІtе не rа
.ІІІJІИ, что на МаnороссиАсІС.ОМ в:п.uсе 6111110 что-ннбуJІЬ из Св. 

І ПIICWI8Jt м. n. ПОІQІUІІІ)'а1с:ІІІІМНС:ХU. хr«~~а.ІІ83S-1161). Bw..,a: 1-R. 
ПІІСU8 0. М. Ііаuнскоrо- М.: 8 УІІРерсиmсІШІ ПІПОrрІфии СМ. Каntов) 118 
етр.m-~,1179. 
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Писаннк, искnючак, ра1умеетс:к nроnовсди и некоторЬІх полеми
ческих сооtинсниА ... Злсс~о, в зтом Еванrслнtt R11i1K ЮжнорусскиА 
•tист, ІаІІС звешw иебсс:нwе•. Ашnосн про ПересопниІІІоКе Єван
rс.nіє - 8И4ІІПІУ nам'ІП'К)' давньоукраінськоі мови, сnорсну в 
І SS6-I 562 рр •• ро1кіwно орнамеІП'Омне Я 01Ц0бпене кольороаимtІ 
засn~вками, мініІnорІми, кінцівками. В 1701 р. Єванrс.nіє було пе
редано ао nсрсвслакькоrо єписоnського npccm,лy гетьманом Іва
ном Махпою і :Jбcpiranocи а хафедральиому соборі Воонесенсько
rо моиаmtря. Післн 101'0, нк у монастирі роомісти..1асR Псрс•
спавсwса дуХОвна семінарія, Псрссоnниttьке Єнанrсліє пepcAWJIO 
до ії бібліотеки. де на нього НВ'JРІІПИВ Осип БодянськиА. 

Uік.вво. що 3 двома Євинrеліями. виввnсними Бодинським. 
1наАомивса і Тарас Шевченко. коли перебував ІІа посці 
співробіntнка Київської архео.;юrічноі комісії (1 осені 1845 року ао 
ПОЧІfПСУ 1847-ro). Зокрема, 28листоnаJ111 1845 року комісін віnрц
жапа Шевченка оо ПОЛ13вської rубсрніі (фахтичноJЮ Переяслава, 
а .палі А .110 Чсрніrова). З uьom принолу. Шевченко, nобувавши в 
Персиславі, писав: •В скромноІІІ семикарскоА бнблиоrеке хранит
СJІlІВВ ЕванtелНJІ, ПИСВНЬІ на nерrамени И1ІІЩНЬІМИ СЛВІІRНСІСИМИ 
буквами, чернИІЮМ и киноварью- с прекраснhІми разноцвеmw

ми рисунками по 30Jimy. Первое nисано в 7053 году с напписhІО в 
конце еванrс.nнсn~ Марка ... Второе Еванrелие, также на псрrаме
ни, Н::JІІЩНее и роскошнее nepвoro, писано маnоросснRскнм наре

чием ... Зrо ЕванГСІІНе nодробно оnисано r. Бодниеким в •ЖурНВІІе 
МнннСЩ)СТВІІ народноrо просвсfщеиин)• М S, 1836 ГОJІВ, м. маR•. 

Hacttpaui, звіт Осиnа БолІІиськоrо з інформац.ією ttpo Єван
rеліІІ був опубnікованиА у 1838 р., і наrtевнс Шевченко -rрнмав 
журим у рухах. Віроrідно, що цсА факт був відомпА постоІІі віл. са
моrо Бо.ІІІІнськоrо. Сумчн 1 усьоrо, ШсІІЧенко не раз роомомив 
про старовинні єванrслі• та nІм'нтннкн архітеJаУРН, ntanьoaaнi 
ним у Персиславі, :Ji своїми друзRмн. ПрннаАмні. з МихвАлом 
Макеимовнчсм, вкнА у жовmі IR47 року nисав у листі до МихаА
па Юзефовича про переислuські церкви, особJІиво про По
кровську, ику 1ММІDвав Шевченко, та про два ЄванГСІІіІІ, що збс
реrnис:и а соборі і с:емінарськіА бібліотеці. 

•Шафарик так.иІ д.обр•І д.о меве• 

НІС'І)'ПНиАлнеr во ПОІQІЇНІбуло напис:аио ас 1 Првпt20 fРУD.
НІ 1837 po~Q( Псрr.ІІ)'Сім, &сwnІс:ІоІСИА розІІОІІШав, ІІК привітно nриА
НІВ Aoro Шафарик. і JIIC ІОНИ WВtІдКО 111ПрІОІТС./ІІОВ8ІІИ: сШІфарик 
ПJ)ННЯІІ меня как с:тароrо 3КІКОМоrо; nepвwe СJІОІІІ ero бwtи n:, orro 
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ОН И3ІИНJ\.'ІСJІ R НеІ03МОЖНОСТИ .IL1.11 HCJO об1.JІ:СІІІТЬСІІ СО ~1100 ПО
р)а:КИ, WТІІ. как вам И3ІІСС'ІИО, 011 весьма хорошо разумеет р)а:КИІt 
.111WK; но .11 на•ІL'І с ним rоворить по-чешски. н. таким образом. деnо 
:побwлоу.1ажено ІІа~И. Тут же я доставил ему Ваши московскне по· 
.uркн ... Два часа как не бwІІІІJІо прошп:и в расспросах и рrІІС(:ка:вх о 
Вас. Москве. Руси и моем страtІСПІОваІtии. Надруrой день, рано ут· 
ром, npиUJeJІ ко мне Шафарики стех пор не ІІрmюпит дИ.ІІ, в кото

рнА бw мw не аІШСJІнсь. Чтобw бьm.ІІобпнжс кнему. я, nоегосове
~ .10 OТWCUНHR КварntрЬІ, Ік:рссхаJІ R mcntHHIIY •BhiCOKHit .ІЮМ», 
на Конеком торrу. хак JJR3 nparnв статум св. ВаWІава, на .nевоА сто
роне, н nосле обеда пусти.,1ись исхать квартирw, которую скоро и 

нашли свсрх исякоrо чаяни.11, nотому •rто ничеrо tІет в Праrе так 
1рудного. как наем квартирw ... 3ro .tоВОІІьно 6люко к Шафари~ .. 
Шафарнк ТІК добр, так ВІІНМІІТеЛСІІ КО МІІе, •rто, ПраВО Я ВІІ)ТрСННе 
краенею сам 38 сет., видя, како11 х.nопочет н 3абоnm:я о мапейшеА 
МСЛО'ІИ, ощосяwеRся ко мнс ... • 

Знайомство 3 Шафаршсо~t. яке nереросло в зружні стосунки, 
3На•rною мірою ВН3JІачнло глибнІІу А ре3ультаmвність наукового 
віІІрядження Бозянськоrо. Шафарнк став його незамінним по
РІд.ННКОМ і ttаставником. Адже ніхто не 3ttaв так yneottetto А точ
но. що саме треба найnерше робити мооозому стажисту в 
нсвіІІоміА країні, які книm відібраm А прочmати, в яких мottac
YИPJIX шукати с:тарожmності, Rкі місuеві пам'пхн відоіааnt і т.д. і 
т.п. Бод.ІІнськнR інформума Лоrодінв на ПО'Іатху 1838 року: 

•С опсрwтнсм всс:нw стану посешать НароанwА музеА, в кото
ром Н:JУЧУ .~~ревнечешскую пuсоrрафню и нуми3матику, обо3рю 
все пражскнс бибnнап:кн: nуб/Інчную, частнwх лнu и монас:тw
рсR; и ІІрочнс :шсwннс JІ.остопрнмсчапль.ностн. В зто корсmсое 
BpcNJI Я Собрм JІ.ОВWІЬ.НО•ТВКН ВВЖ:НЬІХ - дрсВНІDС И НОВЬІХ- KHHr 
ШІЯ СJІВВJІнщинw. Надеюсь, часом своим составnю себе О'Іборную 

библнатеку по евосА части. В :rroм совет • оо111011;1о Ш ... раа RСІо
ма -н'О JU'I8Т. &eJ НІ0 В не rдua., 6м '181'0, 0н llll8 ІІІ!U- 11UU 

Aulelala; eiQ'. &uee ICU. ........ СОІІІІе88ІІІСа. 'I'I'06w К'І'О-ІІІІбJ,lІІо 
маrмне tu Dp8I'CI,IUI1al, 11811: он ••• Псревца.сrо "Сnаuю::кнхдревно
стеІt" Я Про.!ІОЛЖВЮ 6с:ЮСТВНОВО .. НО1 И ЧСрс3 lІВС HCliCJIИ ПОІWІЮ 
Вам отделенне о булгарах: он уже rотов, но н х011у прочССТ"Ь свой 
перевод самому сочннителю• (Виділено мною.- В. М.). 

' Поnшін :ІІІІJІОПОН)'8U БІшІнсwrому ncpcкпacnt J ЧС1:WІ:оІ ф)/)шultlnМWI}' 
ПраІUО Шафарма •С.,ІМІІСDІС ЛJІСІНОС'ПІо. 3 IICpiDOIO КННГОІО цієі UПітаJІWІоі 

:=~"0::.~~-=~:а~н~:.:=:а:~:~я::,в~:.,_""п:,': 
:IUJD'IIIH ИІ lleJIO(ICOJW!Іcn. ПCpeiUIIUI)', .СЛНК)' tllpul)' (jyno Jpo6/ICIIO, 68ra1v 110-=::J':.:. ffi'=~';y':'::~~~~~u=:~=~· Д.ІС)10'Ін Аому, 
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До ре•Іі, наорикіноі 1837 року БtuянськиА обіпив Попщіну: 
•Я не вороо1усь к Вам ()е] тоrо. чтобw ІІС щворить на всех нw
ІІеwиих с..тавянских Я]wках: :по необхо.тимо дпІІ ж.иноrо н пло
доносноІ·о :тания с..тавянwннw; иначе нес будет мср1ВО ... • 
В ЛЮТОМУ 1838 року БщансІоХИЙ ХВМИВСІІ У ЛИСТі ДО ПоІ"QАіна: 
•Я ТСІІСРЬ ДО ТОГО усnс,т В ЧСЩИНС, ЧТО оrбросИВ ВСІІКОС ЧВВН• 
ство и хкастоІК."ТІІD, говорю nо-чсwски, как будто бw шесь на
ролипся: по я н сам чувствую, и опwвw друrих увсряют меня 

В ТОМ. Тн8е ХО'І) DКТJІІІІ'По R С DPJI'IIMK C.IIIПRCIIDIII ІDІІІUМІІ: 
6eJ тоrо МОІІ utеІРІ не 6у.ІІІСТ ute.DPo10 .uoro • ILIIQIOIIOCНOI'O 
)НІІІІІІ• (8JШіJІеІІО МІІОІО. - В. М.). Такий МУJІРИЙ і JUUICKOfЛJUI
IIИЙ nілхіІІ. до майбутньоі роботи на кафс.'Ірі значною мірою 
сnрнмв вивченню Бодянським uinoІo ряду слон'мнських мов. У 
листі .по Поrодіна в травні 1840 року наmлошував: • ... Я теперь 
ВJІадСЮ ССМЬЮ СЛІВІІНСКІІМИ ІІ]ЬІК8МН, НІ КОТОрNХ Об"ЬІІСНІІЮСЬ 
как на своем родном. Потому. 'ПО я кer.u 6іwл тоrо М8еJІІІ.І, "1'1'0 

АІ• -..oro • МодоІЮСІІОІ'О ареnо.u8ІНІІа моеrо npt.DІna вепрr
мепо ІІІU.О &шо ,своиn. cftie со.е••еиво ІUІІ, ао краІнеІ мере, 
до "IO'IU 80JМ08110C"n, ~ 1"t .. IWIC CJI ... 8CUIC ПWІUІ, О ІЮІІХ 

DpNIIL/IOC• liw ТО.1КО81ТІt СО СІІОМММ CJI)'8111"tЛDM• ( Внлілсно 
мною. - В. М.). 

В .тисті до ботьків після nовернении в Москву Бод.інсІоХИА 
написав: •При личном ~;видании ... ус..тwшитс: от меня отчетпн
вwй расска] о тех 12 славянских живwх ІІзwках н двух мсртвwх, 
об усІІGСнин которwх мноrо nисали наши журналw по СJІучаю 
мосrо прис:ща ... • Під мертвими Бо.І1Янськнй мав на ува:Jі uер
ковноспов'янську та дрсванську мови; чотири мови - ук

раїнську, російську, біпорусІоХу та nо.ІJьську - він знав ше JJ.O 
віІ'ї:ш.у за кордон, а чеську, сербську, хорватську та інші 
слов'янські мови А .аіапектн віІІ вивчив під час СТWІ[ування. 
Втім, пам'втаймо. шо Кочубинський, який слухав лекції Бо
uнського А багато спіпкуваІІСJІ ] ним особисто, свіо.чив: •Зна
ние язwков у БОJ1JІнского бw.ло оrромное, но при вwrоворс на 
всех ІІ]ЬІК8Х, не искпючu и ll)'t:cкoro КРІЙНІС укорнзнснном•. У 

нашого rсроя все життя залишавек иевнкорснимиА ук
раінськнА акцент. (НаПІд810, шо А великий Михайло Щепкін 
rоворнв росіАською ] українською внмовою. Щепкіиознавець 
А. Дерман nисав: eEro украниекиЯ ВЬІrовор ... на москоаскоА 
сuене обратипси в трудиоискорсннмwR НІСJІОСТІТОК•). Врешті 
-решт 3ИВННІІ багатьох СJІОВ'ІІНСЬКИХ МОВ було ВUUІИВОІО ПІСре
JІУМОВОІО фундаNСІІtаJІЬНОСТі А масштабІІосrі .ZІіІJІьності 6о
.uнськоrо на ЧDJІі кафе.а.ри А стало сталоном .ІUІІІ настуnних no
kOJiiнь слов'янознавuів. 
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•C•oбoJJ.a! С•обода!!!• 

У квітні 1838 року. кuпи Тараса Шевченка було викумсно з 
хріІІІLmІа, Бод.ниськиА у своіх листах а.о Поnш.іна рсrJІІоаідав про 
відвіли ни Нарсшноrо MYJCIO, де він вивчавслов'янську нумізмати
ху. прn роботу в бібІІіоп:ках, СІІіІІ.куванни :1 Шафариком і nриите
пнми з Росії. Осип Максимович інформував своrо c:rapworo дру
rв. 111011 квіntі nриіuхав у ПраrуТимофіJІ Грановський: •Прожип 
:ШССЬ С ЛИШКОМ lUIC Нсше./ІИ Н ~1Ж&еТ CCI"QJUUI В Веиу, rne .ІІ)'Маеt 38-

юrп,ся чешеким (каrорому начал УЕ уч111'11СR 3ІІССІо) и ссрбсІСИМ 
кзwками и работать в публичноА биб.ІJноrскс. Сnустя чстwрс днк 
квнпек в Првrе и Стросв. Он ІІока:ІІUІ мнс рссстрw славкнскнх и 
русских книг. наІШсннwх нм в Пари•скоА и Бер.nинскоА бибnио
тскu ... • ~іч із унівсрсиmськнм однокашником і КOJJCroю по 
І')'ІПІtУ Сп.нкевн•ш порав.увапа Бод.нськоrо. В листах у Москву 
зrадуІІВІІСЯ Гоrоль, зокрема. БоJІJІнсЬКІІА nисав: •ГрановскиА rово
ркr, что, б)'JІ)'ЧИ в Бер~~ине, он с.лwха.1 от коrо-то, что Гоrоль жи
вет теnерь в Риме, бросИІІ лечиться от увсрсннОСПІ. что он непрс
менІІо умрст В КОІІЦС HЬIIICWHero rода ... Что 38 уж&СнаІ суаьба 
прссле.аует лучшие наши го..1овw!• 

6сшн:иськнА сnодівався., шо Поrодін незабаром приїде в ПраІ}' 
і nросив Aoro nриВС3111 сrочинсния. Гоrо.nя, Мар.nинскоrо и .пру
rнх. xoro MOJIHO. из новеІших наших лучших nиcиre.n:eA, для Ша

фарика, ОН Xote./1 бw ПООНВКОМиnсJІ с НИМИ•, а 11ІК0Ж •МІJЮрос
сиІtские повести• Гриrорія. Осноа'иненка. 

Стuсист старанно .110110аідав і rрафу Crporaнoay: •ІЬспсшину 
ПОПСЧитеJОО Императорскоrо МОСІСОВСКОf'О уннаерситеtа И ero 
учебноrо окруrа ••. В :rrм 1РИ с половиноА ~яuа и искnючИТСJІІо
но :JаНИммси с rосподнном Шафариком, псрвw:м соврсмсннw:м 
І:JІUІІНСким фІШОІЮІ"ОМ н знатоком древнеА истории, тсорnичес:
ки-снсrематическим )':ОІІtрwсиСТІІОІІІНием себя в старом н новом 
ЧеtUСКОМ, СJІОВВUkОМ, ВСрХНс- Н HH*HCJI)'JI:ИUКOM JI]ЬIUX, ИХ Исто

рИИ JІИТСР81УРЬІ и истории народа•. 

Проте стрижне1010 хмо10 листів Осипа Максимовича .ао По-
І'ОАіна А Crponнmв були в тоR час скарПІ на те, що праміНЮІ 
УІІіІІСРСJПС'ІУ 381рНММО переказ Аому rрошеА. ПсmWну писu: 
•Епtс рез ІІОІІТОрJІІD Вам свсnо ниаRшуІо просьбу: рtШИ всех СІUІ
тwх вра3)'МІІП nрцnенне универснrета. Если не хсmІТ мне вwсw
.ІІІТІоАенеr; 1U зачем же ПОСJІUН меня CJOJII? .. Теперь оно.ІОІІЖНО 
Пос:JІІІТЬ мне 2000 руб< ..• > •· 

Якра3 у цІ JІНі в Пстербур:tІ uapиtUІ ОлексанJІРІ Фе.ІІоріІна 
сПUТІUІІ. 400 руба:ІD JІ потереАнІ квнnсм nри розіrруванні nортре
та Жуковськоrо, роботи 6рІDJUІова, а маАбуnrіА пар Опсксuшр 11 
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3ІІМВТІІD 300 рубпів •311 .1отереАІІWА бІІJ1ет nортрет Жуковекого 
анвопнсuа БрЮJUІова•. Таким чином, rроші на викуп Шевченка 
було зібрано. 2S квітни 1838 року Мокриuа.хиА JВІІисав у щолси
ІІИКУ: •Часа в два пошел R х 6ptoJL'IOвy < ... > Скоро 11рншел Жу
ковсхиА с Вила.еmрским. n.....,. ШН'ІСПО, • ВКІІJВІІ ~-
18'1 BJ)"'IILII UQ' &,маr,, :JaUIO'IUIII)'ID • ce6t ero C8CI6cu;r • o&eeaew
JIIIe nрп rpui,IWIC'IU. Прnм 6wno 8IW1'Io 3'І"У с:QСІІJ• (Виділено 
мною.- В. М.). Сошенко розnовілав {У записі МихаАла ЧаJІоrо): 
·Я сІШСJІ в хварmре и рабоrал очень прилсжко. Зто бЬUІо в по
СЛWІИХ числах апрем ••• В наwсм морозном Пстсрбурrс ЗІПІХJІО 
весною. Я открLІІІ окно. которое б.wло ахкурат вровена. с тротуа
ром (В буаинку Мосиrіна на 4 лінії. - В. М.). Вдруr в комнату 
мmо через окно вскакиваст Тарас, .. ЧYJ'h и мени НІ: сwиб с ног, 
бросаt:ТСJІ ко мнс на wсю н крмчнт: •Свобода! Свобода!!!• ПоИJІв
шн, в чем дело, и уже со своеА cropoнw стал душиn. ero в о6wnи
их н цСJІоваn.. Сцена зта кончипась тем, что оба мw расппака
"'"са., как дети•. 20 травня 1838 року Шевченкові було видано 
відnускну в 2-му JІ.епа)7ПІМеtпі Cctta~ і в Aoro житті відкри..1ися 
нові гори30ІПИ. 

Бо.мнськиА в ці JІ.Ні вперто, наполегливо А нуJІ.нотно ВНJІО
бува.в нале•ні Аому rроші: •Прамение университета кругом 
виновато ••• Для избежанни ІІодобнwх nроказ с ero сторонw и 
ІІросил графа (Строганова. - В. М.) н Совет университета вw
сwпать моА ок.мІЛ в наше посолw:тво при Вснском D.ВDpe: :по 
единственное средство заставиn. правяенне университета не 

мwСJІити лухаво < ... > Рсwительно стьш и ерам нашему униеер
ситеtу < ... > • 

Втім, пам'патимемо, шо, занурюІDЧИсь у лисrах з фінансових 
nроблем, БодинськиА буJІ.НJІМН не виринаа i:J роботи. Він доІUWІ.
но ВИВ'ІИВ стан і пробІІсми євроnсАської славістики. з інтсрсс:ом 
иауковцн спостсріrав за процесамн націонапьиоrо ІІі.цроджсини 
uстрійс:ьхих і бмкансІоКИх СJІов'ян, а~m~вно шrу.аіюввв руко
писні дасрсJІа. Йоrо працьовнтість. ЗІUІЕІ"І.аІ, не зиаnа меа. Ізмаїл 
Срсзиєвсьх.иА, JІКИА псрети)'JІСІІ з Оснпом Бодн:нсьІtНм у Польщі, 
3ПІд)"ВВВ: е8с:Іцс, ГДС MW ОСТВН8В/ІИВІJІНСЬ. ОН Н8XCWU1 себе рабспу 
И работu H3DJUIJI В АСНЬ ЦС.ІІWА JІСИЬ. 8СТІ8ІЯ рако И JIODCЬ ПОІІ
ИО. Ос:обсино 3ІНИМІЛСЯ он вwписхами из рухописеА <. .. > вwпи
сwвмон ЦМWМИтеrре.ІUІМН•1• 
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•.Жорстока хвороба заалила мене• 

Ревматизм ніг, відикого Бошшськиn. uаєтьси, 11азавждн поз
бавився ше в ceмirtapii, в Чехіі майже відр;uу дався пJІІаки. Влітку 
1838 року БсшяrrсЬІtИІt nисав Поголіttу: ·Вьrнс nовсрите, nочтен
tІеІtwиА Михаип Пnрович. до какой степени вре.~~ен чешекиЯ 
ІІО3Ц)'Х мя ЛЮJІеА, которьrе когда-либо стра.;І8ЛН ревматизмом, 

ипи имеликнему хоп. мапеАwую наклонностt. < ... >Во все 7-лет
нсс nрсбwІІ.нис: в Москве ни мнаждw не чувсmовал JUUКe мanelt

wero np11nanкa: но, лишь то.'Іько занес ногу в Чехию, старwА nри
ІІТСль ТОТ"Іас навести.'! меня и до того привязапся, •по uеwние 

•ІеWСХИС .П.Октора H8CИJ1t.JIO ГН&.1И МСШІ, еще В ICOIIUC MaJI, 118 водьІ, 
ШафарІІка тоже, nотому что, хотя otr сtр0.11ает оо все время своего 
жительства в Праrе :лоА бопезtІt.ІО, 110 я в короткос время )'tІІСЛ в 
ІІИМ поровниться. Прошу вас noкoptteAwc не сказwвать никому 

Ю МОСКОВСКНХ об ЗТОМ НСПрНJІТНОМ ІІОЛОЖСННІІ МОСГО 1.!ІОJЮНЬЯ; 
иначе оно ІІоасдет, черт знает. к каким чсрнwм зак.1ю•rениям н 

сипьно может ІІоврс:дить мнс•. 

Втім, .п.овrо замовчунаm серйозну хворобу не було ніякої мож
лнності. Восени 1838 року, коли Бодянський був уже в Угорщині, 
стан Aoro 1.11оров'ІІ погіршав. а в Лkn'ON)' настуrшоrо року він уже 
ві.о.верто просив графа Ссрrіи Строnнова про по11овжеІІНЯ 
прміну nерсбування за корааном на півроку в 38'язку з хворобою. 
В ueA час Бо4яІІСt.ІUІА СкарJСИВС:Я Поnшіну на сІUІьні болі А роз
повідав про своі хар.ІІИНаnІtНі МСТОІИ сам011ікуванна: ..ЛІІmUІ, ае

СТОІСІІJІ бо.пе1нь евалнла мени совсем с ноr < ... > С О'ІЧ8JІННІІ прн
беrнул к самому рсwител~оному бо111'1'Wрс:кому срелств~ Или по
лон двор, ІUІИ же и корень Іон! Думал 11, и. перекрестись по 
ІІраІІОС.Павному, наЧВJ:І катаТІоСJІІ, как cwp в Иас:JІе, 1 холодноА во
ас, Т.С., ~ЬІЙ JІСНІІТО ИJІСЛО, ЧТО 7-11 'ІІСОВутра ПОІеЮlІОТО
ГО, ЧТО ПОТ ПроХD.ІІІПСІСВОЗЬ ПосtеЛt., ПОТОМ ТОТ'ІІС бросаюсt. В ВО

ІІУ 8-10 градусов XO/IQIIН)'JO, далее nwo or 60 .ао 70 стаханов в 
JІСНІІ, вечером снова купаю ucлwlt час свои скуаеJІьнwе ноги, и в 
зuлючсние, аmраВІІяясь спать. обвязwваю их XOIIOJlНWMH об~ 
К1ІІІJІІСаМИ•. 

ЯкиАсь час ttавесні 1839-ro Бwuшському nonenuano: •Нwне 
бwстро ПОD.виrаюс~ок :шоровью и JlYМBIO недели чсрс1 три nус::тить
СJІ вдороrу непременно, крспок н весел. Никвкой на свете ревма
тизм не мо:ІКСТ устоаn. против такого боrатьrрского nротивоя.п.н.я, 
каково холмнаа вода, и кто вwпе•rкпся еА, тот навсегда беюпасен 

от nрежней своей бопсзни•. Проп самообман так само небезпеч
ний АК самолікування. Хвороба не nопиШ&.ІІа Бодянського. Ста
жист JJ.оповідав Сергію Сtроmнову: • ... чтобw. наконеu, совер-

120 



WCIIIIO НJбаВИТЬСІІ ОТ 'ЛОЮ страаательtІОfО ПОЛОжеІІНІІ, J1 ОТПРD· 
ВН.'1СЯ ПриМО К СОМОМУ изобретате..110 Вр&ЧСВВНІІR XOIIOJUIOЙ DOliOR 
:шамеttитому Прис:Іtиuу1 в Грсфенберr, в австрийс:коА СНJІезии, 
бпиз rорода Фрс:ЯвалІUJ.ву, куl18 и npиб.wn в начапе июня. Заесь, по 
непомерно оrромному количестну бопьнwх < .•. > и невозможнос:· 
ТИ ПОІІЬ30ВВТW:И СГОСОDС"ПІМН И р)'КОІІОдСТІІОМ, КВК НІUUІСЖИТ, 11 об· 
ратилея к не менее извссrному самоm Присниuа врачу Вейс:у во 

ФрейВL1ІUJ.ау < ... > • 
Лікуванн• затяrувалDСJІ. А у вересні 1839 року Бо.аянськиА 

жову nросив (.'троrанова ПОJІ.овж:ити Аому термін перебування: 
•Я еще раз осмслнваюсь утруцать Ваше Снятсльстао евоеА ни· 
жайшеЯ и noкoptteAweR nросьбой о прибавке к исходатаАство· 
ваннwм уже Вами шести месиuам отерачхи моеrо пуrешествии. 
НОВЬІХ ІІІІПІ < ... >•1• 8 червні 1840 року 6ОJІЯНСЬХИЙ у відчаЇ ПИ· 
сав Поrодіиу з австріАської Сі.'Іс:~іі: •Мой час бwстро ІІркбпижа· 
еп::к: и :по ясно вижу, и буди ВDJІR Господня! .. Улучшения ни на 
волос:; ПО·ВИЛИМОМу, бо.JІС:JНЬ МОИ JІОСТИr.JІа ВЬІСWСЙ СТСПСНИ СВО· 
ero ра:~вития и не делает ни шаrу ни вперед, ни наJаJІ: ей там лю· 
бо у менJІ, •tеповска смирноrо. схромноrо и. что особенно. тер· 
nсливоrо! .. страааимя мои - бежсрнw. неоnнсанw: что war. 
ударножом нас:квозь!• В лютому 1841 року повідомляв: •Нельзя 
сквзать, чтобw мнс не бwло лучше: но :по лучшее тах не:mачи· 

тельно < ... > и. rоворя: ~овами Малорусса < ... > с:SІJІ.ьламач або 
:) мосту в воду•. 

Неодноразові подовженнІІ tсрміну nеребуваннІ за кордоном 
JІратували унівсрс:итетськс начальство, це БоrоІнеький вперто 

сrоJІв на своєму: •Пожалуй, если им прнскучилось D.ОЖИJUІТЬСЯ 
мосго ВЬІ1D.оровлеиНJІ. хотя Государь Импсратор сам ВwсочаА· 
wc сои:~волил на бсс:срочное мое пребwвание за rраниuеА 
ВПрс.!lЬ .по nолноrо и совсрwенноrо восстановпения nотерІННО· 

го мной :шоровьи во время путешествия в дспах )'Іtивсрснтста 

ЖС, ПО МНС, MOryr ОНИ, ЧТО ИМ угоднО BWMЬIUIJIJIТЬ И ПрсдсtаВ· 
ЛJІТЬ вwс:шему начальству J1.JIR уклоненна менJІ от OJCИJІIJOШCro 
мсста1 , потому чm • ни в каком случае не намерен возвратить· 
сJІ бwІьнwм ИJІИ не долечившнсь .•. Ворочу свое здоровье. на что 
имею полную иадеж.ау. подтвсрuаемую моим крепким сложе

ннсм, образом жизни и дІUІС лnами, чем nоторопнвwись при

ехать пDJІуисцспсннwм. Подн••JС .. еове.-110 на ноrн, • 
ке •е IIOJUIIUIП'C8; • креnко JRP811, '11'0 ІІDЄJІе 803UI)' еие, 
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r.at 6w те ви бмт, нв родине, •• •)1Іdікие• (Виділено мною. -
В. М.). 

Бодиt«:ЬКНІ\ ТUН СІІ~ВПі •ВЗJІВ СВОЕ• 1\ усім ЖНТfЯМ ПОВНОІО 
Мірою BHIIJНIIWIR ДОВІ'ОЧВСНУ 111ТрИМКУ З ЛіКуRаНІІІІМ 38 ІСОр.ІІОНОМ. 

•Без кнвr кафе.ІІра не може стоати• 

У 38ХОРJІОННОМ)' наух.овому відроженІІі широко рожрИJІІUІНtR 
страс:ті Осипа Максимовича за книrами. Саме так; страсrі. Це 
церковне понІІlТИ точніше персмє стамсннІІ БодRнськоrо до 
книm, ніж уживані звично СJІова: приарасть, жаrа < ... > Ледь 
ІІрнїхавшн в ПрвІ)', він писав Пorwtiнy. • < ... >если можно, надо
умите Поnечите.ля (Строrанова. - В. М.), •rroбw ott nоручип мне 
составІПЬ :ш.есь О'ІборІІУІО СЛавянскую биб.лиотску АІUІ нawero 
университета: теперь R имею дІІJІ тоrо самое вwro.1111oe врем• < ... > 
Кап:и 011 хоо1ет, моrу тоr.ІlВ же nрипожить реестр тем хниrам, хото
рwе я, вместе с Шафариком. ttaxOlUUI нуж.ІІWМ м• библкоте ки нa
wero университета по Слаwшехоh хафслрс < ... > • Враховуючи 
rруитовність nідхолу Бодянеьхоrо до будь-якої JІІUІUІИВОЇ дnя ню
го сrІрввн, роJумітимсмо, що Іtс не була лепшважив nримха •Ін 

мимовіпьна ::ІВбаhика, навпаки, вчениR дивиВСJІ .ІІJІСКО вnеред: 
сВо врсия своего 1/ІССЬ nрсбwванив R СОС'ПІВІUІ бІоІ отборІtую биб
лиаrску по СлавянекоА кафедре: l5eJ 11111r U4lf,lpa н __... ето-
1111о8 (ВИJІілсно мною.- В. М.). 

На JСВЛь, Строrаиов. а, crrxc, А )'ІІіверс:итет не віаrукнулися на 
u.i nponooиu.ii 6ouR:НCJoкoro, проте він nродоауввв куnувати кни
ПІ на свої хоШІИ. В рс])'.u.таті аов'анська бібпіоrска, зібр&на вче
ним, СТІJІа значним і бсзпрс1ІСАСНТНИМ підсумком Roro nеребу
вання :111 кор.110ном в 1837-1842 рр. Оnисуючи с:воє ]ібрвннв в 
липні 1843 року, БоаннсьхиА ро:ші.Іив книm на.ІІССвть рубрик, nо
:твчнвwи іх буквами росіАськоrо мфавіту: а) книnt, видані чесь

кою мо11010 (627 nримірників): б) іноземними мовами в J"8JJ)'3i 
чеськоі історіі, літератури. reorpeфii і т.п. ( 114); в) слоааuькою мо· 
вою (15); r) nо.nьською мовою (411): д) іноземними мовами про 
Польщу (32): е) сербсько-лужиuьхим та іншими Л)')КИUЬІСИМИ 
наріЧЧJІМИ (31): а) сербс•кою мовою (360); з) хорваn:ькою мовою 
(119); И) CJIOВCHCЬrkOIO WОВОІО (9); і) ріЗНИМИ МОВВМП І f8JI)'3i 

слов'янооНІUІСТ1І8. (187). Всьоrо- 1905 назв. 
Перелаючи ueA список у нав.іАні рухи, Бодянський писав: 
•Ero СИІП'еJІІ.СТВу графу Ccprc10 Гриrорьсвичу Строrанову. 

ГоtПОD.ННУ Попечитслю Имnсраторсхоrо Мск:ховскоrо Унивср
СІПОПІ. 
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Честь имею преаставить Вашему сиtтеІІЬСТВУ сnисок кttиr 
Славинекой бибпиотски, устуnпенной мною чрез nос:реJІСТво Ва
шего Сиятельства, Москавскому унивсрс:итету. О.іІно лишь же
лание аоставить унивсрс:итсту upyr средство rІовссти изучение 
слааяновсл.енин с самого начала скольхо возможно nравильнее 

и ycnewнcc - nобу.ІlИJІо собирателя ес у.:rуnить ес мссту сносrо 
вос:nИТІНии. Имея :по в ВИдУ. он не nозвопм себе nрибавить рс
wительно HtrІero к :поА uсне, в коrорую бибпиотска его обо
швась ему самому'; Для составленин ее CJIJI8 JІИ кому ПрсJІСТ88ИТ
сн в аругоЯ раз такой бJІаrопринтнwй с..1учаА, каким ПОJІЬЗОВІJІСJІ 
собиравwиА ес, nyrcwecrayм по славянеким зсмлнм npcuc дру
гих товаришеА своих по заиnмям < ... > Так как бнбJІнотска его 
назначаетс:я уже по своему назвакию nреимуІцссtВСННО и преж

де всего .11111 nособия nрсnодаюwему и нзучающим славнноІІС.ІС
нис в унивсрситете, то потому мя нее отводиТСJІ особенное ме
сто в обwеА бибJІиотеке, r.tte она nомещается совершенно на от
ае.пьнwх полках или в яwнках, 11е смешиВІJІсь с nрочими 

книrамн. ОJІнако те из кингобwеА бнбJІнотеки, кои примо отно
сится к славинству или писанw на ол.иом из славянских нарсчиа 
.ІL1R уJІобнеJІшсго употрсбJІсния своего приСDСJІнниІDТСJІ к :nolt 
СJІ&ВJІНской бнблнотекс. Наnос:ледок будеТ заведена особu кнн

rа, в которУJО вписwваІDТСJІ сочинснии, вьшавасмЬІе кому-JІибо 
из Спавниекой биfіІІиотеки. Всякий, впвwиА книrу из нее, оби

зwвается nрс.!Іставить иазал. непременно по проwсствии месJща, 

КВК скоро ТОJІЬХО nрофессор СJІІІdІНОвеJІСНИЯ ПОЖСІІКТ СС НМСП. 
АІUІ своих 31UUП111f. Всех книг, закпючаюшихс:н в зтом списке 
числом 1906. Кроме тоrо OЖJIJI8C'I'CJI еще одІІІІ ищик, в конм на
ХОЛІІТСІІ слишком за (Сто? - В. М.), хорватеких и apyna сочнне
инА'. 

Под~иннwй ПQІІПИС&Л зкстраординарнwА профсt:сор Мос:ков
скоrо унивсрсІІТmіІ Иосиф Болянский. 

31-ro ИJDJІІІ 184] ... 

' Уиікрс:ІПП llpiUt6u 6&kmq lioultCWIORI :8 )142 ~ 15 кoniJUL )Ьо 
111D qlq :J8ІШ8ПІІ, .. npoaatiD Строnно81, nCNCНIIII СІІОІJІІП'МЬ lipoкniiWODI'O 
IIOiti'DIOI'O )"DUUIIIIILI)&pнcwoll саре18р IUeanyrtн, 

До рН, ІU IIIIPJ'IC'Id rpoad ІіQмнс ..... неuоаі xynu у C8DfO 1111ADМoro, 
'lecwcoro фіаоІкn-с.<ІІІІістаІІаuмм IUIXIIItcD)' mnea~IІD хниr. 

'lialaatcwadl мu,. )'1131 себе. llllmi8IIIOIIY ЛИС1'ІІІІм acrqNr • eo&ID IIIJI8-
IO Cipml AQ11DМJ' IOIIIf1l :1 nереакоІІ уні8ерс:нrет Cil6nknuн, 1111му 'ІІІС.ІІі 'IQid, КО" 
ЮІІін yu ме 8у;8е nрофІсаракуні•раmпJ 

'liaaltcwcollyНІCIII8IIDCIIIJCIIII!МIII8Jil(8p:trm'IIИIIIW:ІIВORt ... 18,1SoliH 
npoau у ІіІІнІ (145 118.18.), ue 8JUiiн ОсІШ МW:ИМ0811'1 lliAU8 У бi15.11oNQ 
І45Ьпша ккц 8 •рх '101'011QUP11Uyнlleparmy 1111 165 ~ уtому'ІІІСІІ -- 123 



Так було 111початковано в стінах Московськоrо університету 
С.ІJов'внську )"Ібову бібJІіотеку Бомнськоrо. Всередині SO-x рр. 
ХХ століТПІ книrи nрофесора було ВИділено в особ.nиве зберіnн
ІUІ Ію правах особис:тоі бібІІіотеІСИ з самостіАною інвентарною 
книrою, в вку вписано 2204 томи. На початку 70-х років ХХ сто
ліТПІuя бібпіотска нарахову88JІа ае 2349 томів. Пошук книr Оси
nа БоІІJІНСЬКОЮ А ПОПОВНСННІІ ltoro бібліотеки ПрцD.ОВЖ)'ІО'J'ЬСЯ, В 
2000 р. буJІо скпааено А випана ії Катаnоr1 • На думку )'КІІаАІ.Ча Ка
та.ІJоrу Л. Арістовоі, о~Бо.!uІнс:ькиІt у своіІt роботі зі студентами 
біпьw ак на півтора с:топіТПІ випередив етамсина вчених 40 кни
rи ак .ажерсла < ... > • ФахівІlі ВЇдЗначають, шо колеІWіІ: кннr Оси
nа Бо.1аІІськоrо містить дуже uінниІt. матеріал і АІЬІ сучасних 
JІОС..1ідників-славістів: •Зібрання дає широке різнобічне уивпсння 
про книжкову пролукuію буантелів і не має собі рівних у наших 
бібліотеках•1. 

Відrrрамиючж:ь у аовтні 1837-ro зв кордон, БодинськиІt роз
раховував на два роки тамтсшньоm С'ПІЖ)'ВІІННR, та насправді він 
повернувся в Росію через п'JITh років- у вересні 1842 року. За цсІt 
час Шевченко пройшов wmu: від nерших своїх віршів АО •Кобза
рв• і творів, шо зробили ltoro nершим ухраїнськнм nостом. 

«3 ІІафедрВ - ПрО С.ІІ08 98ВЩRВУ• 

Першу лскuію в університеті БодвнськнІt nрочитав 24 версснв 
1842 року, тобто букваnьно через А88 тижні ПІСІІВ nовернении з на
уковою вЇдрJІ.!ІХсння1• Така nосnішність була викликана розпорІІ
шкенним мініСІрІІ народної освіти Ссрrія Уварова, RDІA хотів nо
слухати свіжі новини з слов'внськоrо світу. Бодянський сам: роз
nовіааа про це в листі .ао своrо колеrи Ізuаїла Срсзнt:всЬJСОrо 
14 жоВТНІ 1842 року: ..желание ero СJІЬІwать чrо-нибул.ь с кафсд
РЬІ о еламишние как можно скорее так бЬІJІо ВС/ІНКО, что мнс ед
ва далИ ОПОМНІП1оСа ОТ JIOPWIHoA ТJ)ЯС:ОВИНЬІ И р08НО СП~ .!18t 
НсдсJІИ по nрие:ше ВСПШИJІИ wс:нн на амвон и заставили 6аап. 

ІUЦИІВЬ и вкось о том, как за морем Варих.с:ким с:иница *"ваnа и 
какие чуJІ8 ви.uпа! .. Но, начавши раз, НІІАО бЬІЛО Продопаа1'Ь, и ес 
аз 'Істwрс*А.ЬІ в с:сшмиuу бІаrовсщу оrnаwеннЬІм с:.nовом о с:лаu· 

' а..нск:u rчеемu &6Імсm:а о. м. ІіаuІК:ІUИV. Кatanor. eac:-.rru. 
.1.IO.Apкc:mu.M.:И~MDCК08Ck0RІ,aм•pc1m111,1000. 

1 lluJк• Н. М, CllaмнcallhllnмDRII 0, М. 6owccкoro// СоІе!СКОІ С. .. • 
8111108tАСНІІе.І982,NlІ.С.ІОІ. 

•Текr .пхцІ~у ВWdnl ppamк:illlнmnyry.drep81YPII ім. Т. Г. W.· 
ЧСНІІ(Ф,99,u.J6.24J. 
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нах. Признаюсь. не имен ничего nол руками. кроме двух-трех 
книжонох, известнwх Вам, и не надсясь скоро сВОJО книжницу 
получить, КотораJІ-дс, гдс-то нwрнст по морю, мнс до11n11ьно жуr

ко теnерь1 • Нспьзн всеrо бwло удержать в своеРІ каторбс, как rово
ркrнаwилюбсзнwе чехи, а нwичс меЖА)' тем. nриUJJІосьтолJоКОею 
OJUIOЮ npoбaanJI'I1oCR•. 

В історичній літературі JraJUІHa ;tекціи Бо.мисJоКОrо нвзаана 
еО судІобс наролов ... • зв nершими сповами тексту і, СУШІЧИ за 
змістом, вона маnа or.rwювиR. встуnннА характер і персдуІІВJІа ви
ІСJІІАІННІО курсу славістики'. 

Лекція Бодинсwсоrо nереконливо засвідчила широку ерудиuію 
мо.nодоrо слав.іств. неабИJІке знанн• ним праць звхШноєвропсАсь
ких і слов'ннських В'Іених, вільне ВQІІод.іннн матеріалами з \."ТВро
аавньоі і сучасної історіі слов'инських і інших євроrtсАських на
родів, спов'янеького та індоєвроnеАськоrо мовознаІІСТІІІ і т. ін. На 
думку фахівців, ПОГJІІІдН Боляиськоrо були типовими .ппи роман

тичною каnриму в тогочасній філолоІіі, ОЧО!Іюваного Я. Гріммом. 
Іх ПОJІіляли слов'инознавці П. И. Шафарик. В. Ганка. В. Карал.
жич, Ф. Б)'СJІаєв, І. СрезневсЬКІІА, С. Шевнрьов та ін. В цьому 
коІПСкс:ті цікаво каnшати тезу Бодянськоrо про те. wo в історич
ному розвнткові JІІОJ1СТВ8 нарешті nрийшло свито Jt ІІа слов'инсь
ку вулиwо: е< ... > слаВІІнскос ме ми теперь ВС1}'11ает в своА возраст 
ВООМ}'ЖІUІОСТН, RpHWJIO СМСНІПЬ СВОИХ ПрсдwестВСІІІІНКОВ, .. Н8-
СТ)'ПИ118Пора ему рас тн, нм :..с молнтнсв' <...> Нетуго.n
кавслаuнскоммнре,ГJІ.сбw славянекав народность 
бw.na нсІІСІІома, не приВОJІИRа в сотриссние, не злсктрнзоваиа со

бою< ..• >• 
ОообІІивиА іитсрсс і нині викликають ро:uуми Бо.wrнськоrо 

про мову. в ТОNУ числі українську: еНо возможнw пи какое-либо 
единение, общение, взвимносn. МСЖZІ)' раЗJІичнwми членами 

• АшСІСJІ про "R, 1110 15&ioRu. ]Ї6р8нІІісwnм:ІоІQІм у :JUOpiiOJIНOМ)' li.lpu· 
аекнІ, ше не &,JІІІ Jl«f8Ue:НН • Мосау, 18ім побсNоІUСІІмО&ІІн8СІімеrаJМмоі pe
IIJWii )Wpo88 ... JRIW!Jo. 

'Дn. М.Ю . .Qосnль. Перu~~веІUНJІ О.М. &о,uнс:коrо 11 Москокао• умнаер
І:ИІе'R(И~ІІ41с).-Ва.И~кІfСТО'ІtntаСІІСІІеИмеСТРІН 

Це'\'С.м~:=;==:JІ~.;.:·::=~~~~іІсWІІІ 
ІІ)&ІшІm8, llld 118 n0011ncy 40-х podl ХІХ C"fOIIIm ПJвopJUUI trp0 •сnріННІІ• 
ЄІІроnм ,. :uctu JUWronponelc:Wtd llllllllll:auil. С. ШсІІІРІОІ parut h'INII 
.-пІ ll:nlpnнe ПІJІDІІ8ЧСІІІІІІ Padi не rt.ькІІ всnрІІІІКnтІІІJІUЬІІІОМУ рсnвкr
КОІіuіr:ІІІМІІІRЬІ&d[,ІІІеіІІРfП)'UІІНІЗвхіJІиаІЄвроакІіаJ111103ИраQ/ІІІІU(І. УІіо
.ІUІНСWШІО38)"'1180 iнulue: оНDІІ .. ІІNМ,'ІІО6w ІІПОІІІІе ~&1ИІСОІІ)' 
ІІDІD'ІеИІІІО c~&m. nос:р&ІІІІІІDІІІ мruy прасвеudнноІІ ЕвропоІІ н dмиоІІ 
AJ!rd, ~nocdSc 11 nІmІМ ncpa.un. :rral ІІСІСМ&МеfІd!АDСnІІПІІІС II.CIIc.ІCІ•
R.IIWIO,O'I6nllnwlpn~oci!xnepllll'lнoeol!ipoнuiKC,IICWQIIICIIOfHDIMH".. 
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МНОГОВСТDІІСТОfО варода без еЛІІІІСІІІІЯ. ВзаИМНОСТИ 11 Я З hl Ка -
точки соnрикосtюоеним шtи всех и каждоrо, огнища. в коем все 

разброс&ІІНЬІе Л}"ІИ СНОІ!а СХОДИТСН И ЗЗ.JКІІГИЮТСЯ ОдНИМ обШНМ 
оntём, с рІUІноІ\ бЬІ~:.-тротой ІІробеrаюІцнм по жилам н восмаме

ниющнм равной любоянюк с110ему, радному. Я:Jwx ecn. самое ис
крсннсс нслиuстворнос отражение варода со всем ero налнчttЬІМ 
нмуществом, нлtt, лучше, - ло сам народ. OJIИQenopaюuudlcJІ а 

~ote. Каков язЬІк - таков н народ < ... >• (Виділено мною. -
В. М.). Оrли.лаючи зірким оком історію слов'янських народів, 
Осип Максимов11ч акuеІІТуоав уваrу своїх слуха•tіІІ на тому, що 
слов'яttн роз'єдІtаttі долею, бу.1и rотоні жертвукати ІІСім, але свою 

мову відстояли і tte дюноляпи J нею Р<НJІ}"Іатися інакше. як тільки 
разом із жютям. УчеttнА сформулював тезу nроте, що всі народи, 

які в переломні 11еріодн своєї історії справді праrиули до вишої 
духонної освіченості, •ІІЬІшсд ю-пол ОІІекунства, первьtм своим 
ДОІІГОМ ПО'ІИТD.lН обраЗОRDННОСТЬ, UС'ПП1о Н XOJUI11. родноІ МЗЬІК
)'СЛОUе дi.JIWfeЙIDIIX усnехов 1 НІродном .!leJie• (Внділеttо мною. -
В. М.). На•Іе мя нас сказано. 

Чимало місuя БодянськиА вілвів розду."ІВМ, які ІІОСТИЧttо
лапідарно висловив ni:JІtiшe Шевчеttко: 

НсJІурітес ... І\Жбе, 
У•ІіпсІо,ЧКТІІtте. 
Ічу:соw)·научаАтtсь. 

АсtІСІrонсuурай"m:ь. 

Може, й nоетові розмови з Бодянським в 1844-1845 рр. якось 
сnрнмн тому, що 1845 р. з'явилися ui Шевченкові рядки. Послу
хаємо, що говорив Осип Максимович у своїй першіR лекціі: 

..да не вечно же скnеть за школьной лавкай, не всковать же fl 
рабо<tем ПОlиdастернн; шшо коr.па-ttибудь прннять.ся н за своR ум
разум, смекать своеА rоловоА. хотеть свосR волей, чунсrвовать 

своим серадем н работать своими рукамн и по своему краRнему 
раЗ)'Jоtснню, по со&:твенньrм понятиям н ввчалам, бьrrь, в свою 
очередь, nюрцом н отцом! Нwис мьt, ti.JJl'!'Ьie все вместе, уже не 

слепо брасасмеа на чужеземное, прнстально nриrЛЯJlЬІваеися 
что, как u lik ll1Rmь. Не все, что не свое, хорошо; а если и хорошо, 
смотрнw, ІІСС ли хорошо будеr на чужоЯ nочве, МОЖJІО ли его пе
ренесть туда безбсдно дІUІ него самого и ttac, вполне или же тunr 
ко часть, с ограннчением, персменами. прнм:ется ли оно усnешно 

и какие суmпnлодь1; кпицу ли будетнам заиятое? Словом, мw тс
nерьперестаеи бьrть JСІUІ.ІІЬІМИ и неразборчнвьtмн }"ІНЯМН, принн

мающкм:и, что ни дается, за ЧИСТЬІе дсньnt и с 'І~обкn.ем, так по 
крайности покпомамн в полпояса < ... > 
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Из :n'ОГО ОПІІОдЬ ІІС елелуст, чтобЬІ CЛBDJIIIe ІІе ІІуждапИСІt бо.1Іt· 
ще В ПОNОШИ 38ПІІдНЬІХ соседеА. ИХ ОПЬІТНОСТІІ И ЗНВНИН,ІІО. перс
СТ88 бьrть Wk0.11ЬНHJC8NH, •. мoryr уже, опнрцсь на приобрстсннwе 
СасдеН НИ И HIUI.OYMHCHHC, как JЮІІЖНО ПРИНИМВТЬСИ 18JICJIO И С НИМ 
обхопкrьси, "ПО нас: жп.ет. как поАпсм впрано. мево или прямой 
цoporoR < ... > • 

ДосліІІннки вже nавно звернули увагу на те, wo в своїй 
пcpwiR лекціі Бодинсьхий, надихавшись свіжого nовітри на За

ХОАі, ІИКJІІІЛ8В СВОЇ ПОГЛSІ.!ІИ ЗІІІЧНО ВілЬНіШе, НіЖ у ІІВСтуRНІ ро
КИ, КОЛИ DіІІ У СВОЇХ курсах НС BHXOJIHB 38 раМКИ ІкаАеМЇЧІІОЇ 
науки. Так-то воно так. ме мололиВ лектор і тоді tte забував. 
wo в ІІ)'JІ.Иторіі знаходиться міністр народttоі освіти Сергій Ува
ров. Насамкінець <kип Максимович :JІІнвив про все, сказане 
ним у лекції щоа.о закордонних слов'ян: •Зто плм блиDАшс
го знакомства с ними нескольких лет, ЩЮJСНТЬІХ срсл.н их, где, 

pac8DJI81'81 С,едnuмІІ1 JIOCТIIUCIIIIW... IIRe М)',ІQІЬІІІ І ДІ.ІІtКОUІ• 

JUIIIIUIII IIJ8U1"eJ11oC1'11011 RIIDD 8 o6Ji811, R ИМСJІ случай КННЖНЬІС 
сВСІІ.енин свои проверить н расширить непосредственно вьrте

кавwим из теснеЯwеrо общении с ними ... • (BИJJ.Lieнo мною. -
В. М.). 

Втім, учеttиА rоворив правду і про му.ариА крок УРJШУ, який по

слав Aoro зв корл.он, і про чимапі гроші, вмілеІІі tta Аого наукове 
віщишжсннJІ та лікуванн•. 

Бод•вс•к•І о•олює кафе.ару 

28 ЖОВ'ПІR 1842 року БодянськнR скпав список книг, які зби
ра&СJІ наа.іСІ18ТИ своєму .аруrові Шафарикові, І поряа. з порамн 
Пушкіна, Ж,ХОвс:ького, ЛермоtПОва, Квітки-Основ'яненка, Кос
томарова та інших ВІUІючив і •Кобзар• та •Гайда~ Шевченка. 
Це перша 3ГIJUC8 про поета а записах Осипа Максимовича Бо

uнського. 

Сам Тарас Григорович у цеІt час якраз працював нu посмоtо 
•Іі.ммін•. згодом правпсною ним із Бовнським. У иіR він ІUІРУ· 
re nіел• •Івана Підкови• зJCpиyJК:st до теми морс•ких nохо.ців 
запороа:uів, ос:обІtиво наrолос:ивwи на визВWІьиіR мсті скс:nс· 
диuії козаків: 

Неначе тци чорнИ • r~~i, 
Кo8unocмilne:.trк. 
HID'DНІCIIhitlt'new! 
Оrонtо:ІІІІІеІСІІІDІнеnечс. 
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29 жовmи 1842 року мо.'І040ГО вченого Осиnа БОJlІІнськоrо liy
JIO J1ne1UUU1t0 екnраор~~~~иарІDІМ nрофееером' lмnepnopc:wюro 
Mocaoaa.ure )'ІІІирс11Тf1'У оо пф8рІ Ісм.,В І АІІІN",МуtНІ 
СІОІ'.ІНС"еаж мрІ•. Запам'nаймо wo назВ)(. бо в літсрnурі кафел
ра, очолена Боаинським, tta311111U18CИ по-різному: •слов'янська ка
федра•. •cлoaec:tta кафсара•. •кафедра с.'ІОо'инознавства•, •КВФС
лра слов'инс:ьхих наріч•, •кафс.арв с.1ов'инських літсратур., •ка
фс.ара с.1авістичннх днсцнІVІін•, •кафелра слов'инськоі історії та 
.1ітсратури•. В rtсрСДмові до сучасного виданни wодснника Бо
.аинськоrо (2006) Адстьса про •кафс.ару слов'аиськоі філології•. 
Насnрамі. в університетському сппуrі 183S року нова кафелра 
була найменована •кафедрою історії і літератури слов'инських. 

нарі•І• 1.1ітсраtур). Саж так ІЮНа називаласа в стапях про Бо
.UІнськоrо, в'-Іішсних у приж.нтквих дові.u.tшвих. виланнах:, у 
публіхаuіях 0ЛСКСІШ.Дра КОЧ)'бинськоrо', І СЛОВІІНку ПНСЬМСІІ
НИКЇВ і вчс11их С. Вcttrepoвa., .ІІС біоrрафічну стаnю •БодинскиА 
Осип Максимович, знаменІП'ЬІА слввист- ІІаписав Микола Сум

цоІІ"' і. нарешті, в енциклоfІС.!UІчніА етаnі про Бо..u:ш:ькоrо в ра
lІІІНСьхіА •ЕНUИК.10ПСІІЇІ історіі УкраінИ• НВШОfО JНІМенитоrо су
часника Петра Троньха: •1842--68- професор кафедри k."ТОрії і 
літсраrури слов'ннс:ьких наріч Московськоrо універсиn:ту•. 

З rtрнвсшу назви кафедри та їі JІІІІUІ8НЬ Осип БолвнськнА писав 
МихвАлу Лагодіну ще в 1840 р. з-за кордону, полемізуючн з Mи
u.R.1DM Ка•tсІІовськнм: •С'ІВвно он рассуuает: "По уставу нельза 
чнтать славянских нарсчиА. а только пкrсратуру. .. Зто ІоЮJtСТ го
воритьолннJІиwьнсвсuа вславянскихJІСЛ8Х и имеІІно в свое оп

равпанис. Везь в )C1Ue сказано: "кафс.ара истории и литературw 
СJІаІаІІСКИХ ІІареЧИ А". Разве 111ССЬ НС очевидна НедосrаТОЧІІОСТЬ 
ІUІИ JI)"'IWC бесто.nковость опрсде.ІІСнии! Что зто за истории ела-

'3ауніІсрІ:ІІКТСWUІN Ст8туrом JI04p. роорі.:ІІІЦ~ораІІІЩІНІІЙ j~~
.!ІІІнариd І!рОфесорн. На nocall)" ~КТJІ80РІІІНІрноrо nрофесора IIIOI"JIH fia.1111J8.· 
ПICII oco&IJ )"'ІСИНN С1)"11енеN llt IUIИifC 11. N8lictpl (БcuuulcloXНA 6у!ІІІІІN J 11}7 
p.J. ІІkі IQIOПOII)'IIIL111CII peкt'OpON 1 &І"ІОНІПіІ (ПОNі'ІНИШ OIWIJIIPHIIX nрофс
соріІІ. Е~НІрІІІІfІ Профеоор 1ІПІСрJІЖра10 МіНістром Н8рМноі ОСІіrи. 
OlpiDIJ8U Н&llliuq АО ІІІІП1tі і npua niiiOC)" 118 8X6opu. І )"НIIcpc:tmn:ІUX :JIIo
pu, lidr 'ІМТ1ІТМ ІІD.1ІПОІІКІ курс nnuiA. ІМ ІІІІІЮІІУ•І ri самі оfіоІІ"ІІJІ(ІІ, 1110 fl 
ІІ"DНІСf. 

• с....,.нwІІІі "JІШІІUОІІWІ'ІКІ:ІІ с._,._ т. 2.- C.llerqJOypr. 1149. с. 316: 
~ІІСІІQІІРІопрофесІtоро8НПре~еfІ.ИNІІерmJJІСІШrоМос
ІСОККОJ'ІІ)"НІf8еРСН1СТІ.С.9). 

'Л1. КО'І.)&ІІКkІdІ. 0. М. Ііаuнс:КНІ І ~ro ..1НС'ІІІИХС 1/ Ис:тuриЧССІUІІ КСТ· 
кмк. -СПб. Т.ХХХ.С. 511. 

'8с:!трОІІС.А.КрJІІІІ~ІСІІІСІІСDІРІо~kІІХnисатtJІеІІІІуче
ІІWХ(Оf118'18111~оІір8J081111КЕ111.110ИUІПU.41ІrІІІ. Т. V.-C.-Пnqlбyp!; 
1197.С.51 
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Т. Шt8'ІtІІОЮ . .VТОІІОfН'fІ'С"r.ІІІ4 5 р. 



О. &о.вщ:~киА. І1170·ірокм 



O.:мnfм't..ut<cw;"~ 
сrуасмтМ<~~:ІЮКtоІUІПІУМіа'f'С'МТС"У 
(n-roк JO•Jt ро.і• ХІХ cm.lml). 
м .. ,_ nelltдo.wom Чо!ІО•nм..а 

Мto\:~ІtllyІІ...epcwleJ(It)' ... MtiМ'*I). 
••.:o.wy np~цu••O. 6o.u~t~:WUІII 



III'HH.,B.IEHIR 
\tОСКОВСК.ІІХ'Ь Blii\OMOC'l"K 

12 "ІІ'І'Мm 1844 р. О. &о.nямсw:нА •~knl• 
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ВЯНСКІІХ НВрt:ЧНІі 11 :ІНТСратура СЛ3ПЯІІСКНХ Наре•шИ? Как Же МОЖ· 
но чиІопь н~-торню славянских нарс•вІіі (ес.1и зто возможно!) от

дельно, а литературу их ошtтh отдслt.но? Не правда ,щ, '!ТО JТІ!М 
назІШнисм хотели сказатІ>: .. История и ЛІ!тература славянских на
ро;юu". Но .1итср1пуру какого-нибудІ> язЬІка или нrскольких вме
сте чнтвкн бсJ самого мзhІка только там н JІЛя тех. где предполага
стся уже досгаточнос знание оного< ... >•'. 

У \842-1843 навчааьному році БоllЯНСЬКJtА nочав ВІІКІІадаІІШІ 
в унінсрситсrі J акцентом на мові, літературІ, історії та етнографії 
чеського ннролу, ІюклІІІШІИ в оснону лскuіА і практичних занять 
·Сшнмнские дрt:ннm.он• та інші праці П. И. Шафарика. Кожного 
на<.-тунноІо року він зосереджунав увагу на якомусь іншому 
слов'янському народові, і це до1воляло студентам зануритися в 
тему, uііlЧУІН А нннчиlІ! їі з усіх бокіп. Сам професор писав про ur 
ВаІL'lІІВУ Ганці 11 1843 р.: 

•Uель МОІІ - IWIЩWA rод npeno;J,1П1> QJDOI ИЗ mа8НЬІХ С1\ОUІКІИХ 

JІЗЬІІЮ• и нecкo.rtWto самоfі.Іоо&аАшн 11. нему 810pOC'ТtnetUIЬD4 чтобw та
uм обра3ом .ІІОС1"Іа8І1'Ь CII)'D1a1"eJtD СІІОНМ tiЄ'IJO це.юt 8 С80СМ роде, 
uрмсоедІІJUUІІІ. JDW'UtOМY И3)"Іа800 тахже мс:торІІ'ІеСКое, т. е. Мtписа

имt народ11 и ero ~-Чeтwpe-llnlo мт COC1'DIWOТ ІІО.1ІКЬІА 
1Q1JC CJia8JIIIORliЄt ІЮ )1ИМUІнутоtоІу сnособу, ІЮ'ЩІWЙ 3U!рІІІІП'СІ 
ера8ІІИ'Те.І1WІ грамм8Т'ИІоІ кvr. t.nUIIJICkМX карео~~~І:. ~ послеnняя • 
.\ІІ{С кажется, TOJibKO ТОГда МОЖ<.'Т бhІТЬ ІІСПІННО на CJIOeM Местt' В 
круrу славянове.цення и тогда только tІринссст нерную nользу, когда 

ови вперед познакомнлись хоrюшснhХо уже с мнопtмн наречиями 

и, следовательно, мoryr с успсхом І:ЛС.1ИТh за сравнснисм и смесенн

ем подобного с nодобнwм и т. д., нровсркть се~час слова своrо на

ставttІtка, а не слеnо верИІЬ СІ 'О всШІІ.нннм н мучtпь свою nамять су

химІІ н без того неnонятнwмtt nримерамн и обьяснениями. Сравнн
rельttая rрамматика, по мне, всегпа дrut.жна бhІТЬ иснцом нзучения 

МІІОпtХ ро..!І.СТІІеІІІІЬІХ Іtаречи~, КТОГОМ Н ІUЮдОМ :ПОГО ИЗ)'ЧеНИЯ И 

вмесrt с темлучшеА наградой оного. Зто, так сказать, ІІЗhІкомудрие. 

фИ!юсофня слова человеческого• (Внді.Іtсно мною.- В. М.). 
З часом мя студентів старшІІх курсіІІ БоJUІнський читав заrаль

нопроблемні лекцjі з історії слов'янських літератур (nмьськоі, 
сербської і чеськоі), слов'янську архсолоtію та керузав nідІ'ОТОВ· 
кою наукових nраць. ЗасвідченІІями очевИдців, саме н аудиторії у 
Бодянського вnерше в ІІазчальній нракnші Москож:ькщ·о уніІІСр
ситеrу з'явилася карта (слов'янська етнографічна). 

Бодянський чtпав також курс, nрисвячений загальним ntrrан
ням історіі, reorpaфii, чисельності слов'янськІІх народів, 

'ПІtСІоМа 1: М. П. ПоrолІІІІУ юслоІІИІІСІUІ..'< зем~ь ~JЬ:)5-JSЬI). С ІІІ. 
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спов'иш:ькоі nисемності. ПодібниЯ курс, кк ВСІ)'П .ао спов'инськоі 
фinOJIOrii, вивчається А у наші часи. Професuр &ол.ннс:ькиА випав 
У СВОЄМУ nерскладі Шафарикове КЛВСИЧІІС •0ІІНСВНИС спаІUІИСТ
ва•, яке на сім деситипіть, аж до rrочатку ХХ столітnс, стало иаж
ливим посібником з усіх nитвнь історії, n:оrрвфії, лінгвістики А 
сnnистикн слоа'янсnа•. 

Вся 111: мнororpyJUІa професорська робота БоuІtськоrо не сто
суваласи українськоі мови та .nІтературн, бо а університеті DDІІИ не 
виача.nися. Проте сам Осиn Максимович удоскоІІІJІІDвавси в 
ріаній мові, а осноІІІому завдики знаАомстау з поетичною 
творчістю Тареа Шевченка. Зwювrодо 3)'1:'1JJiчi з ним БодянськиА 
захоплювався nоезіІІМИ J •Чиrирннськоrо КобJІІРЯ• і nасмою 
•ГвЯдамаки•. мав у себе масноручинА СІІнсок •Розритої моrили•. 
nponaryвaв nоеми • Тризна• і •Гамміи•. 

•Роботи, Rlt звв-..м, сила силеннІ• 

Професор умів і любив возитиси зі студентами, нкі по

справжньому :JaXOil!IІDDВJІHCR 8СІ!ІОD'янщиною•. цікавився іх робо
тами, постачав книrи з особистоїбібліоrекн, раJІИВ, нкі праці вив
чаm в універснтстс:ькіR біІіІІіотсuі, nодаромної ним, :JВПВЛІОВВВ 
Своt:ІО ІІр&ІІС'JІІВТНіСТЮ. Ол.ин із Aoro студскrів, n. Д. ШсС'ПІКОВ, 
акнА вчивсн на початку 40-х ржів, зголом ЗПІЛ)'ІRВ: •В вwcwcA 
~пснн трул.опюбивwА н 11юбвщнА свою науку, профессор сnа
uнских наречиЯ 0. М. Бодянский ЗНаКОNИJІ нас С НІрсЧИЯІМИ 
ПО/ІЬСІtНМ, ЧСШСКИМ, сербским, бопrарсІСИМ, .І)'ЖНЦКНМ И др,, :JІ
АВВІJІ нам ncpe8111Uo1, особенно с польс:коrо на русский, 38CТUIUUI 
JІСJІІТЬ фипоJІоrнческие разборw письменно ... Противник н нена
ІНСПІНК немцев, О. М. Бо.uнскнА не .пюбин моржении в р)ІССК)'ІD 
речь нностраннw: СJІов н сам стар&JІСJІІ их и:Jбсrать. &naroдapa cro 
.Іюбам к С118В11Нам и их речи, мw JЮВWІЬНО хорошо ознакоминись 
с rлввисАwнми славинскнмн нарсчнимн. Нслюбавь О. М. 5оuн
скоrо к иностраннwм СJІовам nодм~ пажс наш С'ПІрwА, ~·
wнА МНОПІС IIOkOIICHИR с;rудсНТОВ < ... > швейцар МихаАnо. Он, 
бWВІUІО, ПОUЗW:В&ІІ на бот.WИС IWIODIH Н НСка:JИС:ТWіІІ шарф Q. М. 
&mинскоrо, rоворИJІ: "воr М:ОКРQС'ІУПW, а 'JТО вот хомуr Осипа 
МІКСІІмовнча". Так, по СJІовам: Михайлw, rовориn сам Баu:н
скиА: "lhe мои мокростуnw? По.ааА-ко, брат МнхаІtло, моА хо
муr". Не .,.._ ...... &ао. М.Іkш.асаІ.,..,... ІІU•-

ІЗО 



.нроес. 110 он &ц 6uro,cшнoro харакУерІ н сердuе' ІИ!rо &w.m npe-
кptcнoe~t1 (Видіпено мною.- В. М.). 

Сумлінний і аіа.повідuьниА Осиr1 Максимович ІІраІІЮІІІІІ, 
ос::обnиво в перші міt:иuі, не ІІDІUІІШВІО'Ін р)"К, відмомию•Іи собі 
навіть у вілпочинку і ВИХОJUІЧИ ] .пому rіпькІІ в уІtіІІСрситст. Він 
щиро иамаrавси виnpawurrн .повір'• на•Івnьстиа й віJщрашовати 
гроші, що були витрачені на Aoro :JаkорJІDІІІІе вШриджснни. &ать
ІСІМ писав улmому 1843 роху. тобточерс3 чотири місиuі ІІіС:ЛІІІІо
всрненІrи А :JІAHifТJ'JI" кафедри: • Теперь же • ІІреПОJІВІО С1)'JІСІП'8М 
чешский изwк, историю чеwскоrо нврола и ero сnовес:НОІ.."ТН; мо
ло.пежь oxonm:я. ЗлороВІое мое, слава Богу, xopou10; д011аностью 
:JаНИМВЮС::Ь почти uс:лЬІА деІІь, oтroro нигде не Бw.IIIUO. Нача.1о нсе
г.па бьrвает трудно, вот и трс:Бует терпеІІІІІІ 11 mчетли1ЮС111. На
чальство пока ОЧС:ІІЬ расп011о.ено ко мне: нужІІо пDJІдержать та

кос DІІИNІUІНС труаами и деІtстоиямІІ. Даст Бог, покажу, что и до
стоин вс:еrо СІІСJІВННоrо им ми меня~t. Черс3 місяuь- у Березні -
:J8КЛопотаниА сиІІ nовіJюмляв: •Рабоn.І nо-прсжиему бe:uuta~t. 

В травні 1843 року Бо.uІІСькмІІ: приймав перші icnиrn у своїх 
С1)'lІСНТЇВ1• Відомий чеський пост і публіцист К. Гавnічек-Бороось
ІСІІЙ ( 1821-18S6) якраз тові побував 111 іспиті 3 чеської мови і :JВJІН
wив таке свШ.чення: •22 мая 11 бЬUІ приrлвшснІІа зк:JВМСІІ по чеш
скому я:шку - в Москве. СомІrеввюсь, •no до сих пор хоrя бw. 
одиІІ ЗК38МСІІ ПО чешекому И3ЬІку ПроходІUІ В СТWІЬ сtрЬС3ІІОЙ об
СТВНОВІСС, И ПО3ТОИ)' llt МОгу НС ВЬІр&3ИТL rордости 38 ЗТО перед 

СВОИМИ JUUІеКИМИ ХМЛJІКІМИ < ... > &8.u.ІІU 38t.IIJf8 8 3ТОМ llfiiiiiJI-

............ -.... .......... -----скоrо ...... C'lpe8llrla ..-по 317 .ІІІО6овІ. • кем caotDІ CIJIII8'R!-

..uм НІ: 8 ~1 18 8 D/11J/1/lf8 (Випіпсно МІІОЮ. - 8. М.). 
ВСІІІНІСа yeara Професора АО ВИВЧСІІШІ ПраlІЬ Шафарика ВНКІІИКІUІІ. 
в унівсрсИl'С"Іі жарт: •Шафарика в Мос::кві 311810'11> краше, ІІІж у 
ПразІ~t. В ньому була значна 'I8C1U ісntни. 

О.цин із відомих учнів Осипа Бсшянськоrо, вихі.псuь 3 України 
О.11ехсанар ІС.очубниСLКИА 381ІИWИв яскраві cnoraaи про ВЧИТСJІІ, 
шо :J8CJIYI"'8YYI на nовне цитувашrя: 

•Кто из стуJІСитов верховноrо нвшсrо униасрснтета, москов
скоrо .•• не сохраиНJІ в своей ПАМ.ІПИ JІІОбе:JНос аос::nоминание о 
професеоре &оuнском - nроше об •Осипе Максимувнчс~t, ках 
он обwкновеино 1ІfТУ.ІІоваJІСJІ в сношенІUІх товаришеА MOJCAY с:о-
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бой при соблІDJІСиии его собсnІснного мапорусского произноwс
ІІИА его имени< ... > 

В поtІс.пепьник. среву и субботу. с уларом .ІІВСна.аuати часов 
ПD.ІПІС:ІJКІUІ х. крьuьuу Нового уннвсрс;итста ювозчих., но не •ввнь
ка•, и из дрох:сх., не без боІІьwих уси.1нй, вwкар&бкивалСJІ rруз

нwА нсбопьwоА чсловск, а~и .ncno бw..1о зимоА, то с uслой ссрн
ей wy6 и •еnанчеА•ІКJКІІУr1)'ловнша и пол.nоисаннwй поверх все
го Прос:'І'WМ АМСХИМ ІС)'UІВКОМ, С краСНЬІМН И 3СJІСНЬІМИ ПОJІОСІС8МИ. 

Прохо.а,нпо несколько минуr. пока L"І'Врик-швеАІtар pacnoяcwвan 
н осІІОбохаап nрнбЬІвшсrо от его тнже.~~ьrх nслен. в хоторwх он 
61о1.1 СJІОВНО МJUШСНеІ' В КО.'ІWбслН. Зто бЬUІ Бодянс:киА, ПрИбЬІВ· 
wнй на свои JІВ)'Х"Іасовwе. бе1 nсрсрьrва. с:nаuнсхис лекции то 
сnавІнских наре•ІиА. то сравнительноА rраммаmки их. то славян
СkИХ .nрсвностсЯ. wcawиc в тсчсІІие чеперти века почти без перс
менw в ОltНом и том же пораакс: от изwка к истории. и таІСЖС в те

чение ЧСПІСрти века - обІІ:sате.'ІЬІІО д1111 ucлoro состава стуJJ.еиrов 
словесноrофвкультета. за ИСК.'ІЮЧСttием еще нсдозрспwх- перво
ю курса. Освобоuсннwй от своих мноrочисленнwх nокровов 
(обя:JІПСJІьнос ношенне кoropwx ми сt)'Лентов, конечно, бwло 
нсnонІПНо и скорее вссrо рассматривалось как одНо из nрофсс

сорских чудачеств tожанина, rшпавшсrо на север), БодкнсхиR из

рсдкв 1IXQI1ИJI в nрофса;орс;кую, а чаще вс:его прямо сворачивап 
из npнxoaeR наnраво- кругом в коридор, сна•ІІJІ8 wирокиА, по
том узкиR, полутемнwА, с асфаnьтовwми полами, вслwиR его в 
его СМТИЛИЩе СІІаВАНСКОС- •Сл&ІRНСК}'JО ММую. (Ауаиторію. -
В. М.). Мсмснное, неповоротливое неправипьнос движение 
большого, широкого 1}'JІОІИша на крупньrх 11orax с особсннwми 
cryntur:ми а ВИJІС КWІоаок. с значитс..1ьнwми пох.ачиванинми нале

во К направо, rромко ра3118Ва110СЬ ПО асфальтовому ПОЛУ, студенn.І 
:JВботлкво сторони..1ись < ... > 

Но вот профессор на кафслрс:, с нскоторwм усилисм ІDОбрвв
шись на нее. И1-за вwсох.ой хафсдрw перед слушаТСЛJІмИ немно
гочисленнwмн вwnвннулась оrромнІUІ ГОJЮва на небаnьwоА шсе, 

заботливо ІІОJІІІ:J&ННОА чсриwм wслкоаwм платком больших ра1-
мсроа кпи широкоА аr.ІІІК:ной nonoc:oA, с неrустоR раститс.'Іьнос
тью на RUDIC, ПО СсрсІІІІНС, С :JІ.ЧСС&ННЬІМН Н8 ВИСках 80/ІОСUІИ 
вnсрм. гребнем, с большими, но расхсwrщимИСJІ, аобрwми rJ1831,
ми, причем t\IUIH 6н.n поврежасн, с широким баІІьwим ХОХІІІШКИМ 
носом. брнтос лиuо, но с щетинистwии, топwр~~шииИСJІа разнwс 
сторонw 6опьшими )QМИ. Перед CJІ)'UI8ТCJUIMH бwл насrояшиR 
.,:JаnорожскиА ка:ик .. на кафсдрс•. 

Докумсtnи саШчаn.. шо 6сшянс•киА вже змолоду був шаноаа
ним і відомим професором. АІІе, скажімо. в сучасній •Истории 
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Москвw•. JІС належне міс11е віп.ІСJІено історіі Московського 
університету, 6DJUІнськиn навіть не зrадуєтьсн. Мажnиво тому, що 
там акцсиr 3р06пено на пуб.n:ічннх .1ехціях Тимофія Грановського, 
зокрема, nрооІнrаних 1843 р.. нкі мапи, за еловами Петра Чаа
даєІІ, історичне значення, ними захоппювакн Я ОлсксаІШр fep
ucн. 0точсІІНJІ Граноасьхото •було на лапекому ві.цаапснні ві.а. По
rол.іна, Шевирьова, Дав11.110ва 1 іх консерватизмом, вузько
національними вподобанНJІми, віддаІІісnо офіuіАІІіЯ iaeonorii•1• 

TOJii як MOJIOJUiilfl професор Осип 6о.ІuІнськия був Rкраз у тісній 
дружбі з Михай.nом ПоІ"QІІіним і Стспаном ШевирtоОВим і в uUш
му приймав офіційну ідеологію. Втім, очевидно, ві.цсуrнісп. 
прізвиwа Бодя:нськоrо є непорозумінням і прорахунком авторів. 

Аажс не лише в спсuіальних nраІUІХ і cnoraдax професорові Бо
мнсьJСОму вLrшана належна шана, а Я у сучасній •Бо.ІьwоА рос
снАскоА знцикп:опедии• йому присвячено чимменьку СТІ1ТІО. 

Перше nеретинанна - віртуал•не 

У .:apyriA частині (книзіІ україиськоrо літературно-хуJІожньоrо 
збірника •МОЛОJІІІК•1 11 1843 р. nрізаиwа Тараса Шевченка А Осн
па Бодянськоrо вnерше з'явИJІисн разом. ГриrоріR Квітка-Ос
ІІов'нненко, •киЯ ще в грудІІі 1841 року просив Шевченка 
НІUtіслати в альманах JІекіІІька своіх поезій, пророче писав: •Не 
бумте JК.ВJІкувати, у чесній комnанії та міжаобрими JІIOJlLМИ 6у.ІІ.с
ТС8. О.ІІ.Ин із тих lІобрих людей, Осип БошІнськиА, який уже був 
шанованим професором, опублікував усього чотири РJШКИ, напи

сані ще в студенп:ькому 1832 році, піп. назвою • Кирипові Ро:JУМУ•: 

ПоаіR. ~. ме&.и! 
<k•пІІІИ·КІ~'ІІftаЙ.ЧИІІМСJПUІІ! 
ОстІnмМІІtІсе~ КІІJІІWІ! 
ПрИСWо ае. Орт. ncnyxн! 

ЦсА куnлет nередає щире мWІсшсqе захоnлення нaworo героя 

останнім укрвінським rетьманом (I?S0-1764) Кирипом Григора-

' Исторм Mocuw с JІІІС•ІСІІUІІХ 1ре..Сн ао НІІ.ІІІХ .llltdt. В f1Іёх 1'0ІІІХ. Том 
амроІ.- М.: Mocrop8pxHІ,I997.C.I4S. 

І Вк:іІакІІ І 1143-1844 рр. І18М011 6ci1WOIM 31 ADIIOМOI'OID r. Кatnai-Oc
HOІ'IItleHU. М. Кос:rомІровв 1'1. ІН. Три СНІІПІ ІІUІІИО І ХаркоІІі. l'fOМt' 'Інст 11 
.аруІ'І.ІІq'МІІро3І'JІІІUІМО.ІІІQІІІІУ-ІП~.ВІАомо,ІUОJІРJ'І)"СНQКУ•Мо· 
JlaiUIU. Ше8'КІІКО QIICplall 1і11 рос:іІсиоrо ІСРІПНD C'mraнl 0НІІСИМОІН'ІІ &у
РІЧU (1100-IIn) і ІJІмсrі, Н8JІІІС8ИОМ)' КІnрикінuі.ОереJІІІІ 1144 ~ ПрсІСІІІ J 
НІІОІО Іи8Іі ІІІІІ)'ССІІІІІЬМІНІХу: •CnacІІISIIIW V. auel .,Мо:mамс"'. К01111 МІЕІІІ ІН 
.eonnlfi IUUiaiUI aaoto .,Mo."1QIIID"'. то •RR,!SyaJ.n: .ucllll8i, npoomнlll рuІІ•. 
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внчем Розумовським, ane коротко ІІаrадасмо Я про Шевченкове 
став.nеІІНІІ n.o гетьмано та А про те, шо третіА син •реrистровоrо 
казака Кневскоrо Bwwropoдa КоХJІЬІІІ nолка• Григорія Розума, 
граф. ГС'Іtерап-фсльдморшап Кирнло РозумоаськиА мав на
ІІрикіІІІІі XVIII століття ІІа Воздвиженuі розкішииІt бу.ІІннок -
OJUtІІ із кращих у Москві'. Українець Кирипо Розум, якиА наро
лився на хуторі Лемеші КоХJІеuькоrо повіту Черніrівськоі rу
берніі і в JІИТННСТВі r1ac ху11обу, ствв першим росіАським прсзи
.аенrом ІмnераторсІокоі Акав.еміі НІІ)'Х, шо страшенно імnонувало 
&одянсьхому бо .ао Розумовською на чопі Академіі бу.1и німці, 
яких Осиn Максимовн•І не.іІолІОбпював. Деякі досnідники вва
жають. що дімьність Ро:Jумовського nевною мірою переrу
кується з політикою МазсІІН, nроте у Іl'ВФ• не було са
мостіАІІиuькоrо JI)'X)', ШІJІТО любив він пачесті А баrатство, та 
зрештою А часи були вас інші. 

Розумовськощта Aoro оточення навіки 38CY.IUIB Тарас Шевченко: 

Як К.рн.1о 1 СПІрwМІІDDІ 
f1)'JPCІMOCMQL1MC: .. 
ІІІІІІРJІІІі.мо•со6ІкІІ. 
ПатнИІІ:н'.1tDІІІИ. 

діRсно. Кнри~~о Ро:J)'NОІІСькиR. кк ніхrо, розумів. що збсреnи 
прихип:ьність uapиui можнв було не стіпьки ревною службою, 

сКЇЛЬІtІІ хнтрому.арим iR .аоrідниІ.ІТІІОМ. Зокрема, віаомо, що в 17:54 
р. rnw~aн ПОJІ8рував Єпи3аветі фвнтасrично красиву карету з аи
вовНЖІІНМ рЬьбnснним, шо внстаВJІJUJасJІ в ОружсйніІt папаті 
КрсМЛJІ. Хоч історюси іронічно називали Розумовською сrетьма
Іtом у ncpyui•, c:aw він JJ.O своєі ПOC8JUI ставиDСJІ «:ерАозно, при
наймні просив у цариці зробити іі спапкоємною в своєму роду. Це 
А C'I&Jio Jиачною мірою ПРИ'Іиною неи11110СТі Кпсрнин 11 .ао rсm.
МІНІ і Aoro сина Ак:ІріІ, •коrо Рооумовс:ькиR і бачив своім спц
ІЮЕМІІСМ. Втім, YJP81118WH rстьманство, Ро;іумовськиА :IIIJIИWIIIICJI 
а оточскнІ uарнці. Зі своіх численних посал. РозумовськиR особ
.. иво u1нувu nоему команднрІІлсАб-rвардіі ІJмаільс:ьІСDrо полку, 
що JабезnеЧ)'ВІUа Rому конкретну ВІІІдf. 

МихаАла ГруwевськнА nисав про цьоrо rетьмана: 
•На Украіні Розумовський нудиІІСJІ < ... > в справи укреінсwсі не 

.QZC мtшався, І УІфІіНОІО nравИJІа старшина по своїй всші, знос•-
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чися бс:~посерсдньо :1 сенатом і росіАським rrравитслw.:твом < .•. > 
те, шо :~роблене бу.11о нею за сеІІ час. псрсжН.ІІо потім і скасувании 
reтwcaнcma ... В сім ваrа .110 сих часів остаІІНІtОrо українською rс
тьмана. хоч икнІt 1re цікавий був він сам своєю особою.. Як відо
мо, Розумовський .аобивси скасування миmнці між Велнкоросією 
і Мвлоросією, і Aoro епоху історики Н83И8810ТЬ c]QJIOТOIO осінню 
Гетьманщини•. 
У 1800 р. Ро:~умовськиА ПJЮШUІ свіА будиІrок на Арбаті rрафу 

МиКQ/11 Шереметєву ]8. 4SОтнс. рубпів і під кінець жнтrя ПОССJІИВ
СJІ в Ба1)'рИні, ае мав ІІСJUІКИR: аерсв'аннй будинок. Відомо, що в 
Яrотині він побу.оував церкву і персві:J туди :1 Києва свіА бу.АНнок 
і:~ дерев'яних брусів. 

8 БатуриНі КОJІИWНЇЙ ГС'ТЬШ.ІІ ЖИВ у роокоші. Проте, кажуть, У 
душі заnнwавси українuем і :~і:~навався. що, к011и :ІаrраІОТІt на бан
дурі, він повинен скоріше :Jrадатн, xro він є, щоб не П)'СТИТНСВ в 
танець. Помер Кирнло Po:J)'МOJICІtkHR на 75 році ЖІП'ПіІ А похова
ннЯ у Бпурмні. 
До речі, від фельамарwала І1N1Фа Шереметьєва походила 

б.nи:~ьха знайома Тараса Шевченка Варвара Рєпніна, а Кирнло Ро
зумовський був іі прадідом. ОстаtІІІіА :1 віІlомоrо роду- Петро Ро
зумовський - помер у 1835 р. в Одесі. 

Тепер- про Шевченкові nое:~ії,котрнх оnублікавоно в сМооо
яику• три (не пілряд, а в pi:ntиx місWІх альманахи). Спочатку 
вміщено вірш сДумка• (сТяжка-важко в світі жити ... •), надіспа
ниА поетом АІІИ •Мооодика• чере:~ Г. Квітку-Основ'инснка в 
11JУАНЇ 1841 року. В основі СІОЖС'І}'- фольклорні мотиви сирітства 
та )ВfНбелі ко11ка на чужині, в Roro обра:Jі ШеВ"Іенко передав і 
ВJІасні настрої та nереживанна: 

TIDfX0·8IIUO 1 евhі •ИПІ 
Сироrібu~ 
НnuкуаиnрххІІІІІІПЬІ:ІІ
ХО'ІJrори'ПІІІІІQІІу; 

Вірш :JВКЇИЧ)'ЄТІоСЯ nророчими ря.цками, що збу.ІІИСІІ в поетовій 
.до11і черс1 ааа АССJПН.ІІіТТJІ: 

Taa-aDOyм~~pn~~ 
Y'IJQIIJ'qІUt. .. 

Наступним у •МОJJо.аику. вnерше нІUQІУКDвано вірш •Н.Мар~ 
кевичу., написаннА .110 дни нвродженн• Миколи АкдріАовича 
МаркевичІ (1804-1&60)- україиськоrо поста, етнографа, авrо
~ •Истории Мапороссии• в n'J111t томах (виАШІІа в МосквІ в 
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40~х роках)'. 1 RІCOJO був 1наАомнА Шевченко. В його щоденнику 
f •nнс nроАнnрін Маркевича: сеwн Н. Марковича. авmра "Ис~ 
тории Мморосжии· ... Тарас Григорович nознайомився з Мико~ 
ло10 Марксанчем у квітні 1840 року а Петербур:Jі. Вони зустрі•Ів~ 
писн А у 1843 р. а Украіні, юкрема, АмоаІрно а маєтку Микоnи 
Маркевича а селі "JYpiвul Прилуцькою повіту Потавської ry~ 
бер11іі. •3 батьком твоїм, пруже міА, - писав Тарас Шевченко а 
каіmі 1857 року Андрі10 Маркевичу, - ми були КОJІІК:Ь аепикі 
nрмІІТСJІі і стрічапис• 3 ним не BOJI.Hitl Качановці < ... > .. MonOJI.o~ 
му Шевченкові подобuис:и нвціонuьно-патріотичнІ настрої 
Ми копи Маркевича, Aoro аіІІJІьниА інтерес до історії, стноrрафії 
А фольклору Україин. 

~.оркаm~ІІ' • 
.iloбpC"tuбi.fipmo, 

М.ІU qЖІІ.І. МkІІІ tl&ll)", 
Ea01111,11nnf. 
Tcnrp:nнw 1 Украіну, 
ТdісІІІІ"ЦІІUІJІІ,. 

ПоеІі86н •106ою. 
ТІ xro прквіrк? 
RR1)'f'I)'JUII.OUIІIOIUIII, 
І•Укр.іиі 
Яаtрт~.міАІ'М)"бе. 
Як І ,.оrрин~. 

Чaro•cepue6'nw:a.~ 
ЯтамQІІПІОІІ:ІІА. 
ОuиохкА ... А УкрІІІt8! 
АсmJІІІІІІІрОІСі! 
там ПСІІІє 8)1ІикенwаІІІІ, 
Як 8рІт 3U080pXno. 
ТІWІІІJІІІІСІІdмпо.ІіІМІІ. ,.."__ 
Виrрuк,ПІІІІmо&оrа. 

""'""""""· ТІWМОІ'ИІІІІІJо,йнnІІіІроІ8 
Вtхауро:ІМСІМПІ'І1о, ...................... 
Oruaix
•liJAOIIIIIIIIAo-JQIН)'JIOC •• 

')' .сnомннu.• МІWІЬа Г."uаем:І&ІІА _,.11181111 саає арааснu ІІА :ІНІІОМ· 
~ :І•ИС'fаІІІІtІ МuарассІІІІ• М~ 1 rtМН8:ІІІЧІІІ раки: • ... НІПІІUНІ .110· 
ІСІІІІ rарно ІМРІІІІ ІUІІІІаІV мені nCWІІuac•. ме lcropll rnwaнla. :Ір06аені по 
•ІсторІ PJd~ .QD &.nІмуrно. :IOC1UIIJIII DO со0і 'liiDaJI ІІІРUіНН:. ІСІІНІСОІ" ............. 

1 МDІІІІІ МІJІІЦааn Ір М)':ІІІІ.ІІИІVІ, амиаро~~. rpu НІ nіІнІиа, ІІІІІJС'ІІПІ 
~-Н ........... )'І:рІІІИІ:DІе ...... ,ПМО!МеНІІWСНІ$1рm11181108(1840).УІо
ІVІІОО'ІІІ'ІІdІ:ІІІраіtІІІІрgе~. 
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Некр!І~JНОІІУ-'· 
Па.:mtвІІІІ,nІІСJІухавби, 
З.n8UI 611 J КИNК. 
Тв6а,АQІІІІnрІІбuрхма 
Меа.ІІІІШWІИ'f)"JІ.НNІІ. 

Нврсuпі, в лруrіА книзі •Моnодика .. опубліковано Шевченко
ву баладу •Yronneнa ... Наврu чи вона була суго.1осна то.D.іwньому 
опmміс:тичному наС1рОІО MWІOJIOro професора Бод.инськоrо, втім, 
JІК і прони:шиво-Т)'Ж.ІІиві МСJПІВИ сирітсrва А одинокості двох по
передніх nоезій. А1Іс: Бо.мнс:инА уже добре 3ИІВ масшrаби А гли
бину 1110рчос:1і Шевченка А 3уарів нові посзJі 3 рааіс:по. Ще 
раніше Aoro nіянІVІи до небес: noeroвi рJЩІСИ 3 вірша .До Ос
нов'яненка .. 3 о~ Кобзаря .. 1840 р.: 

НІWІ~.НІІІІІ.піСІІІІ 
НеІМре,ке:J8hІне ... 
0r дe,.lJWICI, К8188СUМ, 
СлuІУхрІІик! 

Йому, тридWІТИП'JІТИрічному варвинцю, :шавап:оси, що А АО 
нього 3ВСJJІ8ВС:И Шевченко: 

Уrии. бm.к);. 11106 нехоп 
Нвка.світІJОЧ)'JІн, 
Шо аімос• І УкрвікІ, 
3al80пontбau 
З.аоСJІІХІП:ІІШоUІІ 
НІІІ:ЇNСІІhістuа! 

На закінченн• ро3пові.ді про nоетичні nублікаціі в •Мn~оли
ку .. ніик не можна не сказати про те, що в ньому було вміщено 
мuовідомиА нині вірш Олскс:анлра Чух:бинс•коrо' •Шевчсн-

' Enerilнi JI"UJUI npo СІUІІНе ММну.ІС YkpвittJІ, UIO •КС ІІСрнсnс:ІІ•, 1: Xlp81tТCp
HHNII Ао111 ранміх ШсnсККОІІОІ noeliA, nadltto.liO Іірш'- Ь JСІІриикІ МврхсІИЧІ 
oYкputнcuc МС."1Q111111• (11]1). ех..імо, у М!ІрКе8К'ІАУ Іірші •Гm.м_,_: o3a
nopoxщw не c:uчyr а обшнрнмх crena. н .1НІІІІо n....-n OC1UICІo6wiiUOI сІобо
аw!о- У Шс .. смu (.ДО Осио8'оеиuоІ: •Не вернm.с11 -- Не ІІСJІІІ1ПоСІІІ :J8110-
po811i, Не ICIUI)'no tnWWUІ ... • WcrteмUJii бу.1И 6.-uawti NОПІІІІ :J8LIIIf'ICMJU 
М.рхсІН'ІеN ~.lklroneptNOJatOi&lpon.би ldponiC"IU/ItHHi.li01Q/dшtnoO
ГO c:ntl)' niUcr1ММ:ft •Чrо а mм:рь, ко38К? КutlwA ІІОМWКІСТ НUІН ... • (•ЧІІПІ
JІІІІІ•І. У Ше-ка: •&ро ---1 Уарdні І'еІІІІМ І"&1рІоІ8ТІІ; Ііро ІШІІІІСІо- :a
nopct&Qi..WU.nІII)'IIni•I•IXІНПUuca••). 

• n• nсеuонь.ом .л Ч)'dи~ .ІРУХ)'8ІІСІІ УІІРІІнсwсІІА 1 pocІikwalll 

:o-=:-o:-..::===·~~=~~·::::~~~~'t. 
ІІаІхокІоІаІІ НІПоІтuшІІНL 2 DІІІНІІІ57 року Ulel'mRO :81111CU у ІІІСІІІеНнккr. 
•ІімІ у,. ... 10 вре• оно DPJidUI.8 Ммороссмм, twm1 1: Афаккw., КІІІІ 'IJ• 
бкнсаІІ•. АфІнасt.О·ЧуJdінмСWІ:ІІІ :UОМІ08ІІСІІ ІІОС"ГО11081 ~ І вІрш 
•Wе-НКО8іо-ІІІІІІІСUІІІІ26JUІСІОDUІІІ41 poQ'8Ч}'r)'lll. ЗмІа.ІІDСІІСКUІІ npa 
nom (ІоеаоммНІКИІ оТ. Г. Wеаоtенке 11 ~ С/10110, 1861. НІ 5). 
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кові•. в акому вже ТО.іІі ІІа nовинА ronoc ска:sано про rеніа.Іьну 
nоставу кобзу: 

ІіІрио,..коІЬаrрм:, 
ЛІDfімІNіІхммw! 
ІІонвІ'ОІІОСНОСПі8м, 
ІЬnоскоІМІ'ІС. 
ІсопіпоDІ'ОІІОСІІІІо, 
&ypeu.~. 
Ічоnм:ь,&оnnросКІ ... 
l'toRІCa.~. 
Ні,НІ:JІІСІІе'ІІСіе8'DL111: 
М8Ііуn..СІМІJІОІІІ, 
CRn пІНІ6о, ПІ МОПUІИ, 
ТІІІІНрUUІОЛІ! 
м.tіуn.,ЧІСТОJІУ!іІа.І ..... 
ТРJИІІроJІСІІИ-. 
ІІtІПІІІ.ЬU--СІІІІІІ. 
JІксонеоасо,СUІ; 
І~:J.-омни 
ЗІК)'ІіІUІtUИН 
........... УкрІlнк: 
Кооим. rnwriiiНИ. 
lcudldmulбinlnн 
СІІМСНІUІ ВІршuі; 
ІІІОІ'ІІІІИІроІІІІ&ІІІІ = .. .-. в,......""""' 
На p,fl8a СічІ, 
АсІІІІrрі411111&8мии 
ЗІпрІЕІІІоІІ; 
Де пІІІ.Ін....,.. проскn. 
Кo.иyJI)'ID)'IIUIPJ, 
Xtonoatriu6Jyиocxn., 
ІЦаІсnі8ІІІІІІІРr 
Пpo..-moиr.JI6)'nlr, 

·~· еnрмuне, Про :atm~IIIOJIItWU: см)'Пfе, 
Cuyrнr:,uecauнe. 
1нІ1о .. Cip8nnt)' рШненwаd, 
JIKJ'IIIIIC8.1Нr)8111: 
Тllt80CIIYIU1dнno.a-
1IIIC181811cnillnl! 

сНІ .авеоутІ 3'8ІИІІ:8 3JХІІ.ІІІІ 
І ВtАt.ІІкІтввІ Вод•ве•к•І• 

Кер)'ІІННІ афе.ароІо, :sa CII08UfJt сучасника, •ПОWJІо боАко и 
JmеШНО. н omrrнwЯ МІUІИСТ у.е в nepвwe I'QIIW npcnQ1181111'1aь
cxoA JІО8ТМІtІІОСТН имсш )'4080JІЬСТІІНе, персІ'ІІШ8JОщсс НВАОJІJО нс
МИОІИХ -ІІІІІІетьОКQІІОссбІ формнРJІОІЦ)'ІОСа фманrуучеJІІІІСОІІ8>. 
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Сnрамі, вже в nерші роки nрофесорства БQІUІнськиА стає ро
.аоначальииком школи слов'яноонавuів, яких ві11 уміло иаціпював 
111 розробку иаАаІСІ')'аnьніwих проб./Іем. 0JUІHM i:J перших учнів 
&сшянського був Євrен Петрович Новіков, історик і фinanor, у 
майбутньому АИПJІомат (»кінчив yн:iвcpcmfl у 1846 р.). Про 
гордість і pa.aicn. Ja своrо )'ЧІІЯ .аЬнаємося з листа nрофесора Бо
ШІнськоrо .ао .аскана Степана Шевирьова, написаною ввсqсрі 23 
tpaBHSI 1846 року(Іtо paNKY, KWIH віН :J)'СІрЇНСТЬСR :J НИМ на факуль
теті, профссорові, певно, не терпілося): 

•Сейчас ТОІІЬКО покончип и одно рассухл,ение на 30/ІОТ)'Ю мс
лаль по моему nредмету и cnewy орепровадить его к вам, ПО'ПеН
неАшиА Стеnан Петрови•І. Мнс бw О'Іень хотепось. чтобw н вw 
nорадавались вмссrе со мною такому преспеянию такого ІіІІагоrо 
лела, обсщвющсму впоследсrвии самwе ІіІІаrодариwе и уrеwи
тельнwс плодw. Право, дуwа не нарадуется, 'IJmUI такни неспедо
ванни в такое короткос время С)'UІествования нашего обшего депа 
в нашем Университете, материи внновницw ero на Руси. Так н хо
телось бw подпнсаться самому под зтими, вовсе не студенчески
ми, ро:Jwсками. Во что бw то ни стало, а наао нам их не скрwвать 
nол спулом, и ,'UIR блаrа самого nреІІМета, и s.nя блаrа общего де
ла, и JUІR блаrа делателеА, а пущс да :JHaJOТ истнну и исповедуют 
ес, если только чуждw сатанинскоА некnючимости и упорства! .. 
Право, Степан Петрович, любо трудитьсJІ нам срм,и таких воt:
принмчивьах н смстливwх слушатспеА, которwе, сИАІ еще за лав
коА, oncpcжam во миоrом кафслральнwх. ДuаА Боr их побольше 
н бмьшс! ... • БодннськиА справаі не став тримати nil. спудом ру
копис Євrена Нові~rова •Православие у чехов• (блИ3ЬКиА залухам 
до СІІов'инофіпьських Шс:Я), а надрукував Яоrо в •Чтениих Обше
спsа истории н дрс:вносrеІІІ российских• в 1848 р. 

Проте БодинськнІІІ цілковито змінювавсSІ, коли ввuсав, що 
дослідженНІ не віцповtдає науковим внwоrам чи суперечІПІt його 
nornІUUІм. У uкнх снтуаuіих Осип Максимович стаааа неприми
ренним, НСпостуnJІНВНМ, уnертиМ і КWІІОЧИМ, 8, tраІШJШОС&, Й не
СІІрВВСJІJІИВНК. Як не прикро, ue найперше і найсипьніwе затав
рував ui риси тоді ше мололоrо професора Олександр Герцен, 
икиІІІ 3і сту.аектськоі пави не 1nюбив Осиnа Бодинсьхоrо. Непри
а:Jнь ВІWІJОПНулася наприкіІІuі 1844 року, коли SодинськиА укупі 
з Шевирьовик нібито вnерто не допускав до :аахисту диССJ71'8.Цію 
ТhмофіJІ ІРановсьхоrо. Uc nідтверджував і сам Грановський: 
.Д.Нссертацию R не 38.ШИша11 до сих пор, потому что друзu мои, 
ДавwдоІ1 и Шсаwрсв, при пособии БодннскОJ'О хотепн воовратить 

' Дuмоа І•н І81Ио8НЧ (1794-18631 - професор wатемnмц, фІ.nософВ, 
imlpfllntrepnypиMoca:oкloXDtOyкiкp;:КП"'}t 

/39 



ее мне наза.n с nозоро.ч. Я nросто не взял и nотребонал от них 

письмеНІюrо И:lЛожения nричинЬІ. РаJумс:с:тсн, они ус'J)'ПИЛН•. 
Таким чиtюм, опір був, очевидно, несильним, і иже на початху 
1845 року ГраноІІський дисертацію ].ІV(Истнв. Але, rоооря•ІН слова· 
ми Гerщctta, •на лис11уrе явк..1ся Бо;tянский -дерзка, нс:делнкат

но, с оскорблсннямн н колкостями < ... > • 
Пам'яrdАмо. що все: це: nроходило в атмосфері розмежування 

між захі.J.никамн і С.'Іов'янофіламн. коли Герцен вислооно своє 
·~·шение о слаwшах, об зтой nустотс: болтовни, узком взглядс:, сто
ячести н пр.•. Як зізнавався сам ОлексаНдр Іванович, •славяно
филЬІ ненаоtшят меня и rонят со свс:ту. Аксаков 11рс:рвал все сно· 
шення, с друntми н 11рерва.1 ... •' Бодянський був тоді в близькttх 
стосунках 3 Шевнрьовим. яки А, на думку Герцена, •ніс нісенітни

цю•: Бо.vшськнА абсолютно не сnриймав західників і був близь· 
киn ,ш слав'янофілів, які, за внеловом Олексаtшра Івановича, 
cJ1ifiІІL1H ДО КОМі1ІНОГО безумства•. 

Якщо КОЛІІ-небудь Герцен сказав щось по.п.ібнс: в прнсуrності 

Бомнського. і це зачеnило його хоча б крилом, то Герцен міг от
римати рішучу lt блискавичну, не.аелікаmу А болючу відсіч гон~ 
ровнстого варвнttця. Mo)J(JJHВO, так і сталося. бо R листоnаді 1844 
року Герuен. виnравдовуючись перед. Грановським за нібито грубу 

розмову з Шс:внрьовнм, написав таку вбивчу фразу: .. я не Бодu
соА м тuкм ІUWІІОМ не ro8QPIO, ответ мой бЬІЛ капок, потому, что 
его обращение ка мне бЬІЛо дерзка. -но формІ не CUDІU, не бо

дІІнtІWІ•1 (Вмілено мною.- В. М.). У читача буде можливість пе
реконатися в тому, що характер московського yк:paittuя не: був ан
ГС.'Іьським, але ще менше: заслуговує він обвинувачення в 

снннстиі. 

•Вів дуже хотів nозиакоммтис• з тобою• 

Мн наблюtL'ІНся ло того моменту, коли жктrоі долі Бодянсь
кагота Шевчешеа реально nеретнулнся, і вони зустрілися, відбу
лося. користуючись rюетовнм словом, їх •бачення:•. Цьому пере
nувмо те, що БадннськнА, переклавши в рік виходу в світ згада
ної книги ·Молодика• nрацю Шафарика •Славянское 
народоnнсанне•. масноручно доnисав до віzІомих українських 
пнсьиенннків і Шев•rенка. Він мав на це моральне: nраво, бо, як 

' Герuек А. И. Собрание сочммеммА в tp\UUIJПI rоМWІ. Том дІІІUІ.І.LКПо пороІІ:. 
Пи<:.І.ІU!839-J847rо:ІОІІ.- ~.: И11111'е..11оСТІІОАІСАІеNКИИІуІtСССР,І96І.С. 1)7, 
206.228,230. 

'ТІІоІtамо.С.207. 

140 



ми вже знаємо, ше в жоmІі 1842 року anepwe повідомив Шафа
рика про творчісn ухраінськоrо Кобзари. Відомо також. шо в 
1844-1845 рр. Бодинськмй НІD.іслав Шафарикові. чеському ІІО
стові В. Ганці та Празькому музеєві • Тризну.. •Гамалію- та •Чиrи
ринсwсиА КобзаРІ> і •ГаАдамаків•. а хорватському постові С. Вра
З)'- •Тризну• і •Гамалію.. Таким чином, заВШІки Бодянському, 
Тарас Шевченко з самото початку стає відомІІм у слов'инському 
науковому і літературному світі, на нкнА з часом справтrrиме по
тужииА вмив. Wuвo, шо на початку 40-х років ХІХ етоJІіпя 
ШевчсІІКОВІ пос:Ііа ПОWНрІОВМВСJІ D ІМИЧИІІі через Проrу: •В Га
ЛИЧИНУ пори Шевченка часом потраПJUІІІи через чеські літера
турні осереаки. Зокрема, в І84S р. Я. ГоловаuькиА ОlІержав через 
Праrу від КарпаЗаканові виданни Шевченкових творів- .,Га
мВІІіІО", ,.Тризну'', а черездеяки А час (на почаТk)' 1846 року) діспв 
поліfіиим способом .. Чигиринський Кобзар" і .,ГаАдамакн"•'· Все 
це фактично віlІбувалоси також заВlІИКИ Бол.ннському, якиА 
відпрамив названі твори в Праrу передусім Шафарикові. Крім то

rо, Го.1овацькиА OJJ.ep)IC)'DIB твори Шевченка, мкрема. •Гамалію•. 
•Тризну•. •Чигиринський кобзар. і •Гаh.памаки•. fісзпосередІІЬО 
віD Бодинськоrо'. 

Поет, який уже знав про вченого, прагнув з ним поонаАомкпІси. 

Про це свілчить. зокрема, лисг Анаріа КозачковсьхоІ~ но Бо
мнськоrо в квіntі 1843 року: •Моа"Т, тьr чктал •Кобзаря• и •ГаАда
маков- Шевченко. Хорош хnопсІІ, искренния душа. Он oчetDo хотu 
~ е 1'D6oiD. коrаа ТЬІ приезжап в Петербург. но. навер
ное, не удалось. .. • (Виділено мн010.- В. М.). Зустрі•Із Осипом Бо
мнським, який не тіпьки добре знав поетові 1ВОрИ, а 11 популври
зував іх серел інших с:лов'инсЬІОІХ нарсшів, була важnи1010 ШІИ 
Шевченка. Вона ІІtІбJJІІСІІ аІа uc: nерших IIOmi8IIX 8iaiJulи Мосuм 

1 ПlnwJx І. І. Т. Г. Шс-нко-оtИОІОІІМОJІНІІк _...JКРІІЇНСІоКОЇJІіrеРІІУРН.
К..: Дepuп.tuau. 1963. C.l31. 

1 Дo~t.'WIНiweJDІR.: Фrдір Са-НІЮ. :JaxiAtьf Уr.раіна IJIHtтylllltDІi ГОІІО .. ЦІоkО· 
ro ~ 6аuжІоКJІм. 1841-1876.- К.: lІсрюрсст еКні•дrУк•, 1930. 

1 КозІ.чm.-:WtІІR АнІІрій О.:наоІІІ'І (1112:-1889)- niup. ЗаІdнчІUІ Пrn:р
бурза.ху ІІСUІUІ-х.іРnJПчнуІQІІеІІіІО. ІUеІЧеNКООО1НайомНКІ 3HHN ІО«НИ 1141 
~ 311CN111tY 1144роК)'nр&ІІDІІІІІЇІ:ІоХНІІ.'Ііuрсм)' ПереRСІІІІІ,м Шеменко 
буаu )' a'JIRIIi 18 ~ &08I1UI 1145 ро&)' .110 DDUJXY СіоІНІІ 1846-ro, ,1)1)' .. ПОСТІ. 
У Іірші .ЛО. Коv.•КОІІСІоХОМ)'•, сtвореІІОІІ)' І 1147 poui 110. 'J&CIWIHi. non ltж:U: 

АМОІП,tм.собропобІчу! 
А IIDIU .IDDICI ІХрсп18'1)'? 
ІІсwІДкіnровоіtІІП'ІОСІ>. 
на rебе, .111')'11е, nаанмDСІо. 
Імоас,ІtІІІіІпоіІхаті 
Я li)'Q' 1НО8У ро1МОМJІПІ 
3'10&но.8JІ)'8еміR ... 
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B.amiiiJ 1844 року, копи Шевченко повертанея в Петербурт пic:Jul 
яеа'пиміСJІЧноrо ІІерсбуваиня в Україні. Він nобував в УкреіІІі та в 
міс:цкх, пов'ІІЗВних із Заnорі1ькою Січ•по. Ви180/ІЬІІОJО віНною ух
рвінськоrо наРQІІУ під проводом Ботдана ХиелwІиuькоrо, що спри-

11.110 ще rостріwому та глибшому віпчуаанню національною nюб
nеІDІЯ украінськоrо наРQІІУ. Так розпочався новиН ncpiwl у 11IDP"' 
чості поета - • Три літа• - від назви альбому, в яки А Шевченко 
псреписувu с110і noe1ii. ОсновинА зміст • Трьох ntr. ciUIIд8Jia анrи
uаристсьJСа, аtnикопонізаторська поnітична лірика, ПОfЛН&на з ба· 
ППММ емоціАНИМ СІІСJСТрОМ ННІСрІПТЯ ІСріпаІ(1"811, 

Останній вірш перед приіиом у Москву (•Розрита моrмла•)' 
був написаний у Березані 9 жовтня 1843 року і мав яскраво вира
женнА анmмосковськиА характер. У ньому Шевчешсо вперше 
вказує на історичну помилку Боrпна ХмепьІІНW.ІСоrо - пілnи
сання ним у 16S4 р. ПерсяСJІавсьхоrо акrу nриєднання України до 
Московськоі держави, шо оберну.1ося .ІІJUІ украінськоrо народу 
втратою :шобуткjв 111 ІWІІХУ до створення вnасноі асржавн, нево
лею (кріпацтвом), руіною. 

•Панума ІІ КМИСІо 
НаwІЦІІЖЬІсІітt, 
Пaнya11 ... 0ttlionwee! 
ІfерсqумJпІRсмну! 
ІlаанІІІс:•теnер • мnір, 
ІІ8ем.І~ 
Що. Q.'IIIIII)"UU, cni88 
ПpoCIOIDIIUQ.'IJD, 

Що.сnІ.ІІJDІІІІ,~. 
Blmllr.U/III-D. 
Oftlioпllнe,&or.IIUIO'IX)I 
JІdІІІІ)'.Іа'ІИUІ, 
УІСQІІІК:ІdбаоІ)'ІІІМІ. 
ПІ.І.&:ерІІtІІпрІІСІІІUІІІ ... • 

Нови А етаn nочавсІ і в порч.ості Шевченка-художника- ши
роке звернении .оо НІПJІІІІ: пcR..t, портрети, жанрові сцени. На 
бІrп.Ювщині остаточно визрів :J11J1YМ •ЖнвописноІt УхраИІІЬІ•, бу
по виконано основну чаnмну ескlзJв маАбутнІх офортів nepmoro 
випуску. ВражеНИR про перебування на Украіні були настіпьки 
сИJІ•ні А не:sабутні, шо Шевченко живився ними і в Москві, Черс:J 
яку віІІ іхав до Петербурга поurrовим трактом. 

ЧІІ"ТКNО про відвідини Москви вака.цемічніА •Біографії• Шев· 
ченха: 
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•до Москви Тарас Грнrороаич nрибув не пізніше 10 лютого і 
провів у ній більше тмж.ІUІ 1• Tyr він бnиза.ко познаАомивснз про
фесором Московсьхоrо універсІП'С"І)' О. 6о.ІІ.Янсьхим - істори
ком, славістом, фоJІьхлористом, українським письменником 

(nсеВІІDнІми: Запорожсuь. ІсІоко Материнка, О. Бсша-Варвинеuь, 
І. Мастак). Цілком МDЖІНВО, що nоет обрав JUIЯ повернення ао 
Петербурrа :~нач но .вовшиА зв білоІ')':ЬКИА московськнА тракт са
ме JUUІ того, wоб познвАомИПІся i:J &о.uнським. Він баrато чув 
про ньоrо і в Петербурзі, і на Украіні, зокрема віа П.Лукаwевнча~. 
МоJUІИІО знав уже. що в росіАс•кому перекладі праці чес:ькоrо і 
СJІОВІUЬКОГОСJІВвіств n. и. Шафарика .СЛов'ннськиА наролопнс• 
(1843) Бо.rоrнськиА назвав ім'я апора о~Коб:Jаря•, нкоrо не бу.nо в 
чеському ориrіналі. Зустріч була аруж.:ньою А щиро101>1 • 

'Пnро-,81)'1'асJІСІІІОранм IIJuwнaв Мос:аІ J 12ao20.dnii'D. 
І JI)'DIIIИII'II'I.wnJн .._ .. (01. 1106-1887), naмfJd&. JПIIPIUIIIIIk 311ipu 

•Мuapoccdcoeм~RipOIIН1188YМiflnetiOIII (СП6.,ІІ:J6). Wев· 
'fniiiDIRIIIIIIAoкпc:l :11 ІІІІІІ nii•IJIIII8Q(rtQICIIIUI no УкрШІмtnу 110 pcuc)t 
I81Дшllli1Udu:am.Л,.._......-~ .. ...e.c-•llltllфl/d:lo,IIIOII 
ІПІІ'ІІNКDnЬІdІІІІ....."...•~hиІ«О•~-

'LГ.U~см~t~ко.~.-к.:...,._...,.....914.с.ІІ5-ІІО. 



Розділ З. 
«Тоді, як ми з тобою в Москві бачились• 

•Автор Т. Г. Шевченко, ше молода людина ..... 

БодянськнА раднА був познаАомктися з Шевченком, якого 
вважав tюводнрсм )'СІХ украінсьхих наuіоttальннх діячів. Осип 
Максимович не був замкнуrнм )"Іеннм. і ще Микола Василенко 
зазна•Іав: •К нему обwкновенно заходили nрнезжавшнс в Москву 
малороссЬІ; он ІІМLtс• тtм научиwм uториrетом. no ІDучению Ма
лороссн•, хкоторому обращuмс., за советами .11сца, имеаwиt какне

кибуJІІо на)"ІНWе МЛJІ ~РІ1УJІИWе IIIП'rpttW•' ( Виділсиn мною. -
В. М.). Втім, у випадку з Шевченком йшлося 11ро зонсім інше. Бо
дянський прекрасно зн;~.в, з АКІІІ•І масштабнІІм поетом має зустріти~ 
ся й добре рОJуміь. що в українській nоезії з'явttвся неба•ІениА досі 
талант. Очевидно, що Бодянський був якttмось чином інформооо

НІІІІ ЩХJ нрнізд Шсичснка в Москву і готувався дО нього. nереКОІІ
ЛИІІІtМ свідченням uьoro стала знахідка мною невідомої раніше 
публікацІЇ в газеті ·Прнбаменstя к Nl 19му Москооскнх ведомос
теА• за 12 лютого 1844 року (•Московские ведомостн•, М 19, суб
бота. 12го ~враля \844 rода). Крім roro, ця nублікація додає чима
ло нової інформації .no ІІаШОЇ теми і, шоб зрозуміти суrь, нансдемо 
її повністю в тому вигЛЯllі. в якому ії було ВІІершс надруконано 

мною в газеті •Слооо Просвіти• (2007, NJ 38. С. 8-9). 

•В Ct~нюn-Пemep6ytJ« • ЮfІІЖNІUt JНIUII3IIIIt Н. Т. ЛІІUІfКНІІ1, noiJ 
NtM О J 11 4 м, • iJoJНe ПtІ.JІUСКtuй ЕГО HMПEPA'IVPCKOID ВЕЛН

ЧЕСТІl.А КорІtуtІІ, 
npoдatmcR книю, поступившаJІ trneчomь новЬLv изданіем u tJ непро

доАжительн<Ut врtмени оконІІиmся печатаніем' на веленевоіt 

бумаге: 

'0 М БоАІІнскиА не~3аСІJ)'ПІJІМИ~~ннІІ Ммороссии. Н. П. Васи.1~нu. 
C.l01. 

'ЛнсtІІkОІІ(Л~ІІШ) Іван Тнмоф1Rовнч ( 1795-lSSI)- nопер6ур:ІІоКНА книПІр, 
8ІШІІХW.. НврwutІІСJІ 11 Украіні. Ви.uвав ТfІОРИ Г.Ф. КІІПDІ-Основ'sщенu, брu 
)"І8СТ1о у ІІітсратурНІD. cnpвau І. П. КОТJІІІРС'ІІСЬkОІ'О. У ЛIO'IQW)' 1&43 року ШеІІ'ІеН
Ш ІIJXU&U йому МІя.е ж• 'ПІр&Z (800 nрнмірнкків) nершого ІІкдаІІНМ І!Ое!ІІІ'І •ГitA
J&IJW(.H• palON j) ПРІІІІОN на ІІСр!еІІІUІаНІUІ сКобJарМІ 18-40 року, Пі!!nНСUWИ 
Іі4nОІUІЖ ю6ов'ІUІІ'ІІІJІ: •JI НІІАСІКІІUІНСІВШНJІСІІ, ПроАL1 R вечное 11 ПОТОWСПNЩ
НОС L'\A.1CIIIIe МОИ ~ІІНІ:оІС СОЧИІМ:НМ.ІІ \:&ІІПТІtтерб)'РГСШІо()' ЮІНІ'ОІ1ролІ8ІІУ 

~~'!_Nмot~~~~ .. ~~/ro~к=~=::.~;:.::~:;e~~ 
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ЧИГИРИНСКІЙ КО&ЗАРЬ о ГАІ\ЦАМАКИ 

Две no3мw на Мморос:с:іАс:ком R3Wкc, Т. Г. Шнwмо. Новое 
И1118Ніе, С kартИНКОІО, н:JОбражаюwеJО Коб38рІІ С НВlІІІИСЬІО: 

И с зпиqмафом: 

ПrprltcІLIIIL'fiiPWA,c.,нnwR
XтoeroмtlНIIe! 
ВИН)'СІІWІІе~. 
ТІІ НІ ко6111 rplr, -
Г,.е Ко6JІІІІо npю:n11~ 
Аж.ІІІDОС:Міmu .•• 

Пшuоо КобЩІІоnuуІІнцн

CaJPI!waк1U)ЦC! 
Круюм ~10ПUН ...... PWC:8IJIICII. 
АІІИИ8UМСІІІІІІІе: 
.. неuа бу4е cm11001кw!• н npcl"\\. 
C.-Пenp6yprl844rona. 

ЧИГИРИНСКІЙ КОБЗАРЬ - ПЕРЕБЕНДЯ', есть тоже, что 
аревній Рапсод", Гомсрист·, псвец, исnwшеннwІt WІохновенІІЬІМИ 

ПССІUІМН, 8 ПО DЬІрwкеНіІО бьtВWСГО УкраtІІІСКОГО ФНІІософа Ско
вородьІ •Cmapt~uк БожііІ•, которwй импровнзн~ и 

IW88, ИИІС&М, ШСІІ'ІСИІО, HHJWICCtaiXIOII1-X нкм:unпсоаиrоСООІІUІСНU ІІІ=· 
Ч81'1По npna І8е имеn. С.'Іед)'СІоІІ.Іе Ja:no.ІCHW11 СІІОІІJМ 11011)"11111 < ... > • 

І•н Лнсс:ІWІІІ Jllpowypylu ІІСроаІІJІQІІІІІ nрнмІрнІПІІ ........... 1 .. раон 1:1 
•ЧНПІрІІІІСWUІІІ Ко6ЩІrМ• і І 1844 р. ІІІІІ)'ПJІІ ЇХ у с:8Ї1' ІІіJІ Н8111010 •ЧІІrирtІІН:.,_ 
кнR Ко6JІр і ГаЙІІ8МІІСІІ•. 

1 Mll6yn., саме це JUepllleHHII J111rКY КННПІ МП НІ )'8А1і &a;u.нcwadl:, ІІQІПІ. І) 
.1ИhtІІІІІ441Х*У.ІUІаІІІRковуГ~ШОnп)'ЄПоСІІІАD11111Сfnоn88•ГаІа
ІІІІІUІ•Ш1:-нІСL 

'У•Та.'!ІWМ*СІІUІІІІрС...-о~ ... а-ІЬмwаммр.Д..18:•8еАс=
нс- &,маПІ (фри.) ІІuц Оумаn .nyoauero ІСІUСТ88, IIJIOniМ н 111LU811, с JІОСХОМ•. 

'У .с..о.рі )'Іф8іttсмоі-ІІ•Ііормса ГрЬапнu (1909)- C-.rypo, •UПРІІJ
НІІР,•ПрмІІЕрсІІtИк•ІІбоООJІІІІІІ!.•.~. У 8а.1СWІмнраДІuеперdіенuІ
ІІІІТ1оо>- •ПрІn)"А .......... , •npDCptJІHII'I81Iolo. OJDIK Ї'JЛІІстіІJІDГ.Ф. JC8hxx-0c· 
ноа'ІІІСІІU (ІІІІІНі ІІСІі:Іом.ІІІ) СІМ UJe-HkO ПіАJІ-11: •Пере6е ....... У we• 
чснхіІСІоКСІМ)' ІіршІ ПерdІс:нu - cnptІI, хкмсрtІІdІ, К8рQІНІІІ cnilaa., •ІСІІА 
е)'І:ІІWІІеІІПІІПІоСІtа,.ко61Іrрм:о,ПроRу.ІР)'І'іІ•ІІСJІПІі180руоІірІJПсре6енаі 

==:::.й=:nо"'=.::.~~;анс..;іі 
СІЇnІ КІ ХІЩІЇ І)'ЛІ•. Qe- Кofhlp. ІJOC:it e&o.aro С/10118, 

' і'ІІІсм-... 1101111=WoDI mіІсD-.ІІСК/ІІМІМР, JІІІ:ІІІ8ІКІDК)'ІІІ peoanuQDІІI 

·~~~-==:~=~~~~. 
цмІ J ІКІІІ'ІНІІІ 'IICil....-ncJІ urapoм •IJdaul• 18 • 08ісІіо. Jlerel&lll МIIIIDXmo 
Гомер~спІnкм,•ИІІ')'І)'ІмІІІІпое'fОМ, 
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ПоПИ!ПUІІWОСИро~о~аu 
И;ІІІЮСИІЮЧ)'(', 
<:ихсООи:~асnиІІІІС
•011 11~ lll)'loiN.'I)'»:I'1• 

Om.kill·ro Пе\)СWІW, 
CтapwRnxwwepиwll 

~.сго-;ли\'ію~~~:· 
f:;UІ11'1311!"11,1UI!IЬIIUMK, 
І'РЬШЯ n ВЕ<:НЯНКУ. 

~~-~~~~~~.'Ш~~":кУ. 
А nonot- У ГАЮ: 
НабІІщипро.lа-.аря. 
NJ,J, щоб rt: ЖL1ЬІ, 
Т>ІЖІ::О II.Ut:1::01aCПKRat, 
Я:k(И/jр)1Іtн.ІІІі'ІіІ"І' ... КІІрй'І. 

Автор Т. Г. Шичен~t.·о еще молодой человек. nриродНЬІй СЬІІІ 

ЮжиоА Россіи. восnнтан вС.-Петербурrе вАкаде~о~іи Художесrо н 
владест дарованіе~о~ прекрасного ЖНІІОПИсца. В детеmе своем. ІІа
слушавшнсь в Малороссіи об Кобзаре: - импровизатор, пере:ШLІІ 

HDN СГО думЬІ В nрекрасНЬІХ, МСЛОlІ.И'ІССКНХ СТИках. Его думЬІ ДЬІ
ШDТ СЗМЬІN НСЖІІЬІМ, NCЛDIIXOJIHЧCCKHM Ч)'ВСТІІОМ Н ВОСПОМН· 

нанія:ми о старине. Ero Tono.NІ, изображвет Украннскую красани
цу rибкою и строАною, исnопненную заи.умчиtІОСПf'. Его КаmЬІри-

' Мкn.са 10 у.азі krорІІЧИ8 ПіСІUІ Про сtрІІТ)' f81\118r.aai(DIII D 1741 р. ПО..1І«ІІІ· 
МИU Сом Ча.1оrо,ІWІА 6pru )'ЧІІО:ТЬ )' ra&.uмaш.lw14Y ~і. а пoriw )JI«<UUI Яоrо. 

' Мо• Ах про :upri&1HI)' пІаtю о011 ntтilla rорІІІІWІ чсрс1 СNІ. ... • або про 
nlcНJD ..ой .!ІІачнна-rорпнttІ JIO mJІІtD ropнenc11 .. • 

1 В ІІІ« ПОСТИЧНІІJ; рІL1ІЦІ. lodcnm.a ЬrфQрМІІІІіІІ, llk)' трс&t opoJWHфpyвanio. 

:м.~rc-~:~нe~:~Wc.::=:.~~ik-c~:~~ 
кauuta обрuоВІ nІсІІІІ. •Сербии• -li.Doмoмidllwca НІРQІІМНJ; nісень про серби· 
на. д.І1 юn умІшеІІІ 11 llбipMIR)' МІІХІІАJ\1 МахсмwоmІЧа •УХрІкмскне иapcumьrc 
nесІІК•Іі834):•0А,сср6ннс.о:рбкне.поkМІІ!>О:р6о8ати ... •і•ОА.ссрбиие,сербм
КОЧk); c.m~R WC!KC .!dii'UIИO'Pt)' ... o, •ШНМІЦрD• - вІD.оМІ 11 6ararьox ІІріІІщц 
пісІьІ про DJМІIUJ*Y,III)' Х011101. (абочорrІОШІрці, Ja.Іtopo..W, інож•сuіІ nW.Ю.КІПІ 

::::.::=:;~==~~!:~:'Я:;;; ::.:=.~~~~'::'о:.!мВ:~ 
мпm.ся иa)W.Ji історжrd nісні про~ ЗапаріJWІ:оіСІчі. 

'УШсачена: 
Хrо•..ХОІІІІІІ,'І'ОІfХ)'.ПІ)'ЧІ(У 
8cn:пynonr68nr? 

~-~~~ .... 
l1.a.uJia,cni8ua. ... 
І 118JDnOCCpe.IIП(I,IIIII 
T011018010nua. 

І.аи Франко І po:r8i.ud • ТОПОJІІІ Т:W!II'tCHI(I• 111Н&ЧU, ШО 11 lliR 6мааі nост 
-urпо)'QІІИОІІІІ8осйбнІМ01111111~:проте,ІІk.ІіІІЧМ..nрмПомочіЧІІріІІІІИК• 
.llllt)'r НСПр!ІС)'ТІІІоОІ'D 11011101'0.1 про-n:, 1111: а1nина nepeWIКIOI!'I'Ь(:JI 11 ПІІІОІІІОО. 



ІЮ nосвищсна В.А. Жуковскому. ювесnІому ІІаwсму позту, от ко
тороrо Т. Г. Шевченко ПО.1ЬЗОВ8ІІСJІ особсІІНЬІМ вннманіем за своЯ 
тмант'. В зтом стихотворекін Автор иJОбражает обманутую Ма
JІороссіІk:кую .ІІСІІ)'UІКУ, в pQІLC бслноА Лизw в повести КарамзиІІа. 

Вот оrлавпеніс 'ПDА nсвrическоА КІІИПІ: 

І. 
ЧИГИРИНСКІЙ КОБЗАРЬ. 

І. Думw мои, лумw мои' С внньсткою изобрвжающею писате
JІІІ в своем кабинстс, поrружс:нноrо в глубокое созсрцаніе. 2. Пе
ребсНJІJІ, {Торбанист'). 3. TonDJІJІ. 4. Думка. S. До ОсновьяІІСІІка. 
Извсстноrо бwвшсrо Украинекою писатели Г. Ф. Квитки. 6. 
Иван Пидкова. (Атаман), 7. Тарасова ночь. (Кровавам. ІІОЧЬ). 8. 
Кпwрина. 

11. 
rАІ\ДАМАКИ, 

Малорск:сіЯскіс бwвwіс свобоанwе К818ІСИ, .аславwіс ІІа
беrи". 
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І. В. И. Григоровичу. nocuweнle1 • В нем Автор воспомнна
ет о минувших веках cne.II)'IOWИM обра30М, Мапорос:с:іАс:кими 
~'ТМХІИН: 

Все І\Іе, ке 1111111181! н к.-ю не uae, 
J(rоІІІІІ:К8DНО.:UUНХ:•?ВІWСИ.1ІІІJІІІІОС•? 
ИJІУРІ!ІІ .. ІІму.!ІІІІІІІІІІІ'ІОlОне1нае. 
Жи~е •.• )"ІІІрае ... Omeo 1111111&.'10, 
А.!ІІІ)П JUidiiiO. Н8ІИКМ .IWL1ІJ ... 
AJІwc:ntmaoм.1eІJІТpwpcnмecлw. 
А СО.'!не'fІСО lmlllt. ІІІ nерше ICIUL10, 
Нюричер-.ІІttnерu~еn.ІWІІН. 
Псm.1мІІ'/По и ntmtІІІІ,ІІ тw. бн.аопиІІWА 
ПІJ синему не6r аtйаеш• noryмn.. 
ВwАІІс:ІІІ• nІWоІІІІПtІІІ 1 JC0.1uбult'. xpaнwwo 
Н І~oКJ~R6rJitp811He. Н6уJІСІІІІоСіJm., 
JІк ІWІІІuнJІоиом. нulro сuамн' 
Н иu. twм, шо буШ! с 118ШНМІІ сwнамн; 
TMIIII'IHwй6rІ!CpUD! .. ІІrqюq. 

2. ИНТJІОдУкціи. З. Г1111аRда. 4. Конфс:ператw. 5. ТЬІ11І.рь. (Сtаро
ста uсрковнwЯ). 6. СВJПО в ЧиІl'wни. Праздник в горол.с: Чиrири
не Кіевск. Губ. 7. Трети nивни. (Третьи петухи за полночь). 8. Чер
вониwR бенкет. (КровавwR пнр). 9. І)'паливщииа (Побоиwе). 10. 
CrlpocJиn::кiR буАWНок'. Стариннwй замок Бог.аана. ІІJІебсаии'. 
ДевичіЯ монастwрь СіпИ] Чиrирина. 12. Гоиrа в Умани. (Гокrа 
ПрсАІІСWІТСJІЬ ГаАІІамахоа а городе Умани Кіевск. fУб.). ІЗ. Зпи
JІоr. (ЗакnІDЧеніе). 14. Припwси. (ОбwІсненіІ:). 15. Передмова. 

(Пос:JІесnовіе). 
/hнtJ • обертк~ с dqA&R .uиwtmuwll', ІІJ06рожающuи•шJ Днм

рtJ 11 ІІШІ~ доtІно .."",..их 6umtt, ІUWІltИIItt:JI CQJI4II yJЩ1eНifiJII, ІUІ n
Attl8066)rAнaao. 

'У •Комектарu- AD ПоІ/Іою JіВрІниІІ D!ІріІТарка Wс .. ена ІАІІІІ&!ІМІ1І 
ІW8Х'ІІПКМІJС)"ІІСИС 1JІІКІУІІІІНІ: •Г.......,...,- )"'ICtDDXJJ НІрСШІЮ•ІІІD8ОІІІоНОЇ 
&pm&c ІІА П~ УкрІїнІ XVIII ct. npcm~4lcounWDDІ 111 націонuwю
реаіfіІюu:)'ПІсКіР. 

'.ЖО..абоr;. -ІІІІІ.ІJМнІІА .Q\Solldl ІІСЮ.. :JIIIIJ)' :llltpiПIII~N .ІІІ!ІІІІІ!М, 
ІСТDІІUСІІ 1 nan.oae асрс.10, 1011 ' aoro ,В•JІUІСІІ у nні, • .....,., od.lr8• піІ. 
АНОМ.ОrхІ,-ІІСІІІW8ІqМІНІІ'ІІІL 

'Сnарені у luiltoкi- сtМИuі в.а.и.ііuарем НІ..,._нос:оРІJІІІІ C60S-562 
r.аон.е.)-СUІІІІІШ)"UІІІІІІІІ'СІрІu'І81рх8118)'.анQUІJІМЬоС:СмІІ'fУ.АСССІІіІу.. 
·~аоемуnісм__., ШсІІ'ІІ:ИkОJМіиІDИІJ8)'UМNUршаі.1J' 

••Ііанrr.ІІ-.ш.. 
І І •ПрвІІІІСІР»nоtМН ШСІ'ИНІІО ІІОІІСКІОUІ: cJieluxн,JdiO'tldt МОНІСІІІJІ, 

-ЧIII'JIIIНDIIIJieиiiRIPQIIDIOII. 
"Uialo. 810 Jlda ае &а-н, ПІІІІ inlc'lpy8l рротк:имІІ ·~ Wo• 

...а(ІМ4),,.ІІІІnІ.,ВЬmІра.]uреасМІNV20.ІІІІІІНІІІІІ44роІС)'nІІСІІ:•8с:сrпн. 

....,.,.......'nІрІсІсІІПІІоmСІ-. 

148 



ЛRТЬ РУБЛЕЙ АССНГНАЦІJІМИ" с nересшІіою ео tІСІlЩІО(}а 
Россіи, по~ же OIIIJЇj из ne"Шmll, aнtJltJfЮf}нІJUІ за зту цену" yc
mynoenк:JІ, а tЮ.1ЖНw 6ydym npu.UNamь за IW'IItfOIIJ'IO пересшкуосоІіо. 
Н noniOМJ' JiJбJIQlOIIpf!JfeHHO ЖUІJЮЩіе IIOA)"'UmЬ, fi..uuom.tяm llдpeco
гtltrfЬ C.OU ІІІрІ!6опніJІІЮ 8&1UWO:Jrltl'fefiНOAIJ' адрк)' 8 КНІІЖІt&ІіІ AUIZQ• 

'ШН ЛНСЕНКОВА. 8 c.-ПtmtpбytМ. UJ KomopolO u IЮA}"'QQIIIID omne
чamaн/a с nep80IO IIO'f~. 

Отже, ПсреJІ. НІМИ 'ІИМІШа пу6пікація Про ПОС'ТИЧНИЙ :JбірННК 
ШсвчсІІІtв •ЧиПІринський Кобзар і ГаАаамаки•, навіn. ширше -
про творчість Тараса Гриrоровича взаrапі, як ска31Ши б сьоrоJІ.иі, 
московська nіар-акuім на славу моподоrо українською rснія. Хто 
міг ue тоді зробити так уnевнено А псрс:конлиІЮ? Не C)'811118810U, 
10 6)'8 Освп В..СNІІІ, ПІІІ дocUIWIO 1110 nopodcn. Шемеика І 
8d ll8lliolwaold ..aucJI J 1801 ••'ааиІ. 8ИJІВJІеННЯ uієі cnnтi ТИМ 
uінніше, що досі в бібліографії друкованих праць Бо.uнськоrо 

1844 не було прелставпено ЖOlUIOIO nублікацією. 
Привертає уваrу, що Бодянський дав wасwтабну А точну харак

теристику Шевченка, JJ.k •прирсшноrосинв ПіВІСиної Росіі•, який 
не тільки пише •прекрасні, мсполіАні вірші•, але А є обдарованим 
nрекрасним мuярсм. Іншим ра:юм, у листі до Шевченка в лиnні 
1844 року Бодмж:ькиА писав, що він •А пером і 11а11ітрою OJUIВKO
ВD &ертит1t8о. ЛапШврні оuінки Бодянським Шевченківських дум і 
творіа • Тополя• та •Катерина• пронизані JІюбов'ю і рооуміиІUІм. 

Ро1kрнваючи wіст •Чиmрннсьхоrо Кобзаря• та назви ро:ш,іІів 
поеми •ГаАаамаки•. бwuІнськиА зробив паrрібні поисненІUІ .плІ 
нспосвиченоrо москвича, росіfІськоrо читача. Наприкпад, автор 
вШ:Іначав, що Основ'яненко- віаом.нА укрвінський nисьменник 
ГриrоріІt Квітка, шо ватахок запорізьких коJВків Іван Підкова був 
атаманом, а один і3 керівників Коліївщини Іван Гонта- •предво
дИТСJІСм rаАдамаків в місті Умані Киівської rубсрніі•. В інших ви

ПІІдkаХ аІПОр пояснив, що 8ТІІ1ар. - ue церковний сrароста; 
8ТрС1і півні• - півні, нкі кукуріКІІD11> уже •ЗІ північ•; ІУпалівщи
на - це •побоїще.; а ро:шіп •Червоний бенКС'fІо' переКJWІСио -
•Кровавw:А пир.о. Стосовно роиілу .ЛебеАнн• Бо.!uІнсьuА поис
нив, що маєтьси на увазі не лише повітове містечко, а А конкрет

ниІt .дівочиtІ монастир поблизу Чиrирина•, в икому віаб)'ваєтьсJІ 
ШяІ,іт.л. іт.п. 

Не можна не вWначІПИ добре продумане цитування шевчен
кових поезіЯ, рсте.пьно nсрскпадеиих підрадково на росіІtську мо
ву. По-перше, БомнськиtІ досить повно навів РІІЛКН, що арuсаю-
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че nсрсдакm. nости•Інс бачсини ПсрсбсИіlі, ихиА, за оUінкою Іва· 
НВ ФраJІІШ, ЖИВИМ ВИХОП.'ІСНИА ШСВ'ІСНХОМ ЇJ реаnІоНОГО УК· 
раіш:ького жиnя. По-вруrс, автор пуб.'ІікаuП nоJНаАомив моск· 
вичів iJ змістоВІІИМ ПО'ІВ11І:ОМ •ІіАаамаків-. у якому пост осмис
.іІІОВІВ вічні філософські ісnши. 

ТаКИМ ЧИІІОМ, БоJUІНСЬКИА уміло А :Ji ЗНаІІІUІМ СПраВИ Прс.ІІСТ8· 
вив москвичам творчість Шевченка. і триаuятирічниА ух
раінськиR КобJІр nостав ІІсрев освіченою московською публікою 
у всіR красі розквітлого ТІШанту, в ореолі націонаnьноrо nоета і 
МИСJІНІUЯ. 

Безперечно, шо пуб..1ікаUі• професора Московськоrо унівср
СИl'n)' в •Московсхих ВС40МОС:ТИХ•' СТІJІа аоброю персаумовою 
JJІаАомства Шевченка з Бомшсьхим у лютому 1844 року і ваrо

мою :J8ПОрукою іхньої JWІьшоі баrаторічноі .ІІР)'Іtби. За точними 
словами акав.сміка Івана д:поби, •особпиво багато 88ЖИ./ІО мя 
ШсІІЧснка спілкування з Осипом Бодинським, якиR не тіпьки міr 
забсJпсчиnt Аого паrрібиою літературою, а R сприяв, - бувши 

сВОЕріnним місп:ом між ухрвінсьх.имн і росіЬкими JЮСJІШн:ика
ми А симпатиками СJІов'инства та ідеологами зарубіжного 

слов'инства, - опасередхованим в'я:всам Шевченка J uим 38· 
pyбi.Jafнw СJІОІІ'инсnюм••. 

3ІІаАомС1110 і дружба з БоаинсІtІUІм JUUІH змоrу постові 
сnівві.аноситн свою творчісn. з искраво10 особистісnо, в чому він 
постіІно мu поrрсбу. Шевченко JІICOCJ> запнсаа у шодснних.у, шо 
вврrо~опрочкnnи• 3КНМОСЬСВОЇПОСЗІЇ 38 UЇІІИА рік. УтоА ltC 

ЧІС 3 ЇІП'СЛСІСІ)'ІJІО Бо!uІНСhКІІМ ПОСТ IQJOXQIUIB універснrстн, бук
ВUЬНО воотуJU нові JНІННЯ, випробував сІІоі проекти, ідеі і т. ін. 

•Щасти • Вам, Госаоди, на все добреє• 

Сера mrnun.. •кі oбroвopJOIIIIJIH niD час ])аJ)ічсА у Москві 
Шевченко та Боuнський, найперше називакm. поетів 3&Q'М вн
.uти аА6ом офорrів •Жнвопнснu Укр&Нна•, .пс значне місце 

І І"t.8Іааром-- •MOCICD8:IOIXIUDIIOC'IdtCI)'IIМII€Іn:HФe.IDpo8иol 
Корw ІІІІО-11971, 1 ІWІМ Т.ІІІ8С UІr:8ИІІКО n01НIIknul8cll 8 Mocul8 1151 р. 3 
1161р. npcмraNтpwtX.IIOtlmllltn.Єircн Карш np818811Jii&knad Рrм'ІІИЦІКІ.о 

::Им:n'~~=-~-::.~~-=-= 
- .U..OpodRQDI'Oф68alara, .......... aauadx8l1lrnlpllyJawd'Aa;aeмll' 
lllfiP., UIOP8 ар8ІІІо І noniA apu Ulc8WКIII, JНdaмoru МІІІІІАа ГpyuкwtOro. 

..... д:.;-.:,:.:-J.=.·~~ ... -=2Cm. 
C.36S. 
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rrocШana історІІчrrа тема. Шевченко ПІtсав Якову Кухаренку' з uьo
ro ІІРИВWІУ 26листurrашt 1844 року: •6ув 11 уrорік наУкраіні-був 
у Мсжигорсьхоru Crraca. І на Хорnші, і скрізь був, і все Іl/ІВІСВН, 
с~и 118111J' Украіну катової віри німота з мосrсІUІІІМИ1 < ... > 
ЗаХQ/UІІІСІІ ortc. всрнувшис:ІІ в Пітер, rравировать и И'llІІІвать в кар
тинах OC"''""'nnl НІІІІЮ[ Укрінн •••• ІВиліпено мною. - В. М.). Цю 
ВUСJІИІУ робту Шевченко збиравси nроводКПІ на наукоМА oc
ttoвi, зокрема, залу<rнвши іс:торика 6DJUІнськоrо. Ві.Іt.омиR wев
чеttкозtІаВСць Степан Смапь-Стоw.киR писав: ·В ЛІОІ"ЇМ 1844 р. 
був, отже, Шевченко в Москві, очсвимчrси на те, шоб із своїм 
ісrоричним rrораn.ником 6одинськнм, икиА до ісrоричних ма

люнків мав писапt історичні JЮЗВЇЛ.КИ. все локлІІ,ІUІо обrоворИПІ•1 • 
НаспраІUІ.і. хроиолоrічио це було не так. ЛІl.же на почаnсу трав

ня 1844 року ШеВ"rенко в листі JIO Бодянською лише 38ПИТ)'8ІUІ, 
чи в Москві •ІІ вам розка:tуВав, шон хочу рисовать наШ)' УкраІІну•, 
а 6wuшськиR влипrrі чітхо вілповідо.в: •Ні, Ви мені нічого об іх не 
розхазували ІІЇКQІІИ•. Так шо про •Жнвоnисную Украину. в 
Москві мL. ними не Aumocи. 

Інша річ, шо Шевченко, нrшсвне :Jро:Jумівши в Москві чималі 
творчі МОJUІНвості істориrса БошІнськоrо, в листі від 6-8 травни 
1844 року повів.оиляв Aoro ПJЮ задум •ЖиаописноА УкраинЬІ• і 
1Вnроwував ло участі у коментуванні ВИJІ8Ния: 

•Я ії нарисую в трьох kltиrax, а nepwiA будуть ВИllИ, чи то по 
крас:і своїй, чи по історіїприкмеntі, ввруrіА теперіwнійлІСШСькиА 

бrп. а в треrіА історію. Три естамnи уже ютові - •Псчqх:ьrса 
Киівська криниUІ•, .Су.tІНІІ в селі pana• і .Д.ри БогJUUІоаі і ук
раїнському н8рО.ІІ.ові•. У rім мicJrui ІІРИШІІЮ в Москву з білетамн 
Н8 ПОАПИСКу. В год буде ВИХОJUІТН 10-ТІо ІСарt"ИН. На ВІШМ і на 
JІІОдСЬІСНЙ бнr ТСКІ:t буJІУ сам ПНСІП'Ь або К,yniwa ПросИ'ПІму, а 8 
k:торЬо ~ ~ .aCU8i., .. ІІ8С8І'Іо 1рІІ J8IC'I'O'UII8I"QII. 
ТіІrьки по-наwому- шоби ПІМКІІН бсзгJІ)І1/ІЇ rсацапи.. Наnрихінuі 
червня тоrо ж року Тарас Jригорович знову :JВСртався ао Бouttcь
кoro: •.•. .11 рису10 теnер Украіну - і АІІІІ ic::'roJii 8рОІІІ1 8181Di нмо
rw •• , текст •С10РІІ'ІеаоdІ6Jдете 111 ~ 6о 1pt6a, Іімте, ao-
11&18011f •бо тв. а a:n. • .81то81Еа. А ви, як що-небудь начитаєте 
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tшСе, шо можна нарисовать. то -.ра.:~ мені і ро1ка•іть, а н R нари
С)'JО• fВІШілено мною.- В. М.). 

Бо.мнсьхиR активно rri.rtrpимyвaв Шевченка, в листі віп 9 лиn
ни 1844 року rrpoфccop писав: •••• кpaworo не можна А rrридумати, 
нк orte теt:, що Ви робите. ПомаrаА Вам, Боже. на IQ8C11I і на с:.nа
ву нашому КD38UТВу! Та А ХТО Ж наАШОЛЬІІіWИА зробІПЬ ССЄ нам, 
RK не Ви. що А nером і ПВІІі1рОІО 04ІІаКОВО вертите? Wас:ти Ж Вам, 
Господи, на все добреє!• 
Прсm БошtнськиА не був би 6одІІнс:ьким, якби не DИСJІовився 

вl.uepro щсш.о МОЖJІИВОЇ СІІОЄЇ участі 1 npoeкri Шевчешш: 
•Робhників. 111knCR, маmмете досить: 11 теж tte uураюсь зусім, 

тільки і незусім вім.аюсь. Бо Ви самі 1110рові 1наєтс кільхи праці у 
мене, неборака, на в'я:JІХ'. Воно б то і не баrацько, три ЛІІСТО'ІКИ на 
рік, ме їх треба вичtmmt, може, зтрндrurrи книжок аболітописеА. 
пля чоrо тільки помваА ЧІІLУ. А Аоm-то у мене наАменшс всього! 
Дак,ІІк бачиrс, не вілхипнкх:ь. і не rrilulaюcя з)'Сім: але буле пк, як 
&ircВІmR .118СТЬ, а час ухаже1• Найлучче буде ноно, JІК почну rrсча
твrи українські літописи rro налозі нaworo Товарнетва Історіі, або 
свій :JІІІІІІС наеr.ких nісень. Тоді. ко.1и шо вичиnuо rapнoro, nрнк
меnюrо з бе;rwШшuши, :sараз ІІаnишу і після тоrо персшлю Вам. 
Шоб же rtарочие риn.си де, далебі. як к.ажуrь. чвсу не маю! А тоді 
ІІDНО само АтюІс у rолоау і з голови. Отак то, пане ко:sаче, буде теє 
робиться, К01ІИ Біг .ІІВС'ТЬ! .. • 

' W U08I cailrlm. npow. 1110 • Москаі &сwІка.пІІ aoltiiiiDfO раmовіа Шв-

~=~~:~~=-~~.какl080-
РІПСІf, JIO ПО.'ІОІІеІІІUІ PII:S.. 

' дІм noplatuntta ll8f1UIIIIO p:auri10 Пащ~еfІ:а~она К,niwa на JUJМ Тараса 
mc-нu •• ,ксn ІІіа 31 rwм- 11144 por;r. •Мнс аоса:rко. чrо Bw. несnІІсuшкс• 
СОІОІОІО,обwІ8НІІІІІІоІ!ЮUІ8 

::.~;'7:1~ n:::' 
_",_ 
WІІ'8ІІСІІПр!ІНІUkПС 

1JIК.IICell'tКIIim,ia 
~ 
6рІІиеиmрІІІDН•.ао 
t181181WUU:!!ISOIIQtlftX), 
ЬІХІІІІК,.1іІаСІ8ІІІКІІ 

152 



Врсшті·реwт, JаІІум Шевченка не був рса..1ізованиІІ повні<:'nо. 
Вnродовж: 1844 р. хувожник зміr пШrотуватн лише 6 ссrампів із 38· 
;~уманоі НИМ серії: сУ Києві•, сВи.'ІубеІthКИІІ МОНЖ."ТІІр•, •СуднІІ 
рааа•, •Старости•, сДари в Ч11mрині 1649 року•, •Казна•. Бо-
.іІІІНСЬКИА в липні икуввв Шевченку за висnаниА Аому офорт 
•СуднІІ рада• і писав із маетивими йому ширіеnо 111 відВерrі~: 
• Нестеметна вона, от нк буває на святіІІ Украіні! дИВІІЮСІо разів по 
п'ІІ'ПІ., по дсс:ІІ'ПІ в ОJШУ годину і не напиВІІюсІІ: таке ласе і COJIOJI.· 
ке, бо наше, не чужсє. Шо зanиUR у пШ.суаимих! Так от В.м і крив-
ла, що совіс:rь urнe крючком у землю r.'ІJUІітн, але вмісті з тим і 
свІІ"ПUІ покора npиro110py ctapolu з Іtіпком: а от і правда, ) при
мою. одкрmою, исною rоловою, ІUо не Жде, а сама лізе на слова 
су.!Ші. Гарно, коза•Іе·земли•Іе • .ауже гарно! О.пноrо тільки не второ
паю, .пе оце все робІП'ЬСJІІ: •ш в хаті икіА. чи в хліву, чи під стріхою. 

чи в wишсу. Боr Roro СВRТНІt )Jiat, а 11, .uncбi, ж не второпаю, да n 
тільки! Бачся що< ... > а.1е ятка 11е така, хоч там .1воє і ЧІІСl'уІОТЬС.А 

собі rорі.1очкою тихсtсwш, але 011 там пара ОІСОІІ < ... > далебі ж не 
вrоропаю < ... > 

Затим, буваІІ'rе жнвснькі·3іІоровснькі та не помииайтс лихом 

щирого во Вас серцем хмлмка Вашою 
Іська Бодн:нськоrо•. 

Щоб DОЗВІІОМИТИС:І 3 JІITOD8COM Ве.nи•к:а? 

Особливий інтерес викликає припущенІІИ wевчснкоонUWІ 

Ярослава.Дзнри, висповлснс понад сорок років тому, про те, що •У 
.11pyriA половині люrоrо, повертаючись з Украіни ло Пстсрбурrа, 
Шеапика cneaiuwlo :~~ixu до Москu .•• шо6 1)7, у &одвu:ІtКОІ'О. 
80:1118Аамм11u s рукоІІІІСОІІІ JІітооку Jle.lwtul та І ..... .........,.._ 
ІD s ll:ropfi УкрІі ... , пІ 6уJІІІ • loro арх181•' (Виділено мною.
В. М.). На міА поmяд, це серйозне і вмотивоване припущення, в 
контексn нкоrо цікаво рD)ГJWІІТИ всі коmакrи поета і вченоrо, 

ПОJІСНІО88ТИ )'JІву РОС)ІЇ сЧиrрине, ЧиrрИІІС• саме В Москві і Т.д. 

ІSЗ 



Пам'итаJtмо. шо .Літопис• СаміЯла Величка - ІtаhбіпьшиА 
твір укрnіttської історичttої літсратурtt XVII-XVIII сто..тіть. яхнА 
.шАмає •tinwte місІІС в контексті коJаuькоі історіографії. Йоrо ав
тор мав. мк Jш сніА час. СО.1Ї:ІІІУ освіту. JІІВІІ кітока мов. викорис
тав чимапu lІРУКоааної А рукшtисноі літср&Т)'JШ. Д.тм Шевченка ІІС 
ма.1о вепикс значення. ще нсШІвно в •Гайдамаках• він виба•tаІІСJІ. 
1110 RНМ)'ІІІСННЙ ро111овіда"rн llp!.J •ІСО)ІЩЬКУ СJІИ&у• Н8ВМВННЯ, сбс3 

книжної сrtриии•. Зпавна 1\С.ІІнся, в тuму числі в Шев•Іенкові часи. 
суnерс•ІКН НВВКОJІ.О фуtша.\ІеНJ8.,1ЬІІОfО твору Величка, ІОНИ ТОр
КВJІНСІІ А віроrі.:шості nевної частини викладеttих у ньому фактів. 
Але має раuію 11срекnадач локумеtпапьноrо першоджерела ук
раіttською мовою Вancpin Шев•tук: с&:с це анітрохи не ІІриисн
шує ЛІаЧСННJІ ЦЇt"Ї МОНУМСНТВJІЬНОЇ роботи А IІOJtKH[)', ЯКИЙ ICOJIHCb 
;uuщo, біnьшс 250 років тому, :щіАснив схованнА у сутінках мину
.1оru чоповік. Чоловік, у якого билося в rрумх палке серце, шо 

горіло любов'ю п.о ріп.Ноі JСМЛі, і якиА по праву ІІазвав себе 
"іспtнннм" сином своєї батькІвщини•'. 

Шев•tенко був о.аннм із перших серсол тих, які зрозуміли JІІа
'ІсІІІІЯ .Літопису. Величка .ІUІJІ науки А літератури, .ппя культури і 
зyxoattocti yк:pajttcькoro ttapcшy. Звичайно, у Бодянського поет не 
вспtr топ.і вивчити велихнА рукоnис, ane певне прочиtав Вспич
кову ПСрс.!ІМОВУ 110 літоnису. В RKiA ТОЙ розnовілав ІІро СП)'СТОWСНУ 
Правобережну Украіну. яку бачив 11in. час подорожі по ніЯ на по
чатку 1700-х років: с ... виаіх мноrіє rpuи, і 11мки бс:шкшніє, і 

ІІ)'L-тіє вали, ІІіrп.ись тру118МН людськими, аки rори и холми виси
ІІВНЇЄ, н ті.nко JRipcм дивним nрибіжttщем І ао.uоренієм суwии 
< ... >на UІJІІІХ)'нам впохоаі воRсковомлучИJЮСJІ ан.Qхє.ани ммо
ЛІОІ.Ніє, лруrіє весма пустіє, po»ue88E к зсмпІ nрІUІnнувшіє, 
-. .....,.&о811- ,.,.....І1І.ао-.асе61 
1ІІІєа І ро311111 ruoai'IIIIНI CQiellll8k: < ... > ... C1UIIi DeP8 а~ 
IQC'I'Ldє--. 'QIOC'I'klll ~ .81U1118010.,acale < ... >, внліх 
жек тому на розних ТІUоІ. міс:цах, мноrо КDL-reA чс.~~овіческих, сухих 
і наrих тіІІко небо покров ссбі Імушмх, і рекох во умі: кто cyr сія? 
Тих всіх єхс рсх; ІІ}'СТІІХ і мсрrвнх ивсмотріІІWисн 8D6o.m сердІІНІ 
І JQ'IIICIO, ао apaciiU ІІСПІІ8Іі.апuоІ ..,_.е Ьo&uto8aulu 3ell
aal ...... ~......,...:llcu,aoola<т-lorooooona· 
.на І ИІCUIIflld ЄІІ, СJІІанІ8 11J0,1U01 118111:R ІеJаk:тв• ВІІІІІІК8• 
(Вн..rdІІено мною.- В. М.). 

ДоІІQІІRЧи, wo Ше•tенко в Москві читав ui Величкові рuки, 
Д3НРІ 3ІІСриув ув&[)' на те, що поетстворІСХ схожу картину в поезії 
•Чнrринс•, напнеану в Москві 19 лrотого 1844 року, на текстумь-

'CudAJIOВunкo.Лtmmre. Т.І.- К.:Лніnро, 1991. С. 5. 
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ну бдиз•Юсть ху.ао:мщіх образів, ІІа той же настрій, шо й у наве.ас
них вище місuях nередмови Вспичка: 

А І, ІDрОІІІІІІІА, НІ UОЇХ PJfax 
МІ,.ос-.....,...,.:•10'• .... 1111 
." ..... ,.... .... ~.....,.. 
11111.11181,Іiuod1CeJ1181!p81110[a 
........... .._ІІІІJС'ТІІІ&, 
А.ІЇТІІМНІІІіІОІmn)'ОJUWІІ.. 

Вів.омо, що алІОТОму 1844 року Шевченко разом із Бом:нським 
правив у Москві поему сГвиалія•, хоча конкретних відомостей 
про зміст цих правок не залишипоси. Можпиво, АІuлосн про ісrо
ричиу канву поеми - морський похіл 38.Порожців до Туреччини з 
мсто10 внзВОJІСнни бранців. Ui випрвменНJІ пост не всrиг виесrи 
.ао ви.ааиня поеми, і в траані того ж року писав Болянському: •Га
малія• не ПОПраВІІеНИЙ, RK МИ 3 ВАМИ ТОЙ.D.і ПOПpaaruiJIH, 00 без ме
не нацрукования поnукацапом•'. А Бом:нський ві.аповіІІав Шев
ченкові: .... бодай вже нашому москаnю легенько гикнулось < ... > 
Ну, тв не вічно ж бути йому (Поетові. - В. М.) пів. москаnсм; 
прийде, що він внвсрНС'ІЬСИ і ензим сокWІоньком зів'ЄТІоСи ... • 

Навесні 1844 року Тарас Гриrорович подаруввв Осиnу Макси
мовичу примірник •ЛІмаліі• з .аарчим написом: •Іосипові Бо
.аинс•кому от Т. Шевченка.. 

ЗнаАомсnо Шевченка з бооянським зanano АО пам'нті сучас
ників. АнІріА Коовчковськнй, напрнІСІІа.а, икраз у листі .ао Бо
.ІUІНСькоrо ві.а. 16 лиcronw 1844 року просив персдати уклін Шев
ченкові 18 :JІІПроwував до себе в rocri, якщо він •в Яготин заrЛJІнеr.. 

Д.ВИо ВЖЛОІUІІОЄТЬСR ПРИП)'ПІСННJІ, ШО у БсшІнського Шев
ченко зусrріВСJІ з віІюмим чсськ:им nостом К.І8аnічком-БороІІСЬ
ким, икиІІ у 1843-1844 рр. жнв і працював у Москві (:юкрема, слу
жив ІІОМ8ШНім учНТСJІсм у С. Шсвнрьова), часто віJІвідуваа Бо
.аянс•коrо. Пі:Ініше ІЬпічск-&оровський, ІКИА дYJtC цікавивс:. 
УкрІіио10, побував У Києві 18 Львові, З ВСЛНКОІО ПрІWUІЬНіс:тІО ПИ-

1 fУкоnІІС поеми eD.мu-.. ПQIIIIADJ4'1P."/ nepe8UIUI'I і JQPНU:ic:r 0.UJCatUІP 
Е&ам, :ІІDІІІ W....НкоПШНІАDІІИКІІ • ID'IIIКJ' 40-х роШ. Поет ие рu:ІІІІ
..,_ Rolv а ІІКІU І •ІUмскниІQ'8, а aiiCI8ic:ri .Х,.ІІ08НІІD C:llp81m!pКJJU8 Ето
ХІНІ: еС1р8нкое ааенис :nот 3лман. Ист nwu, иа 1DJU11011 l5w он не R1811PJ111. 
Hero&accna. • хотаром 811 он не ктречuс:а, ІІ&'ІМНІІІ or НІІUeiiSpmnl иоан
.... rр8фuаІм ІІ:Н8WІІІІР. 
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сав 11ро УкраїН)', Ше а 40-х рр. ХІХ сrоліnя він аисловив щюрочу 
.:ayNK)' Про ТС', ШО ІІС МОЖС буrи СПОКОІО 11 Поро:І)'МЇННЯ В Європі, 
ПОКИ ІІС бузе Jа.'ШГОЗЖСІІа КРИВ/11, 18М&Н8 украЇНЦІІМ. 
У Бошшськоrо Шевчешеа міr по:~наАомИ11Іся 1 Петром Грнrо

ровнчсм Ре.:~ькіІІИМ 11808-1891), професором юрІШИчноrо фа
культету Московського уІІіверснтеt): Реаькін - урод~~.енець Пол
тавської f}'бсрніі. В ШОJlСНІІику Бодянськоrо є 1&JIHC роJповіпі 
nисt.мсннttка Ссрrія Сушкова, який учився 3 Гоrопсм у Ніжинсь
кому ліuеї: •Соучсниками сто (Гоrопя.- В. М.), кроме меня, 6w
.1и Кукальник и РсдІ>КМн•. ПС1р0 Редькін був rсrел~о~~нцем, ачкв
ся в Бср.~~іні. студсити ЗГ8.11увалн, шо він юнорив 1 мало
росіАським акцентом, •Іитав пекціі 1 •енцикпоnедії 
:JаКОІкшавспа• і •КорнС1)118ВСЯ в університеті великою попу
.u.рнісnо•. РосіІtськиА пуб.1іuнст і rромІШСькиА .аінч Борне Чи
черін писав, що • РельхіІІ міr .ІШТИ поштовх філсхофс:ЬkОМУ мнс
,,снню•. Пі:JНіwс Петро Редькін персіхав до Петсрбурrа, праuю
вав у міністерстві внуrрішніх справ, S березня 1861 року написав 
Rасн.110 Тарновському (старшому): •Mw похороНИJІН Шевченка 
< ... >.З 1863 р.- професор, у 1873-1876 рр.- ректор Петер
бур1І.Коrо універсІП'С'Іу. 

Біоrреф Шевченка Пав.nо ЗвRuев, який присВJПИв перебуван
ню Шевченка в Москві в лmому 1844 року ледь одну сrорінку. все
таки ІІМсповив цікаве nрипущення: •Під час w.oro персбуванна в 
Москві ШеВ"ІСНКО, мабуть, ПО1НаАОМИВСJІ з nрс.ІІСТUнихами мос
коас:ІtКОІ'О с.nов'янофіпьства: і Щепкін, і БодянсwсиА маnи 3 ними 
1118Аоw:С'ПІВ, а rорді своїм JСМІUІком, не моmи (ос:обпиво Щепкін) 
не nоаарвтися ВІІССПІ Roro .110 круrу своіх московських ]наАомих. 
І] с.nов"янофіпів Nir тоді Шевченко пізнатм Ів. Кирсt:вськото, а 3 
:вnІШНи-.ів - іх ronoвнoro ВО&АІІ Станkевича А uinc ближче ftoтo 
оточенна. На жuь, про це все є лише пос:с:реJUІі .118Ні•. 

На nОЧВТJСу 60-х роkів ХХ СТWІітnІ літературознавець Леонід 

Хіккулов пко• аис.'Іовив nОАібну .uумку: •Яkщо Шевченко бував 
у Станкевнчів ще в40-х рр., ro це дуже розширює наше )'JІвnення 
про коло Aoro тодішніх московських :mаftомНХІ>. Миk0118 Сtанкс
внч :.OUИIWI Поєднувати фі.nософські ПOfUYICII 311НІЧСННЯМ pcaJIIo
нot'O ЖИ1ТЯ, 3 прцrичинм аосвtдом І бІчив свою місію в ocai.ti 
росіАськоrо НІРОІІУ- Втім, ] ним Шевченко баІІитнся не міr. бо 
МиkОЛа Станкевич 1 1837 р. JDІB :м. кордсn1ом, а помер .ІІВІUІWП1І
tемирічиим у І 840 р. Та й піс.u: ftoro ранньої cwcpri, за свідчеинам 
&ориса Чичеріна, •В аомс СтанкеІИЧІ собнрмось вс:ё, чm бьию 
мw.СІІЯшето н порuочноrо в тоrааwнем nитеІJІПУРном обществе, 
• нскпючением с.nІUІІІІнофІUЮв, которwе дсржаnис• особинком 
< .•. > • БоІUІнськиА напевне праrнув поонаRомнтн Шевченка 3 
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лІD.ІІЬМИ, які виАwли з rуртка Спнксви•tа, ane. скоріше :1а все. ue 
міг зробиm Щепкін, артнет знав іх усіх бпизько. 

Михайло Зозуля писав у 70-х роках минулоІ"О стоJІіnя. що •З 

усіх nитань, що цікавили Шевоtенка в rалу1і історіі, Іtолітики і 
куль'І}'РИ с;:пов'янських ІІародів, він знайшов ІІрекрасноІ"О кnн

сультаита в особі 6сшинського. Не дивно. шо "слов'янська тема" 
Aoro nоезії до ссрсп.ини 40-х рр. зarpana всіма поетичнимн барва
ми•. Зозуля внс.1овив арІ)'МСнтоваttе прилущсшtя, шо 6оАянсь
киА міr баmо чого розповіааrи Шевченкові про Росію. пcpcJI)'tiM 
про попіти•tнс ЖІІТТЯ Москви першої nоловинtt40-х рр. І, звичаА
ttо, про обстановку в Московському уніtк:рситсті, яхнА тоді 
віліrравав зttaчtty роль у суспіЛьному А культурному жи1ті країни. 

сТижке ІраJКеННR ІіА цієї КНИГИ ••• • 

ЗлаєтhСя, ніхто не заперечує нині, шо в Москві Шсвчеttко по
знайомивси через Балянського зі змістом КНІІЖКИ фраtшузьхого 
nисьменника. маркіза Асто.nьфа де Кюстіна •l.a Russi en 1839• 
(•Росія в 1839 році•). шо вийшла всиіту Парижі 1843 р. А корис
тувалася великою попуnярністю в Росії. На доказ нього зtцуєтьсм 
ЩОЛ.еШІИК Mиxah.Jia Пoro.D.iHa, З ЯКОГО ВИДНО, ЩО ВіН ЧІІПR де 
Кюстіна в 1844 р., інкапн разом з БодяttсЬКІІМ. В одному з записів 
~ожазано. шо сnільному знаяомому БоанськиА розповів усе nро
читане разом із Поrодіним. Uілком віроrідІtо, шо зміст КІІЮІСКИ де 
Кюстіна 5ол.RнськиА персказав і Шевченкові, а ue відбІUІося опо
серелковано на сатирично-шаржованому портреті Миколи І та 

імперкrрнці в комміі •Сон• ( 1844). 
Річ у тому, шо саме в кни:sі де Кюсrіна розnовідапося Іtро 

•Надмірну хуJІобу• росіАської Імперкrриці та про те, uю нсрІЮві 
конвульсП спотворюва.JІН риси іі обли•Ічя. •nримушуючи іноді 
навіть трясти І'01ІОВОЮ•. Де КІостін nояснював це наслідками nо

трясіння, викликаного аисrупом лекабристів у .аеtІЬ коронації їі 
чоловіка на царювання: •Вона иіКWІИ не моrла поправитися ві.а 
хвилювання, псреЖІП'Оrо нею вдень вступу tta престол•. Якшо бу
ти точним, то Аwлоси про саме ІІанетанни декабристів, настуnно~ 
rодня nісли нього Олександра Федорівна заnисапв в щоденнику: 
сВчсраwннй день бwл самЬІй ужаснІІІА из всех, коrла~лнбо мною 
персЖИ'ТЬІх ... Нельзя бwло скрwвать от себа опаснасти с :поrо мо
мента. О, (ЬспОАИ. уж одного того, •по я должна бЬІЛа рискавать 
драrоценнсАшсА жизнью, бwло достатооtно, •rтобLІ соАтн с ума ... 
Боже, что за день! Каким памятникам остаttется он на всю 
жизнь!• Відомо. шо сама коронаuіи довго ві.аклашutася з nричини 
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нервової хвороби імnератриці, вШ. якої вона стражАа1І8 все ZІПТЯ. 
Заради сnравемнвості ІіІІ.Jначнмо, що ле Кюстін nисав: •Імnе

ратриІ.lІ, копи бачиш іі зfіІІиJька, :sа•ІаровуЕ: :ювніwністю, 13В)'Х іі 
ronocy стtпьхн х м'икиЯ і ІІіжниЯ, скільки rонос іі чсшовіка суво
рий і вnІWtий < ... > Імператрн1.11 3 пepworo поrлцу внuикає ло 
себе стіпьки ZJЮВіри, скільхи R поввrи < ... > Неwастн налає їА ви~ 
нІтховоі чарівності: вона більше, ніж iмncpal'JIHUR, вона -
жінка•'· 

Нічоrо ПQАібноrо у сатиричні й ШевченковіМ nоемі 3 елемента~ 
ми rpoтeck)' R мотивамн трагедійності немає; nост був нещадним 
іло ІІ,Іря, іло цариці: 

•• .Aii:oc: .. icaw, 
ВмсоІСНА.серакnсR, 
BIIC1Yfl•c:oбoкRoro 
ІJаркJІІ·небоn, 
MoвontKioOIC»C)'UUCKKR, 
ToнD,JI08fOКOI'I, 
ТаІQСКІnІІхо,сср.а.сwнr 
Xini.I'0.1010JQ. 
Тu. оце-то,. 6orюu! 
ЛИDІtНW:О :І тоІІоІD. 

НаІUаІD, що навіть у .аень смерrІ росіАсьхаі імператриці 20 
zоІПЮІ 1860 року Шевчепо вtnrукнувс:І жорстким віршем, акиА 
свіачив, що nоетова ненавнс:n. .110 неі ні'ІрОХМ не 3racJІa: 

Хоа-.аrоане&'кm., 
ltii110Нa8n. ІІІ: ...... 
Л•'КІІq.'ІІ:СІІ:а,осуко! 
ІМІІСІІмі,ІІІІІDІ8ІfУkИ, 

JМJqiOМo'IIDIUinpoltlleii)'Пo! 

Зааєn.с.ІІ, про вnлив книrм ае ~на на сатиричний оnис 
імпсраtрИці в історичній .Ііrервтурі розхазувuося nсрс:конnиво. 
прсm: не звсртІЛася )'llllra на те. шо 6оuнськиА читu іі 3 Пo
roлitnof u: у rpyltНi 1844 року, то.аіІІК автоJl)аф nоеми .Сон• АВТО
ІІІJtо 8 nпнем 1844 року. Таким чином, Осип Максимович міr 
розnовістн WевчеНІСоІІ про зміст книrм тіпьки в лютому 1844 ро
ку, niJI час іх nершоі' зустрічі. Певно, тах і було. На міА nor.JULЦ, 
cntnнe з ПОІ'О.ІІ.іним 'ІИТІІОUІ наприкінці 1844 року вже забороне~ 
ноl на 10А час у Росіі кииrи МLІІО не перwопізнавальниR, а крити~ 
ко-nоmибІtениА характер, копи АІІВ професори обмінювапис• на 
самаrі своІмн JІУМUМИ про аИJСJtадСні французьк:им маркі:Jом вре.-

'КIDmal М. POCCIIIIІII39rQQ.- М.: .ЗU.!ІІ*, 2007. С. ?s-76, 90,111. 
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ЖеННІІ'ІИ факпt. Важко навіть УJІDИТИ, щоб фаІІВnІЧІІИЙ ХІІИЮІІюб 
Осиn БодинеькиА не nознаАомнкн з хнигою Ас:тольфа .ае 
Кюстіна ще в 1843 р., коли вона з'явилкн 11 Росіі, і про неі rooo
pкna всІІ московська еліu. Герцен nізніше 3f1UІУІІВВ: •Я ІІС :JІ18JO ин 
OДHDrOJIOMI, ПОJ)JШО'ІНО солерЖИМОГО, ГЛС бЬІ не НІ Ати СО'ІННСННЯ 
Кюстнна о России•. Сам ОлехеаtІ.!ІР Іванович, ІІХ і бідьшіL'Тh мос:
ковсьхих itrтeneX'I)'aniв, nознаЯомнвс:я з uією книrою в 1843 р. і 
Blre Тоді :JВПНСІD у wопСІІІІИІСу. • ТІІfОСТНО ВJІИІІНИС :поА КНІІГИ Н8 
pytexoro, I"'JJOD8 СКІІОІІЯСТСJІ К rpy4H, И р)'ІСИ ОП)'СКВЮТС:ІІ: И ТJІГОСТ-
110 оттоrо, что ЧУІІСТfІУеWЬс:траWІІ)'ІО прmшу. и .D.ocarшo. что 'I}'JCOA 
дотронулея до больного места ... •'. Повторюю, що БошшськиА. 
очевидно, не відсrав від Гсрщ:ІІа в прочитанні КІІИПІ АС Кюстіttа 
•Росія в 1839 poui•, хоча rострокрнntчне enpнftниrrн маркізом 
"'икопаївс:ькоі Росії небулоАому таким близьким, нк Герuенові1. 
Ми не знасмо, наскільки .аокmшно А глибоко передиІІ ОсиІІ 

Максимович поетові зміст книги франuузькоrо мандрівника, але 
11кщо він зробив ue спрамі .АОЮІІШНО А rJІибоко. то ми недооц.іню
ваJІН вплив •Росіі в 1839 poui• на Шевченкову поему •Сон•. Auce 
Шевченко був орrанічно суrолосния з основним висновком 
маркіза: •Ко.ІІи сонце гласності зіЬе, нвреnnі, нав. Росією, ВОІІО 
оевіrить с:ті.JІьки несправсллн80С'П:R, стільки Сl)JВХЇТJІНВИХ жор
стокостеЯ, що весь світ .:ш.рнrнеn.сJІ ... • Навіть сьоІmні доnікають 
жорсткі СІЮва маркіза: 

• Треба ЖИІИ а ціА nycтcni без сnокою. в uіЯ ТІОJ'Мі 6e:J вШnо
чинку, щоб вів.чуnІ всю свобо.ау, на.uну HІJIQIUIM в інших краінах 

Є.ропи, ІІКИА би там спосіб nрамІнЮІІ не був прнАнИІИА ... Кож
инА, ХТО блИЗЬКО ПОЗНВЙОNИВСІІ ] РосієЮ, буа.е раJІИЙ ЖИПІ В бу.аь
ІІКЇЯ краіні. ЗаWІUUІ корисно знати, що існ)'( на евіrі держава. в 
икіА немислиме 1118СТЯ, бо за самою своєю природою JІIQIUIHa 11е 
мо~rебутм щаспнва без свобоа.и•'. 

Між. іншим, nам'нтаЯио, що саме де Кtос:тін писав у своіІА 
книзj npo ви митково неnрмЕиие враженни, спраменс на ньоrо ус
JІаІUІСною статуt"ю Пnрв І в Петербурзі. Moиnsrв, чо1Іовік на коні 

'У МІІ*Ь. ас КІСІСТіна ЧИ18ЄМО: •Таа 8рІ8СННІ, шо Ж :JІІИ8ІІЕ мене J 'ПІХ 
nІр, п: • ....,- • FacD. IIOtiUIIXfl.cJI ІІА 'IUІV, 1110 ке rноркn. npo nрІІРQІUІі 
JliOнoari nрІІПІЇ'ІсНОІ'О pcx:ilca.koro НІрQQ. Jl)'мu hfiO 11', '1010 б ІІн АСІСІІr. 111&1 
8}'8 ІiiWfiDI,.IIOIQIIIII. МІСІІС АО ШІІІенmІІоо. 

1 IQc: IUrl'8l8 J КНК111. КІОС'rІн1: •В Росіі t'f'PIX JІІІІнІоt,10ЧНІWt, П8рІL11~ 
.,МІt)' < ... > UІобТІМ Н8 I'OIIOpiWI коротсоJОрі 111XOИCUII8Iti, стрІІІ НіКОJІН ке 1МО-
8С CNIII.QIIIOID opnнiJollнoro C)'CIIiln,crll, 6о віК не С1110J)М nopiiiiOII:, І 'ІіІаоІаІ 
lll)llqiii8EII8DC < ... > fuc:illl- U3ІН iJКIIIWI'fiШ IOIIOIO.IWIH міІано J8ІСРКТІІІ,&ІW 
hоmtМСН1ІІНІМГОНЬ..ІІІО~ІСеСНІІЬІІіІІІtІСІUІWtіше.ЯІіоD:ІІІІfіу
І)r.ІІІf0111НR6оІось!. 

'КІоmtи М. Foccu 1 1839 taQ. С. 301. :юt. 
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не t: ні античним. ні сучасним - скоріше Ja все, маємо сnраву з 
римлянином доби Лкшоаіка XV. В сучасІІому росіАсьхому комеІІ
тарі до ІІИХ СІІів сК838Но, шо •• своїй ouiнui uьoro npcкpactІoro ми
стецІоКОrо твору< ... > Кюстін ОІІинився ювсім одиноким•'· Пев
но, про Шевченка коментатори 1rадуватм боапися, 6о uc ж у ньо
rо 1ХОнденсовано в убивчосаркастичних рядках: 

AІUКOHiCIUIImoCWUIQ, 
)"с~~m-месІІНrі, 
ІІІеJШІПІІ.JІкнмсь;rн~ 

-"""""· І З&J:Іі НИШЇІНО Шев•ІСНКОВС: 

... Р)'І)ІІрІІІ:"Рr. 
Мnс8Ітуек•--··· Моае А аиnІUІКО8Нм збіrом є рядки 11ро невські набережні: •На

Берсані n~ віл.носяnсндо чиСІІа наАпрскрвснішнх споруд 
у €11p0ni •..• (Jic Кюстін); .А. берегуuІкnІА yвct:h каменем.Днвуюсь. 
мов несамовІП1ІА• (Шевченко). Та 111qrro вnадає в очі nодібність 
сприАНRПR КІостіиом і Шевченком немИJІосердноrо uарського 
СТUІІеННІ добуJІіаНИЧНХ Петсрбурrа: •Зс:МJUІ ВИС/ІН18Є 1-Під Hir, так 
що ж.? Ми зробимо мостову 1 каменю і на ній 18CJICMO Іtawc пиш
не місто. Тнсячі JІІWІСЙ 1ІН1ІН)'І"Ь ІІа uiA роботі. Не біда! Зате ми бу
.ІІСМО МІПН європейську СТWІицю і CJWI)' ве.пнкоrо міста•. 

Стокр8т СИJІЬІІіwе А nІівІІивіwс писав у nоемі •Сон• Шевчен
ко, який 3НаВ набаrаrо біаьwе віп Кюстіна, зокрема, про заrибсль 
на бу.АіаниІ.ПJІі ПстербурпІ.аеапdв тис11ч укрвінських ко:JаКів: 

о ІЩІЮ nспниА. 
І..ІвРІD ПроІUРПІІІ. _.уQІІІІІІІ. 
АІ:nкаенеснndІ! 
Шо ти Jp06eq 1кoauJOI"! ...... _ 
Мlropouuoal кааDІИ: 
no.:t-ІCТQ/UЩID 
Н.ІІ ТJI)'IWI UR81Иn! 

Ссре,а окремих мкm:ІІОС!еІ, спосrерсж.еннх .ае КюстіІІом і оз
І)"ІеНИХ Оснпом &оІІІІнсwснм JUUІ Шевченка, мorna буrм розповіпь 
про te, ях 1рІІМІUІаІ на .ІІІСШІХ uap Михма 1: •Він 38ВЖІ1И nооує і 
1ОМ)' ніхсши не 6уаає nрІфQІUІим ••• • Де КJостін с:пс:рджував, що 
uap носu корсет, аби •віпnпнуrи ш.nунох. і rрудн•. У Шевченка 
СІІDІНD x.oponco і вбивчо про 1U1PJ1 А uвриwо: .ДОВn:нько ІШ8ОХ 

'ltJDcnrнM.Pac:cu•ІI:МrQІQtC.308.309. 
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rюхожми. Моа си•rІ иадуrі•. Привертає унаrу мархі:ювс захоп.~~еи
нІІ І.ІDрс:ьким фсЯерверком і ілюмінаuією: •В ціА .n1о0д0аіА крвіиі 
< ... > ілюміrааціі схожі на пожеІtі• У Шсвченкв: •Смсрхапос:я ••. 
ororrь onrcм Круrом мпаnало ... •. 

Про uей сюжет- окремо. Pi•r утому, що маркіз л.е Кюстін с:по
rтшао ілrоміІІаUіrо А фейерверк у Пстсрrофі: •В пстсрrофс:ьхому 
nарку можна пpoixanr милю, не побувавши вічі на одніА і тіА 
саміА a.nei; уявіть же собі ueA nарк у воrні! .. Мені перс.~~~ваnи, що 
тисяча Diciмcor ч011овік запаnrо1011о за тридІ.UІ'І'Ь п'нть хвилин всі 
вonri парку. .. Треба маm багату уяву, шоб наматовати с.nовамн 
чарівну карnшу ілюмінації•. ЗроJУМі.'Іо, що все r.te маркіз бачив у 
1839 р. В одНІІ •rac: із Шевоrснком! Ось wo зnшував пост у щодсн
rtику І АНПІІJІ 18S7 року: • ... в 1839 rоду посетнп я псп:ргофскиА 
Првз!UІНК ... СОПрD110Жд3.11 Я c.aoero RCJIИKOIO У'fКТСJІЯ Карла Паwrо
DИЧВ БрІОJUІова•. 

Шкаво. що ае Кюстін назвав усе, що бачив у uарс:ькому аrо
ченні, комедією: •РосіАс:ькнА .авір нanut)'Є театр, в якому аІСПJри 
заАниті ВИІСJІJО<ІНо rенера.nьними репетиціями < ... > Актори і ди
ректор бeзnniJuto npoiiCШJI11> все своє житrя, rотуІО'ІИ, аипраuаю

чи і апосконаnюючн безкінс•rиу rрома.n.ську комеJІію < ... > • Жанр 
сDОЄі nоеми Шевченко внзна•tиа як •комедію• за взірцем сБоас
ствснкоА комсдии• Данте, перша частина икоі- •Пекло• виАw
•11 в 1842 р. в росіАському перекладі. 

ЧуrливиА до нових істори•rних дета11еА і штрихів Шсмснко 
.ае що взя.в у де Кюстіна. Та rоді бу .nо б усерйоз думаm, що фран
цузький аристократ був навчителем украінськоrо народного nо
ста в осмисленні Росіі. В свідомості небсзталанноrо чужинuи 
При.ruюрне ОТОЧСННR UIPR, •ЗОJІОТОМ облкnі б.nюдОЛИЗИІt аrо
ТОJСНІОRаЛИСЬ з поняпвм •народ• і за цією, відірваною від нapo
JJ.Y жменькою лrодеА де Кюстін часто-rусто судив про с:праоню 
Росію та їі нарол.. А Тарас Гриюрович знав ціну не тіпьхи внс:о

коnостав.nеним •nикатим, пузаmм•. але А дрібні А •братії•, в то
му числі з украіиuів: 

П'llllktl! П'оп! Мо., &rn.lw 
o.anoa_, 
:ІСІШІМ rtpQI8В. non 8НІ'ІН8 
Москокмоі-. 
Укреі'но!УІ:j:8іно! 
0Ue11101.dnl, 
ТВ uinl ммааfі, 
ЧорНИІІОМПОІІІнrі. 
Мосхок.-6nеІWІVІU 
ВнІмеІІWІІІХ"JеІL'ІІІWІІ 
38r.qyweнl! .. П.Ч. Укрdно! 
6е:uіnІ•момас! 
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Таким чиІІDМ. спіпкувашtа з ОдІІни i:t краших JІІавців ук
раінської старовкІІИ 6олІІІІським. віпвілиии з нии конкретних 
іL.-торичннх місщ. у Москві, ик ми псреконаFмоси, знаАІШо пев
не відображенни н творчості Шевченка. :шкрсма а поезії •Чн
гринс, Чиrринс•. БсзtІерсчно, що навзаєм ШеІJІІенко не міг не 
нппннуrи на жипя ТІ викла.u.uьку А наукову роботу nрофесо
ра Бодянського, проте ІІИ тема ше потребує окремого 
досдідженІІА. За неї нарто взктиси саме ві1'ІИ1ІІАІІИМ історикам, 
8JDКC В Росіі ueR асnект досnідІІИКЇВ UЇКІВІПІо MCIIWC або ІІС ціка
ВИТЬ зовсім. 

•19 февраля 1844 Моск.ва• 

Так даl)·наи Тарас Грнrорович мсдІmІrnвно-фіпософську по
езію .Чнrринс, Чиrринс•, яку Д"Jюба назвав •своєрjдноJО пости•t
НОІО квінксенцієJО пережитого і персауманого 18 дсв'JІТЬ місяців 

nерсбування - не персбуванна, ЖІІ1ТЯ - в Украj'Іtі ... • Вважвеn.а, 
шо •вірw написано піІ врu:енн•ми 011. віІlвіаин ШевчеІtком Чн
rирина(rсn.мІUІськоїстопиІtі 1648-1676рр.) ... •1 БШьwетоrо, Стс
nаІІ Смаль-СтоцькиА у свіR час категорично 'JІUІВИв, wo 
•ІІічоrісіньхо в nоемі (Maena~ на увв.:Jі вірш .,Чиrрине. Чиrринс ... 
- В. М.) не вюuує на те, щоб конuспціи поеми мапа якиЯ-нсбуn 
зв'JІ.]()К із розмовами Шевченка з БолJІнськнм ... Він знав і без роз
мови з &оlРІнським. шо Чиrирии був C1'0.11HUeJO ~мамів України 
відХмСJІWІИцькоrоаждоДороwснка, що Aoro ГСТІоМани будуваJJи. 
ЩО ТІМ ВОНИ nанувалИ, і ІІЮ ІкбИ ВОНИ ІІС'ПUІИ і ПО.ІUІВИJІНСА теnер 
Н8 НЬОГО, ТО 18RnaUJІH б 'ТJDІКО, бо •НС ПЇ3Н8..'1Н б КО18ЦЬКОЇ СJІ8ВИ 
убогих руіи І .. Свято в Чнrирині .. )•1• 

Не виникає ніJІкихсум:нівів, що Шевоtснко асс це знав-Т81UІ без 
po:JNOв 3 &оlРІнським, і кoиucnryanWІo nocзiJI •Чнrрине, Чигрн
нс• не була навіJІна ВИКЛІОЧИо Бодянсьхим, а визріла а поетові. 
Мабуrь, ІЇ/1 ВJ'8)ІеІІЬ У самому ЧМПІрИНі В ЛНПІІі~ссрпні 1843 року. 
тоСі'І'О 31U10aro .:ю ПDJІВИ вірша. Проте ІІіик не можна нехтувати 
mм. що •Чнrрнне, Чиrрнне• був написаннА саме в Москві! Як же 
ми :sабули. wo ше ОлеКСІІН,Ір КониськиІt enOL."''CpЇr: •Перебуваю
чи в Москві, Шевченко, nевна річ, s.ціІtмавяовrі бесіди 3 Бсшяись
ким і просвої пори, і про історЬо 1t сучаеннА nобут Украіни ... І ат 
під аІUІивом JІkDicь бесіди історичної він наnисав там оаин і3 

'ТІІFКWСІ'ІеІІІССІ.Ко63Ір.-К.:~Т081рис1'80•Прос.;та.,І993. 
С.493. 

'СМU...СnвмwІ С. Т. Wевчснхо.Ікn~.С. 69. 
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піnших віршів "Чиrирин"• 1 • Чи nізніше хто-ш:буль nисав 
ІІастіпьки впсвІІСІІо? Так! ЯроспввДзІІра ІІа nочатку60-х років ми
Іrулоrос:то.nhтя вмотивовано З&JІвив: •У Москві nоет nро•ив біJrя 
.ІШОХ ти•нІв і niA вмивом рукоnису Величка та свіжих вр8ЖСІІЬ 3 
nсшорожІ по Украіні 19 лютоrо наnисав nоезію .. Чиrрнtсе"•. Та 11: 
ni3Нiwe віАомі шевченкознавці так чи іtІакше тримаJІІІ факт мос
коаськоі появи nоезії в no.ni зору. Скажімо, Євnш КІtрипюк 11)'88.
жував, що •В Москві Шсв•ІеІІко, очсвиJІ.ІІО. розnовілав 
М. ШепкІну А О. Бо.ІІянському про свої вражеІІІІІІ• (віJІ. псребу
ваІІНJІ в УкраіІІі, зокрема, в ЧиrмрИІІі). ІваІІ Дзюба в 11аш •rac так 
ВИСJІОВИВСЯ WOJIO ПОЯІUІ поезії •ЧИrрИІІС, Чигрннс•: •МОЖІІІІВО. 
ро»Іови із Wепкіннм були О.WІНМ із стимулів до їі написаІІШІ•1• 

Проте скоріше за все таким сmмупом етапи розмови саме з 
істориком Оснпом Бсшяttськии, якиІt uікаво 1t захоплююче rоuо
рнв про неза.бупtі сторінки КО]3UЬКоі слави ... ВіІІ, саме віІt. по
знайомив Шевченка з икимись історичними псшробиuями. з JЮ
кументапЬІІими матеріапами. Псрс:JІуСЇМ .Літописом• Вспичка., шо 
сuІUІюваnо поета. Саме БоАІшськиА сприив тому, що всві.D.омості 
ШсІЧСІІка персплuИJІися перші враж.снІІЯ віп Москви - баrатоі 
та процвітаІО'Іоі - з бімю за біІJІе, занеJІ.баttс повітоuс містечко 
Чигирин, •кий був riJulиA ittwoi, високоі llOIIi... Бо ЧиrмриІІ 
ПВМ'АТ88, ЯК був 311 БorJWta ХNСJІЬІІИW.КОГО СПОЧатку ООТСІШИМ 
містом, а nотім - гетьманською рсзИlІ.еІшією. факти•шо cтnnи
UCIO Украіни .... З Бmuшськнм зпшалн і Миколу Маркевича. якиn 
•краз у Москві ІІІШU у 1831 р. посmчну збірку •Украинские NСJІо
ІІИИ•. 8 НІА NістиВСІІ вже 311UUUІИЙ нами вірш •ЧНГМРИІІ•, 3 ЯКИМ 
Шевченків •Чиrрмне, Чнrринс• псрс[}'К)'СІ'ЬСЯ моmвами 1}'l1l за 
СІІІВНОІО МИН)'ІІWиною і nnріоrичннмн настровми. 

Жива, реапьна Москаа і nрофесор Московського fІІівсрситсту 
Бо.uиськиА JWІH Шевченкові порчнІt імпульс. nі.аnповхнули 
асоціативне, поетичне миспсtІня, сІСОJІихну .. и споrааи nоета про 
вtавіІини місць noromaнoi гетьманськоі спави: 

Чкrрине,ЧнrрtІне, 
Miiii.IP)'D:QRHHI, 
Просnа~~rс:нс:n:nи,JІІси 
І .ее Ук~ 

n~~;.ua;a;,·i·,;в·~~ .... 
1U:.аум• npaІUІni 
h)-na~--IIIН, 
Ccpqepo1ip8ml, 
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ГоспОJJ.и, яхнА на.:uІDJІськиА бі.1ь :sa Украіну! Яка свята любов 
ло неі! 

У вірІІІі •Чиrрннс, Чигрнне•з)СТрічаємо рядки, ахі, на міІІ: по
ГJІІШ, є найголовнішим покаюм 1в'111ку, в тому•Іиtлі концсmуавь
ноrо. uієі ncx1ii 1 Бо.uнським і Москвою: 

3JіІІІDЖtіоро.1на.МИ1;11Х8!оІи'!' 

]а ШО Ж МИ piJiL11tCЬ 1 op.1JIMH? 

311UІDCitOpQIUL1HCПНC8MH 
МосІСОІК:wс:ірdіра,? •. 

Які історичні 11о.1іі сІtлавлсІІі в ІІІІХ поетичних рялхах~ В ши
рокому контексті Адсться 11ро трннаючу протягом століть бо

ротьбу украінсько•·о ІІаролу з агресивними сусіІІ;амн - поляка
ми, кримськими татарами, московськими військамн - за сво
болу і відродження державності. Зокрема, експансіоІІістська 

політика Московwинн, спрамоваІІВ ІІа поrЛІІНаІІШІ Украіни 
після Переяс.1авськоі yrOJI.H, ІІасторожувала вже Боrмна 
ХмсльІІИuькоrо. Aoro враТ)'DаЛо те, шо Москва уклала з поля
ками перемир'я. ГруwевськиА писав: •Сс зараз 110nравило 
польські діла і дуже було ИСІІриємне Хмельницькому: він 

нарікав, шо Москва aИJLВf Украіну по.rІякам, не .IOJI.CPЖf€ своїх 
обов'язків nеред українцями. Особливо Aoro rнітИJІо. що перс
говори Моеквн з ІІоляками iJ1yn. потаАкн від ньоrо. без участі 
послів кооаuьких. хто зна в •кім напрямі - може, на шкоду 
Украіни•. Уuацс:ниА 1656 р.союз зі Швецією і Семигородом та 
розпочата на почаnсу 1657 року війна з Попьшсю, шо бу.11о про
ти вопі Москви, свідчило про 11ові opkІmuii Хмельниuькоrо у 
ювнішиіА політиuі. Aoro насrуrшики. ІваІІ ВиrовськнА, ЮріА 
ХмсльниuькиА. Павпо Тетеря, ПC"Jl)O Дорошенко, довели ucA 
конфлікт з Москвою до :ІброІІІних протистоянь. Одна з наАмас
штабніwнх битв між укрвjнським віАськом гетьмана Іввна Ви
rовськоrо і московським військом під командуванням книзя О. 
Трубсuькоrо відбуласи и червні 1659 року під Конотопом, де 
ВиrовськиА ЗВВАВВ серАооноі поразки стотисячній окупаціЯній 
армії княJи Трубсuькоrо, змусивши Aoro втекти •восвояси•. 
А ще nіл. час народ.ноrо nовстання на ЛівобереJОКі 1668 р. за 
учІСТІD Івана Сірка проти утисків московських воєвод, останніх 
буяо вигнано мвАхс :1 усіх укрвінських міст. Проти московсь
кою поневопенна боролисА rстьwаІІН ІваІІ Мазепа та Пилип 
Орлик. Крім roro, ко•uькі війська брали участь у nольсько
московських ІіАІІах В СКЛаді ПОЛЬСЬКИХ аіАСІоk у І 579-1581 рр., 
а також у період •московської смуrи• на ІІочатку XVII столі"ІТR, 
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нарешті. 1618 р. nіл. час війни non~oeькoro коропеви•rа Влuи
слава проти росіАською царя МихаАла Романова•. 

Проrе, враховуючи час і місце написанн• вірша •Чиrрине. 
Чиrрине•, можна прИП)'СТКТИ, що безпосере.о.нім поштовхом .ао 
написання Шевченком зrаuних рuкіо стаJІа розмова з Бо
.u:нським про nохіл. ПС'І'РІ СаrаА.ІІачноrо tІа Москву в 1618 р., 
точніше, про те, як 20-тиснчнс КО3ВUЬКС військо зібралОСJІ біля 
Арбатських воріт. 

Як це було? ЦШком імовірно, wo, приіхааwи в Москву, Шев
ченко міr nоnросити БошІнськоrо показати Rому конкрсm~е місце 

0 Не ІИП&ІІК080 18 puiiiHC'WI:HX 'IIU:il СІІІС llipw •ЧНrрИНС, ЧНІ'JІННС. 6eutan ... 
но 1PUifY8811H, ..абм не о6ра1ИТИ Моск.у. ІМ. Ж,nннеw:нй, І. Д1106а), Зокре· 
МІ. у •Коб'ЩІі•. ІІН.ІUІНОМ}І аХарІСОІІі І 1930 р., 6уJІО lJКІбпено nі.D.мІну- З~Місn. 
•NOCКOIICW:I pd\p8• l'ІІИІІОСІ .•. "'IТIJICW:f ребрІ•, І 18QIPto І СЖОІО •JIAXIMH• 
11МіНН.'ІН НІ <ІПІНІМН•. ПіJІ.ПJІІІL'ІеНі <mІТІрсЬt:і ребра;•, НІ npelt.'IHDІIII :&а.'ІЬ, 
•ПОСС.'ІНІІИСІІ• 1 настуnних 'ІІСОІНХ І КІІіть 6аrвтоюмннх 1ібрІннn: поріа Та· 
JІІІ:ІWеІРІІенu. 

Втім, ЩІUНсnрutАІІНІОСТЇ VUКNO ПJ111116уІу•ПОІІНJ1бірІt)'f80Рі~ КобJа· 
Jlll, ІISOpiUIIIONHy puat:цitto іаорНЧtю-,1Їn:ратурноrо IIII,UIHНUJII nри YJC. 
JІІІЇКСW:іІt АІоІ.!Іемfі нар: і ІІКІІН)'у ІСИЇКЬХОN)'ІНJІІІ8!ІНЦІ'Іі •С.І- І 1927 р. Щo
rlpiUI, тoaflllht ІІС'С. НІІСІІІІІ (50 ТИС. nрІІNЇрнІІt:ЇІ) бу.'ІО 1І'ПСІІІеНО, ocdJn.t:и X)'
,'IOJIHIIICa ш.оrо ІUІИИІІ ПС1рІ Носа (1811:5-1976) Oy.wllltti)'IIA'ШinnL'IIHa.кoto 
I.IIIIIOJD У IIIIUfi'YitC'ni (реабі/ІhоааКІСІ у 1999 р.). Tu: ОТ, у 1I'IIWfOW)' ІІWКНЇ ІІірw 
•ЧІfІ"РІІие, Чкrриие• (nill. КІ.1 .. 10 •ЧІІІ1ІрJfІІ•) 6у8 on,t\.1iltDIItnfR бе:І t:)'DJOJI і 
фu~. Y'fONY'IКC.1i ue ICfOC)'n1oe8 А КdSe1neчкoro ае на1і'ШНІ:»*С1У 
npo •WOCt:OKwd petipl•, 8 nyбJiliiWIIJ lyJro :ІUНАЧСКО. ШО llipul наnксаннІ у 
МосоІ, атаІСОJІСбу.-. 'JІІсреимапосмтаnос111:М. С. Щеnкtну. Прспе ІuhcuiA nc· 
рwюаІаоJбірDІ Ф. JІІ[)'боІсІ.коrо ІІ.uІuннІ: Шеаченком МІІІСКІІІ нІяк не 1nll1" 
18110С11, JЮІІІ, сuаімо, рмаоІІіааnоаІ про Aoro DnТІ 1 НІІЖНWІМJ' HOIRIPQai. 
СІСDріІІН: :а ІСС, 'Ііпе І - роо)')dНІUІІІІUНІОСІІ МОСКОКМОІ'О nepeOJuиiUI 
nona(iy.olilк:ynlt. 

ВіпнІ'ІИМО tumt:, шо lial»d шеnеІООПНІІUі не nриu;ка.1ІІСІІ .10 фм .. 
СІІфіхашl•ЧІІJ1ІІІНе, Чиrр~~кс•. ПpJІIIIAtod, І періаахр)'ІЦОІІСІtКОІ..аWпІtІІ•Єм'tМ 
КИріuІDІІ: tu: ОІІІІеІІ ПОСТІІ'ІІНі рuІСК, піt: lllltJIIIЙ Наwоі)'ІІПІ: •WtneпoJІDІН: 
:JPIDYIIhн, :D DIO 6ороІІІІС8 lloro nptAD11 IIOIКWCOD IIL'UIXМIO, 1 ТІТІрСІоІІ:О-'І)'
реІІІоt:ІЬІІІорамн,111111)111МОМ. Нара~ні6инічІКVнеАОNіrсJІ.Суоgс:несrановІІІІІС 
notteiOIICНOЇ UІІрН:JМОМ Україин .ІІ;)1К ...xt. Cc:pw: ІІОtТІІUІІЧе, .. ....._ llp8UIII 

на XIIIJii•. КJqm/IIOX JІ1КІЧU. ШІІ •Чмrринс, ЧІUрІІне• 11 Росіі .lp)'II:JIIIIIC J ucн
JJIIКIIMIIIC)'IDDJ*МИ, D0111Ир10818СІ І СПІІtах, І tІІОфуХа88НО loro :nti'ПIO ni:Jtduн: --· ХарІаерно, ШІІІ •КоЬІрі•,ІКUНОІІ)' І КИІ:аі 1983 р. aontc:II'IIIIIM111)18&CM, 
.w •JІІІІСкоесWООt ре6еро. бум Jpel6net111 nрмміІІІІІ tuoІV wlcty: .A..m,C:. аро 
)"Іасn.~t:ОЗІІdІІСІtММ Іaнntфcculuwtllll.c:c.IIIIIIC~no
IC18IOUIJ. аіа nроІQІІСІІІІ. &о.Іоnавш•, С. Ра:Nна, К.Ііу.tаеИ., Є. П)'І'І'ІОІІ, t:O.IIII 
ІОМІІ сnіІа.но 1 росіІk:ІоХИМІІІІОКІ'8НІІІ-ІіороІІИСІІІІротІІ кріІІІІІСtІІШWШfU rно6-
ЛІММ,ІІІІUІІІІ)'ІІІІИІІОWЇUІХJІіІо. 

Ue а трс6І 0,..0 npiiAYJUtll тпе 'fOIUt08e ~ІСІ)'ІІІІІ- UlnчetiXOIIIX ........ 
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ко•uькоrо unypмy московських мурів. Та d сам ісrорик Бo.uttclr 
кий не мі•· 11е привсети Шевчсttка туди. де rаршовми ко:Jаки Ca
t-aAaaчнoru. Якшо uc БоJutнськиА rtерсказуввв інwим історичні 
сюжети з книги франu)']ІІ ле КІОІ:tіна. то не розnовісти СВІХМУ 
npyroвi Шевченку ІІJJО иеАмовірннА лохів. укрвінсwtого гетьмана 
CaraA:u•Інnm на Моехну він аж ніак не міг. Пам'итаАмо, шо Бо
дянсwсиА обіІІІІВ ІІОСТОВі ІІОВЇДОМJІІІТМ Про ІІСС, гідне уваги, .З 

історії ба:rt.ХіВІІІНІІН•. 

Тим більше, шо БодинськиА, у Rкoro бував Шевченко, JСНВ теші 
JOIIC"iu не.1а11ско віІІ Арбатських воріт! 

У січІІі 1847 року в .1исті до Бwuшськоrо, ІІаnисаному рукою 
ПаtгrеЛеАмона Куліша Із nрипискою Шевченка), було ВІаUВНО 
гаку upccy: •Його високuблаrоролію Осипу Максимовичу Бо
uнському 11ротив арбатсхого сьезжсrо дома•, в доме Дзюма, 

Дзwма аІЬо cos podobnego ... • Такого домоаnаеника розшукати не 
ІUUІJІOCR, але, судкчи з )'СЬОГО, Куліш призабув прізвище, шо А не 
приховував. і на1ВІв Aoro навuоrал. В .лдрссном капендарс жи
телсА Москвw на 1846 год• читаємо: •Бо.1я.нскнА Иосиф Макси
мов., сост. в 8 кп., ЗкстраординарнwR Профессор, Арб. ч. прих. 
Старого Boзнn:ettИR д. диuа•. Тhбм, lieдucl.ul Оса MUCJUt0-
811'1., .................. 8-ro UКJ, еа:траар.ІІІІD.,... ~р 
МОСКО8СІо&ОІО~ lleiiiU8B,\plnutdlдЬwuщl, аі)'.ІІІІІІ
ІУ ДІu • apDQid.,... Craporo (lk.uturo) 8о3нес:Інu, ика вихо
дИ118 А теnер виХDJІ.ить на Вс.'Інку А Малу Нікі"n:ькі вулнuі. 

З •Ап:фавнтноrо ука:JВТСJІ.ІІ к nлану АрбатскоА части• 
дізнаємосІІ, що будинок мсх:ковськоі міщанки Діц О.11ени Фс
JUJрівни (MDZJІHВO, ТОlІі. коли в ньому був Шевченко, будинок 
нцеu.в їі 'ІО.ІІовікові) ЗИІХО.!ІНВС:І в СТОІІовому nровуо~ку, шо 

міСТН11оСІ nоруч з Ве.ІІнкою Ніа::ітською вулнuею - nерший ві.а. 
неі П081ІІ.ОпtннА npopYJІOk у бік Арбату (теnер- будинок 112 10). 
Це nі.а.ТвсрджуєтьсІ 11: тим, що навnроти cnpaui була ропашова
на КОЛИWИІІ Арбатська По.tіцсАс•ка lІЇЛЬНИUІІ, "ІКТНН8 ІКОЇ Н8 
ро1і з Мuим Ржевсt.ІСим провулком зберс:rлвсІІ до цього часу!. 

'ICНIIIIJt.IOatAi~IEфpofg.'llfi"IO(O;• .. .c:1oC"WКJIAD-IL'UI.ЯpoctO 
C1oCJRIКUWIUICІo ІІІІІПІUdkuі pКIIJIUII каzІ0І 'І8СІ1І ropQIII, С: ЯОDрНWІІІІ 
~1JІІІИnрМНtА•. 

' o.nuнo, licwi!ICioКdq ncutaCIIІU цеІІ ірСІ8тсІ.nІ 18ІоН бім цсрDІІ Cn,. 
poro ІІсnнес:ЬаtІ. бо ІtЬніам: ІІін nepcep.-аа Ьаааrо 0,8ІІІІІС)І. ме ХІКЬf trea~~t· 
ІСІ.В.пс:rіІ(JJІЬо8аа~ІU.І•рес:: ... ІІ47РІХJРУІСD»ВіІmІрІІ&ЬІо
JІІІІСІоКСІІ08ІІІІІСІНІ..,. upeca: •НІ МuоІ HIIIIDnnOI JqJtmrІCiaporo Во3носс· 
на • ...- l(rllae...,.. 1Dy с:аму upecr ....,_ .. nкrt •- 3lknlнl .10 

=~~·:&::~::КШ::·,n=~~=: 
8DIИІIIunil Hikimodl8p~Шi. 



У згаааніh ад~і був ше А такий натяк на ІUJ.pecy БолянсhКОrо: 
•УJнвть в лавке .. МосквmяІІИІІа" кnи на обёрrхе .. Чтениn .... На 
Jtpyriй сторінuі обКJUШ.ИІІКИ .. ЧпшиА" зІІІХОJІИМО піzrrвсрлження 
встанов.1сноїаарсси: •На Бо.nьwой Никитс:кой, против Арбатско
го Частного дома. в помс Днuа•. В .uному разі Велику Нікітську 
названо як більшу й відомішу вулиuю в порІвняІші зі Столовим 
nровуJІКОМ. 

Ві.а. будинку, де жив Бодянський, усього ІІівкіІІометра до 
храмів Бориса і Гліба та cuтoro Тихона, .110 Арбатських воріт. 
Повторю: немоЖІІНІО nовірити, щоб історик Бо.аинськиІІ: не 
nривів до uих uерков Шевченка, не показав, де колись стоuи 
Ар&m:ькі ворота, не розповів про іх штурм козакамн Саrайдач
ного ... • 

•дл• історіі про8Іу ••шоі nомоrн• 

ЕкстраордИІІарниА професор кафедри історіі і пітератури 
слов'янських наріч Московськоrо УІІіверснтету Осиn Максимо
вич Бол.янськиА був неВСJІикого зросту, сутулуватий, з чималою 
rоповою на товстій і короткіА wиі, праве охо Aoro КОСИJІО, мапо 
хто знав, що на нього професор осліп, а ходою СВОЕЮ він наnшу
ввв, як uвенькалн 111і язики. •звіра-бегемота•. Він іІІІон зви•Іно
повіІІьно, шкутильrаю•Іи. важко сrупаючи з ноги на ноrу. Навіть 
люди, які Aoro любИJІи, зізнаваJІися: •БодянськиА був нехраси
виіІ, а XOJIOIO своєю, мабуn., наrал.ував зruaнoro звіра. Але WІ 
ІІеКрасИВВ обопОІІК8 ВМіщала В собі ВИСОКИЙ Jl)'X, ЯКИЙ НОСіІ сво
ГО пі.utімав над поВСJІІІUІСнним рівнем•. Особливо наочно ue по
чувапоса зарез, кми БDJІRнс•киА з величезною наснагою і, мож
на сказати, з особ.nивою стараннісnо показував своєму яорогому 
rocno Москву. Він був щасливий тією вннІІТКовою рад.іСТІD, яку 
винвив йомуТарас Шевченко, що nрибув нелавно в Москву і жа
дав усе бачити, чути і знати, особливо про земляків іхніх 
сnільних, JІКі nрослаанлиСJІ в ПершопрестольніА, та А узаrалі 
про все украінсьхе в Москві. 

1 Моні, М0І:К08tWШМу І 8р6m:WІ:ому МІНІІDН&ІСІІ, JІtnco Jp03)'Winl, 'ІОМ)' Ііо
.Uмс:ІоКІІІ nриаіІ lUeneкa НІ~ ,IR CfOIUDI Х03ІІСІІ C8nJianiiU!'O. ВсІм 18• 
ШІІм І'DС"І1ІМ • 110X83Y1D МОІЦ)' Ap6ncwd Ворсnа. 1180p'UIX .nD8tl, а:, eiWIJмo, 
ІОріІ &oryqwcoro, ЛІІІІоІ Ihnory. ВІсМІІІ ШКІІІІРІо ВonaluiWИj8JI80pilcwauo, 
МІІІСQІJ Ж)tJDIIfCWCCII'O. І1Іма Мо8ЧанІ. ІW-1ІуСІІсІкwtсно.ЛІСІІ1'11аоха, &or
... Clynкf.l ... ЧІІD, ае 11DW1IIIaan.l..,.....181wo. "&рк Qlиropolll'l 
'ІU:В,.8рUСІІІІІ,СХІІІ.ІWІ8ІНИІІ,м 
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БодяttськиU. персповІІеІІНй історичtюю інформацією. Pallltil 
був nо.пілнтнся tteю з украіІІським постом, якого вuажин nер
шим і неперевершеним. воістиІІУ ІtародІІІІМ поетом Малоросії. 
Він був д.тя Бо.ІlЯІІського живим РТідснннм Аого творчих мріА і 

наукових ссtпенuіА і1 ~о~аrіt.-тсрськоі дисертації ІІJКІ народну nо
езіюс.1оts'ян: 

•Поззия нсобхо.1нмо должна ttметь на себе nе•tать того наро

да, коему nрнналле:жит. Іtсчать яркую, неюr.1адимую < ... >Такая 
nоззня будет в вwсо•tаАшеА степени Іtзяшною. ориrнвальною, 

своенародною, поззнеА ЖИ3ІІІІ; ей будуr сочувствовать. её поА
мут 1t оцеШІТ ІІе ОТДСЛЬІІЬІе .1Ю6ІІТСЛН, ІІС ОдНИ ТОЛЬКО ЗИІІИСНЬІС 
3118ТОКН ЮЯШІІОГО, 110 целая Н8ЦНЯ, ЦСЛЬІЙ Народ, ІІСС ЧСЛО8С 11С· 

Віпрвіr-повіІІВr 
Пona.lІDI'yJUІє. 
На w.OЛL,i tобuрсНJІЮ'
Танако6lіrрас. 
Кpyrow Aoro стеn. ик lfope 
Шмрокс,смІІіє: 

38Wont.IIOIDNOJ"Н,'tl, 

AПN-тillwtaw.pk. 

СМІМА)'С,СПр)"ЧfПРИ!fУ 
ВітерроШІІІІс: 
Топри.ruІJІепnослух.а. 
Я~;,.о/ЬіІ.рс!lі•є ... 

БодинсІ>КнА, як ніхто, дуже добре розумів, шо поруч з ІІИМ ішов 
сІІравжніА украінськнА Кобзар, але 11е старкА, сивий. химерІІнА, 
а молодиІІ, вродливий, снльниА і бсзмежнотnлаІІовитнА. Він обо

жнював його вірші. У свою чергу Шевчешеа хвнлюВWІи 11 захоn
лювали історії, які шедро розnовідав Осип Максимович. От і за
раз, тільки вийшли вони зі Столового nровулка на ВСJІику 
Нікітську, БодянськиR зупинився і nоказав на церкву Старого 
Вознесіння. 1Yr рівно трннцwrть років тому, саме в лютому, 
вlнчаеся П)'1Пкін з Наталею Гончаровою, яка між іншим, похо.пн· 
ла зі старого козаuькоt'О роду tnа.мана Петра Дорошенка. Потім 
молодята поїхали на Арбатську вулицю, у будинок пані Хктрово, 

де Пушкін зняв квартиру, неподалік звідси ... БодяІІськиА з11ао про 
це добре, в тому 1831 р. він і ПОС'J)'ПИВ у жовтні в університет, але 
дошrгливиІІ С1)'дект-словесник, який сам намагався •Віршувати•, 
цікавився Пушкіним, чуnси про жипя якого uнркулюввлн 11 
Москві. 

Більше того, чере"J рік він бачив Пушкіна! Це сталося восеІІи 
1832 року в універсmnі ІІа лекції його вчителя, ІІрофссора Ми-
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хайла Ка•Іенооського в присутності міністра осві1и С~:р1·ін Ува

роJЮ. Пушкін тоді остутІв у супере•! ку 1 nрофесором 11ро антен
пІчність •С.1ооа о по,жу Ігоревіи•'. а Ка•Існовськиіі вказав по
етані на Бодянського, якttІ\ у студентські роки якраз і Janepcчy

R.1R оригінальність •Слова•. Хоалиru Бога, шо Roro тодішні 
міркування ІІІОдо ІІЬОІ"І.J не було опублікооаtю ... 

Пройшли далі, і БодянськнА, повсрmючІІІІа Нікітський буль
вар, звернув увагу Шевченка на церкву Феодора Студнта, у якій 
хрести.111 О.1ексакдра Суворова, полководець сам неоднора:юво 

мотtося тут. БудІІІІОК ltoro батька знаходився nоруч, на ВеликіА 
Нікіп:ькіА. Шевченкові і ue було цікаво, два рок11 тому він ілюст
рунан кнщу Миколи Полt:воrо про rсІІералісииуса Суворова, що 
мав nід своїм ксрівниuтвом козаuькуфлоntnію і кілька полків ко

заків-•юрноморців. З ними він брив Очаків, Ізмаіл, Акерман, а ше 
піп. командуванням Суворова українські КО38КИ воювали на тери
торії Австріі·, Ітuліі і ШвеІtuарії. 

Розмовляючи. crtyCТWJиeя вниз по Нікітському бульвару до 
Арбатських воріт, і тут Осип Максимович наrа.дав раптом Тарасові 
Григоровичу історичну п'єсу •НІtкита ГайдаR•. у якіА його repoA 
так 11скраво і скльно висловив nочуття любові .по України: 

YкpaRHIIIIIIJIIIIWQII! 
МСІІІУкрамн~родІІІur! 
Ei:rrrІІpoiQienм~. 
Еі:ВЬІ«ІХНСJ:УРПІНW. 
СWПІUІПІ'Мf.'ІОВУМІІІІІ! 
ЛюбІІютс6я,WОІІУкраRНІ ... 

Шевченка вразило, насампере.п, те, шо БомнськиА знав Aoro 
п'єсу, яку публіконано, здв.єтьсн, один раз, uивувався також, шо 
історик npoumyнaв слона Мар'яни, •как СвгвА.авчнЬІА с козаками 

Москву и Польшу восвал• ... 
А може все було по-іншому? Може, баІіІТОзнаючий Бодянсь

кий зrа.пав уголос шевченківські думи, що недавно nсрсчmував? 

Hc.uiiJ!)'ШiW}IЩI.КJj 
ВУхраІІнівИТІІІОп.
Таw wкpoko. таw 8Cceno 
Одкраюдокрвю ... 
Я~~;пвол•.rцомІІН}'дась, 
дніnрwироІUІІІ-море, 

' КМtПІ fИ:wlttct.ІWІU 110 Cl)'.D.CІmьiJA Jlatli, ІІКСЬ!оІtНІІІІК Іван Г<»ІЧОроІ ]f!ІД)'• 
111111: •.R Ш: nриnОМІІІІІІО Подро6ІІос:теІІ ІІJІІХ!сrІІ3аНІІ~.- ПОWИІО ТОЛЬКО, ЧТО Пуш
КИИ rорячо оn:танІІІJІ ПQ!L1ИИНосn. .D.ptBIКJI)«KOIU )ПОСІ, а КачtНОІСКИІІІІОН:JІJІ 
В HtІUC11011 fiecnoШU.НWII аt\МКПІЧ«КИІІ ІІОЖ• 
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C."Nn І стеn, pcayn. nороПІ, 
ІNОПІJІІІ-rорН. 
Тамро.ІUL1ась,rар•оuва.1а 
Кo1luw:u во.'ІІІ: там UL111Xro10, таtаІJІ .. м 
]КіМ.1НІЮІІе .•• 

У буаь-икому разі між ними віlІбу.1иси. не моrла не віабуrмея, 
JЮ]МОІВ 11ро uпурм rеn.мвном СаПІЯдаЧННм Москви ] боку Ар
баn:а.ких воріт. 

•ЯК СаrаІда•ииА 
з козаками Москву ІОІОІАІ• 

ВосеІІн 1618 року ІІОJІЬС:ІоКИА коропевич Владиспав (у майбуr
ньому карола. ВпвднСJІав lV Ваза) увійшов ао Москви, шоб 
ІІосісrи царський трон, nроте НСІШОВ]і сам опинився в росіАськіА 
об.ІІооі. Елиною реальною смою. ШІПlіОІО нuam wвиаку аопо

МОІУ ВпаднСJІаву, були козаки. На прохання попw:ьхоrо короля: 
Сиrі3М)'НJІІІІІІ Петро КоІtашевич - СаrайпачІІИА, якия був пілда
ttнм польської корони, 3 20·ПІСИЧІІИм ко:Jацькнм військом виру
шив на допомоІ)' Влалнс:лаву. 

На той час за rеп.маном p«crpoвoro козацькоrо віАська (в 
1614-1616 і 1620-1622 рр.) СаrаЯ.Аачним міцно ]8Кріпнласи СJІава 
сильного А тапановиrоrо nWІK010дW11 , нкиА: акrнвно воював про

пt Османської імперії 18 Мосховса.хоі асржавн. Він уславився 
морськими походвми 1609, 1613-1614, 1620 рр. npom "І}'РКіВ І 
ВJВТТІІМвutnивоітуреw.коі фортеці Кафи, а також Варни. <>чако
-.. Персхопа, Синопа, Tpane3)'1U18. 

У нарнеі •Сказание о гстмане Пеrре СаrаІtаачном• МихаАпв 
Махсимовмча ЧИ1'ІІЕ:мо: • ... СаrаІІuчнw:Я со своими :sanopoltllltNH 
бесnрестанно восвап татар и турок на морс и cywc и своими неот
ІJ8]ІІМWІН побелвми rp03110 просnавмл свое ими ... В еИстории Ру
сов. ЗLJНаІІ&JІОСJІ: •ПDJUІІСН, уваDІІ хр.брос:ть и ЗІСJІІуrи Саrdдвч
иоrо, не СМСJІН при иём явно ПfJОМ3водм11оІ Малороссии своих нв
rлостеА, да и сама любимо их уння несКQ/ІЬІСО npиyrмxna и 

приОСТWJІа ... По смерm СаrаА.дачноrо 10306новилн они nрсжнес 

' МІІХІА.Іо (Wаи:ІСwаdІПІІСІВ: • ... ее ча.овЬс ІІІІИІСОf"О JQ'XJ, ЩО СІ .. Ш}'ХU НС· 
ІІаnсхм, .1111~81111. 1 екm СІуІІ першнА, кt11111 nри~ вLtc1ynn1l
oeruuDA: СІ)'І прнорннІ, ..WП.МмІІ, І таборі стора8ІСІІІ, ..uo СІ8ІІ не ІОІІІЧКІ
ІСtо:.мчаІНоуКDJІСіІ; КІИ8рUІ:ІІС5)'8о6ераннІІа)'І:ІІІООtроwомх ~ 
кнА;суарсmІІІХDІІUоІІІnt~СіуІuжуасІ:)'80рІІІІі прІІанр"ІІD:ІІ nа
ІІІНІІо, 
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гоненне в народе н nолитику на расстройство нойск малороссиА

ских•. 

У контексті цієї оцінки Шевченко писав у поемі •ГаІtв.ама-

АІнУкрвіну-Іте: 
HeulneМ8n!pi,кeultтc 
в PJDX )' Х81ІІ nponaцn.. 
О.. КонІшеІІІЧ8 і .80Сі 
Пожар не rкне, JПСWІ мруn. 

Кон~~~~mоІnормц,rмі,І!осІ ... 
дітмнехреше:кіросrуn.. 
Ко:.w.кі.піm ... 

В колективній праці •Історіа украінського війська•, що по
бачила світ у Львові в сереаині 30-х рр. минулоrо стопітrи, за
значапоса, що •JІССRТИJІітнє rстьмансnю СаrаАдачноrо- це час, 
КОJІИ козаччина остаточно стала українським націонuьннм 
військом•. МолоднА росіАський цар Михайло Фс:доровнч Рома
нов мав усі піnстави АІІJІ тривоrи, коли писав у своїй rрамоті до 

Донськоrо війсwса в лиnні 1618 року: •HCJІ.pyr наши разоритель 
всего нашего великою Российского царствиJІ пWІьскиІt Ж.иrи
мокr король умwслил наше Москавскос юсударство восвать 
и разор1111о ..• И uпорожских черкас (Ко]ІІків.- В. М.) nWІков
ника Саадашново (СаrаАдачноrо. - В. М.) он же, король, 
со многими JІІQІ,ЬМИ nрислал в наUІи nольскис ropoдw ... • 
В іншому JІокументі AUUІOCJI про те, шо на Москву Адс •всепа
rубнwА враr- СаrаА.r:ІачниА. Як писав МихаАІІо Максимович 
•СаrаАда'ІНиА, Алуч:и віЯною .110 Москви, не міг же 6ynl фсJІьп
маршапом миру •.. • 

ОчеВИJІно, СаrайдачниА мав нааію, що учасn. у nоході на 

МоеІСІІ)' дозволить йому .11ещо nом'Акшити польські масті, Акі 
•наnосідали на козаччину., домописА поступок ко:Jакам, мож
ливо навіть. віцстонти nевну НСЗВJІсжність козацькою війська 

віА nопьського ІСоролА і т. ін. Короnис кажучи, СаrаАдачннА мав 
ІКусь нааію на те, що нсгара:щи 3 ПWІьшсю, 838 московською 
віІІІиою nіауть у нелам'ят.... Інша річ, шо по.nьсІоКИА урц 
віаповІв украінському rетьману -чорн010 невuчнІстJО• (І)у
wевсІоКИА). 

Серс.а. причин козацьхоrо nохсшу на Москву віD.омиА ук
раінсІоКИА історик КостАН'ПІ.И f)ІСJІІІСТИЙ 1'ІКОа: Н113111188 вороже 
СТІІJІенна •час:тини украінсwtОІ'О козаuтва .110 YPfLIIY МихаАJІа Фе
аоровича, аиrшомати икоrо в цей час ПЇА1рИМУВВІІН відносини 3 
"JУрсччиною і Кримом, спонукаІО'Іи їхні орди капвдати на Річ По
сполнtу, шо 3&І'р0Ж)'88ІІО українським земмм•. Пuно, &упи R 
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інші nрІІчнни nоходу Петра СагайлачІІого на Москну, і nрttйшов 
•tac їх об'єктІІDІІо nроаІІІL1ізувапt. Проте ue не нхощпь в ttaшc за
о.ааttІІЯ. 

За ~:.101\аt.ІІІ Мю;ай:tа Грушевською, Сагайдачний .. mобував 
кріІІоспt й горолІІ і ttarнaн нсликого страху, так що за •tудо вва
жали. ЯК КОТрОМу МіL'Т)' у,18.110СЯ Віл ЙОГО ВідСИllіТИСЬ•. У вереСНі 
СаrаАдачttиА, якого не зміг зуnннкти nосланий uарем князь 

Грнгорій Волконський. nерсАшов Оку, вюво.'ІИВ із .. l)'WИttcLкo
ro noлottY• по.'Іьськоrо королевича Владислава і, з'єднввшись з 
НІІМ, вnр1пу.1 ІІізійшов до стін Білого міста, тобто до Кремля. 
ДмttТрО Яворшшькttй' писав: •Воєволtt, внелані з Москви, щоб 

псрсшко.1ІІТІІ об'єдtшнttю королевича з гетьманом, ІІонернулися 
tІІІ3811ІІі 1 чи~t. бо за с.;tонамн літописuя, іх охопив великий жах•. 
В •Історіі украінського війська• розповідається, що піл самою 
Москвою иідбуласм супtчка заtюрожців із царською ruардією, в 

якій убіА ходив і сам Сагайла•mиА. Він збив своєю булавою з ко
нм москов~:ькоrо воєводу Буrурліна. УларІІі війса.кові сили ко
заків були :юсерсджені біля Арбатськнх воріт, і вночі І жовтня 

ванн ntwлн на штурм'. В •Історії УкраіІІи• Михайло Грушевсь
кий писав: 

·Зійшовся (СагаАдачннА. - В. М.) J королевичем, шо стра
шешrо утішився з цілим військом сею козацькою помічю. і зараз 
же вчнttив разом з вольським віІІськом нічний напад на Москву. 
Але в Москві знали наІІсред, що буде напад і всntrлн приготува

тися, так що злобути Моеквн не апалося•. Лише uнм обмежився 
ГрушенськнІІ у ІІаясиенні неапалоrо штурму, Правда, в •Історії 
України-Руси. він окремо додав, що •nриступ не удався• також 
•через деякі нежланні розпоряджеІІНЯ польських начальників-. І 

тільки в зносці до цьоrо тверлжеІІНА Грушевський наводив ще А 
шrral)' з праці віломого yxpaittcькoro історика МихаАла Макснмо
ви•tа про Псtра Сагайдачного, де зазначалося, шо rеn.ман у 

' Яаорницьt>иА ДмнtрО ІІІІИUВИЧ ( 1855-194(1) - yt,;paiHCЬ~It історІ{J[, 8рео
.1ОГ. етноrраф, фаІІw:.,орІfСТ і ПІfСЬІІеИНИk, a!UШCMik АН УРСР. ДОtІІ~ 
kторцо :мnоріJькоrо ltO'JIUП1II. J осені 1896 ро~ приІІВТ·ЖЩtІП MotkOIICЬ&OІtJ 
укі.р:ІІТС'JУ, ДС ІІІІLUЛІ:ІІ 'ІІІОrОІІОПІО r11 історІЮ )'kpaiнcloJtOI'O ( •wanopCІCifkuoroo.) 
ш.ІІВІ. ПіприІо()'ІІІІ l!PYJІ.Hi J.І'оки J ІІн.uтtІими JUІІч&.ІоІн укро~~інсwwі п 
росіАс:Ь&Оі kу.ІІ~тур. юкрем• 1 І. 1\:nіикм, М. Лисенком, Б. ІРіичсико\1, М. Сп· 
рtІШЮІW •• 1. УкраінkОІО, м. КОUJОбиІІСЬІ[НМ. n. СІІХС8ЛІИСЬkН"І, в. КJІІОЧСІІСІdСКІІІ, 
Л. Та:п:t11м, В. LriiCOIIІt"'. Похо~а~~иtІ 1 ДніnроnІЩІОІІСЩ бітІ ІСТUрИЧИОrо му. 
ХІО,ПНЙU:пtрІІОСІП1оЙОrоіМ'ІІ. 

'J&nopoжui НС брuи учасrі ІІW1)-рмі, 6оСТUІUІИ J )11./IJCI. 8 •lctvpii)'kpliнCI>k~ 
ro ІІіІІсьu~ ЧІПаЄ ІСО: • Jlnopo&lli ( ... ) ІАІІИ 1&ІІ.UJПІІІ ПіlНЇШС 3ВВ'tllk)'llllt11 Іі.оркtі 
бріІІоІНПе'ПІJІ.ІUІМН ІtJІобИІІІТ1І8)'JІИuі•. 81.11о0М)' ІІUВННІ, llaDJІЬ,.tMUІC ІІ:ОНС'1'1ІТО-
8ВНО, ШО с.n.Аачкому •КС ПОТМ8НК110о і АО ПрИІрості ІоІВ.,О СЬ.НО про Aoro 
ІtОСІІ:О8СЬКИАПщід. 
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вирішальну мить заваrавея uобувати nравnслаяну Москву JL1M 
ПОJІЯКЇІ-ЇІІОРірціВ. 

Прочитасмо шо JІУМІ<У Максимовича у ньоrо самоrо: •К nОJJу
ночи СаrаІtл.ачнwй со веем своим ооАском бЬІЛ уже у Арбатских 
вnрот, н уже вwломанw бьtпи петардою ворота Остро~шwе. Но 
при первой стwчке с москвнтяиами rетьман прекратІL1 осаду ... Or
•rero же? Оттоrо, я .ІІ.)'Маю, что осада Москвw бЬUІв ему не по мwс
nи ... Ero казацкое сердце моrло смуnrrьс:ІІ от той мwсли, что он 
начал крушить единоверную ему русскую (."1U/ІИІІУ. дпн тoru, чтоб 
отаать ее в руки иноверца ... И, может бьrrь. такое ра111умье nри
uшо кнему в тот самwй •аас, коrда Москва заоном ко..1околов сво
их позвала праоославнwй аюрсш к зауrре11е на пра:шник Покрова. 
И рукИ осuедаВWИХ ее IC038KOD ІІеВОЛЬІІО ПОJІІІJІJІИСЬ lta Кре<:ТНОС 
:Jиаменье < ... > Впрочем, зто мое личное МІІение ... • 

Грушевський коротко, А 1!UІЄТЬСИ, l'JЮХИ скеІПМЧІtо прокомеІІ
тував Максимовича: .Сю сснтіментальнісп. cтaJIOro ісrорикn іD.ко 
висміяв шпім ІС)оліш•. Можnиво, WІ •сснтмментапьність• tte crana 
rоловною причиною неапалоrо uпурму Москви, tlpare, на міА nо
rляд, було б нерооумно нею нехтувати. Душі українських козаків 
не були настілЬХІІ заwкору1JІими, щоб не ві.ruукнуmся на nзвін 

правосnавних храмів та ше й nepeD. сцтою ШІІІ козаків ПоКJЮВОЮ. 
Вже віаомий маІШрівник і письменник Лавnо АлепnськнА, яхнА в 
серелині XVII сrоліттядвічі побував в Украіні, пильно спостtріr. 
що на .землі козаків• панує nравославна віра, на МО/ІИТоах вони 
СТОJІТЬ од початку ао кінWІ служби незворушно. немов камінні. 
Безупинно л.озсмно к.паняютьси А усі rуртом, ніби :1 t:JUІHИX уст, 
СПЇВВІD'ІЬ МОІІИТВИ, і НаЙдИВОВИЖНіШе, ЩО В усьому ІІЬDМУ беруть 

yoracn. і маленькі .!Ііти. В •Історіі Русів- сk8ЗІІно, шо козаки ІІонад 
усе ставнnк батьківську, тобто православну віру. 

Зrа.ааЯмо, що nисав Микола ГоЮІІь у •Тарасі Бульбі• ПJЮ приА
ом до Заnорозької Січі: •ПрибулиА з'ІІВІІІІВСJІ тільки .!ІО коwовоrо, 
якнА звичайно казав: •3.Іоров бу.ІІЬ! Шо, в Христа віруєш?• -
•Вірую!•- відпові.аав прибупеuь.- •І в ТроАцю спrу вірусw?• -
•Вірую!•- •І ао церкви XOJlИw?•- •Ходжуtо.- •Ану nерехрес
тись!• Прибупець хрестивс:н ... На ш.ому кінчаласи век церемонін•. 
Тарас 6ульба, АО речі, •вважав себе законним оборонцем nраво

с.'ІВв'••· 
КDJІи запорmк.uі rаrува~~исядо ВСJІикоrо НІІС'І')ТІмЬНоrо nохояу. 

ro :sалуч:али .по ньоrо А українських козаків. Т011і nосланці віл за
порІn.коУ старшини вируwа.1и на базари та врмарки, .ас серед на
товnу вмазиnи на вози й кричми: •Хто хоче sa хриС1'UІІСІоІ)' аІру 
буrн поса.ІDКеиим на 1181180, хто хоче бути чствсртованим, kОJІсс:о
ваним. хто rотовиА зазнати всІJUrкнх мух u eand хрест, хто не 
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боіп.с11 смсрrі- nриставаАJІD нас! Не треба боатмси 4:Meprj: ві4 неі 
rre вбережешся. Такс ко:Jаuькс життя!• Зі свого боку козаки були 
trсмипсарлинми на війні до своіх ворогів. Дмитро ЯнорниuькиА 
писав про uc так: •Ізі своєїточки :юру, і з точки зору свогочасу во
''" МІJІИ рацію: ВІ ІОрОІ'І Х,.СТО.ОJ apuot.U8110Ї Іірн 80811.11118&'111-
С81 n u1lllбpJJadaiJ ТІІрІІІQ' - •Жид, лих та собака - віра сшна
кв.. Тому А бу.1ибtDапьнимнltО них< ... > Оnкс, вuьомуро])'Мінні 
:J&Порізькі козаки буди JIHWC СТВРІИИИМН Ліп.мИ CIIOfO віку.', 8 UiA 

UН11ri JUKUCtn)'IO ЗНову-такм .ІІИWе 3Н81ІСННІІ прввосла8НОі віри 
лпя ко:&аків у смсрrсльному бою з вороrами. Не забудьмо, що сам 
гетьман СаrаІl'ІачннА. не виnuково називався •• пітописах вели
ким "J&Хнсником правос.'Іав'я• (МнхаА.'Іо Мак4:имовнч). 

Тож не було нічого дивною в тому, що козаки rriд Арбатськими 

ворітьми звично перехрестиnиси. почувши uерковннА ювін на 
п • ...,..в.....,.-Іс,w-....,._,....;....,....., 
CIIIJQII, 1110 CuaactІ ІОСеНІІ 1618 року на Ст8роІІJ' Ap&nt. Аае 
ІіlІомо, шо •nостановИІІо КО3ІU1Т1ІО віру 4:ВJІТ)' оборонJЛИ• (Мико
ла Костомаров). За сповами Косrомарона, •бвrато лицарів таке 
робми, що не написано і в книrах світу. а 3ВПИсано на небі, бо за 

НИХ були ПСред Богом МОЛИТВИ ТИХ, ІІКНХ ВОІІН ВНЗВОЛІІЛИ 3 не
волі•. Ще коротше rоворми в нараді: .Де ко:JаІС, там і СЛ8JІІІо. 

Шкuо, шо MIIJUI.ЙIIo r})ушевсьхиА икос:ь 311Сриув уваrу на те, 
wo Іввн kот.ІІІІревськиJІ - сОСНОВОполо:кник українськоі літера
тури < ... > npиcU'I)'I: с1010 ІіІому строфу - cneriAнc :Ііrх.анни -
мину.nіА Іётьманшині•. 

ТU:ai'IJIORмw'l'tiбyaano 
УМ8І:І~КМJJС1о, 
1'111 просто litcwco ІІІМКОІUО, 
Нс:DWІІІРІ:стіА,нешеІІСІІІК:ь! 
Tu:CJWНiino.ucнiCIXIIШoli 
Jl)&tc..ad, ІЬІавоuІІ, ПarnaкWOIII 
8 ІІІІІІКІІ 8yJio. 1111" NІК, uhyn.! 
JІІС......"..,СОПІ8МІІ,....n.. 
Псрuсебе11:11111:ІІНІІmІІІUD., 
то-міr.Іо»кемnуп.. 

Тарас Шевченко rірко JlOJ)Iкaв тнм нашадкам, икі не 3береrли 
ко3811Ь1Соіслави: 

lhwwtи. rсn.манJІ, JІkбн.м 111 ІІСТ8ІІИ. 
Встuw. hаВІІІКІПІСІоІD тоА ЧІІПІрІІІІ. 
ШоІІІ-.мІІ,JІІІN ПIIIJ8UII! 
3uuuuii6'111КDt,ТDa6181ni:JНaІDІ 
Ксnма.ІаІс.-)ііаnа;"Іи. 

'IIUptOIIDoiCIIIIJL l.lmJpiJ!JinapЬwaaК01UIІ. У1РWЖМІІU. То/ІІІ ncpiDJIII.
Jlwll.:lll&ualtJпmo.Ciira,I990.C.270. 
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ГрушевськиА у своіА сВс:ссвітніА історіі• чуJІово написав про 
ТС, WO •КО38Ч'ІИНІ, 3ЇС11ІІВШИСИ В ОnО3ИІ1іЇ ІІWІЬСЬКОМУ ІUЛИКІ'СЬКО• 
му режимові і оnираючис• на сслннські маси в іх боротьбі nротив 
попьськоrо nрава, не ПНІПІJ.ІІ ~ 8р8110РІ• (Виаілено 
мною. - В. М.). 

Заборонену в радаІІсьхиА час і nечаnьну меловію СJІавноrо ко· 
заuтва nрони:шиво nepe.u:aa Василь Симоненко у nоезії •Ук· 
раінська мелсшія•, вперше нв.арухоааніА аж на :шамі 90-х рр. ми
нулоrо cro.niтn~: 

llollro1)' ..... C)'МН8~ 
Про,в.uуепріІ СНІІІІІІі, 

ІІІК)'СJ-Ж~~ 
Hui~тaniaurжкi. 

He..e.rtQIIЇII-:JtiypeкapЬU. 
Нес:ло.,абсимWІіJWІхи, 
Ті1ЬКН liny НС СНМі 1ІІІМІІІІМ, 
І ме ropm хташ.хі non.:м. 

А ІІВКDПКІІІ -ТІМ,бІІІ.ІІ ~ 
ІІа nonmraиift кІКІоІІІи tрІаі 
ЖІrрмJІІІІІОроК,- 'ІОрН8 ЯІ.ІІІІJСІІ, 
НаІt01Іw.кіІсІІJЬПЬrо.1СІІІі. 

Амаа•JЧІ)'І'ПО.ру-6а-НІ 
До-і.:ІІ·Н8·1011оСНІІ, 
І.u·.'ІС·КОб)'·бо-JІІІ 
Клк-чуn.аоаіА-нк. 

ТакиА вірш варrиА наукової м.оноrрафіі, А українські вчені ма-

1011о ltoro nроnаrувати. 
У наш час ВСJІичальне СJІово про козаків ска:JВв Борис Олійник: 
.дл• украінськоrо HllpQIY. кк самодостатньоі космічної вели

чини, ОDНіе'Іо із < ... > свnииь--обсреrів сnшо козвmво. Хоч би нк 
іх хто оцінював, але в основі своіА вони наІtточніше віІшзсркалю
кm. харапермі риси саме ухраінськоrо народу, Aoro віру і саіто
r.цаиІ та мораqьно-етичні nркнuиnи•. 

Поки .1 збирав і пубJІікував інформацію про маловідому в 
Москві сторінку історіі, наnисану rетьманом СаrаІШачннм. 
внАwяа в світ каnітальна ПР8WІ 3 історіі украіна.коrо козацrва, 
в передмові .а.о •кої директор Інсти-rуrу історіі Украіни НАН 
Украіни ВаперіА См011іА 313Начаа: сКооацтво А Україна, ко
зацтво А украінСІоКНА народ < ... > Ці noнJІ-mr ~ана nеребува
ли в одному асоuіпнІиому puy. І це а& нінк не виnадково. 
Aul;e через історію козацтва, по cyri, nсреломпюВІJІасІ ціла 
епоха • минулому Украіни та П наро.а.у < ... > КозаU'І'ІЮ ві.а.і-
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rранwш ІНJНІ'ІНУ ('О!ІЬ у справі 16ережсш1я украінського ет
носу•'. 

Х011у ui зобрі R високі слова про ухраіІІсьхе хозаuтво нансан 
саме "І}ї. ІІОКИ ICOJIIICH Петра CaraRlJ.aЧІIOГO ЗН8ХDдИТЬСМ У НСЗВИ11-
ІІОМ)' для 11нх місuі - біта Арбатських норіт, я aбconюnto не
ЗВИЧІІіА JІЛЯ них ситуаwї -перед штурмом православної Москви. 
Козакам немає в чому каяrиси перса москІІІчами. Може во.1я Бо
:u була на те. шоб вони не 111.обулн толі столиці Московськоі аср
:uви. Все обМСЖИJІРСІ ТНМ, ЩО MQHI ВИС.100НПІ ПDСТНЧІІИМН 
рJШками юtюrо Ми:uА.~а Грушевського: •І'fйнували козачсІtьхи 
москонсьхїі мури ...• 8:JJUІH б ух ра їнські коза1ш Москву, невідомо. 
ик пішда б да.1і історія. Отім, вона ttc терп иn. умовного сJІособу. 

У 1ПШІНЇЙ nраці •Історія ухраЇІІСЬКОГО КОJІІІПІSІ• сформульова
НО важливий висновок: • ... СаrаRдачниА .niAшua .110 Моеквн і вря
"І}'ВІВ В:uшнслава віD. майже немНІtучоі ІІОра:ІКИ. Фактично І 
Москва. територію ЯКОЇ 3ІІt1ІJUІН ІСО38ІСН, ОІІННИЛІІС.ІІІ ЇХНіХ руках, 
але ГСТЬМ811 відмовився штурмувати Крсмnь і прийняв рішення 
про віАхіа. lcttyє думка, що СагаА.uчниА не праrнув зниwешUІ 
Московії через реліПАні ІІричинн, як noтeнuiRttoro nравослаоІІо
rо союзttнка. Однак, з 11оrля.:rу міжнаротшх віІtсьrсово-поліnІч
ІІИХ відносин, нmовнІІм було те, що nохід CaraRJІaчнoro ІІродс

монстрував реальну силу КО38UТВІ як виріwапьtюrо чинника в 
nольсько-московському суnерництві•. На .аумку ІUПDрів книrи, 
ІІахід Петра СагаІІ.ІІачноrо на Москву в 1618 р. поставив •останню 
краnку ІtрИВа!юиу конфпіпі часів Смуrн•. 

На мій nоr.1ял., непростий cni:JDJІ українсько-росіАських сто
сунків і nоліткчно-полхоВОD.ІІИUЬКОЇ біографії СагаІІ.ІІачноrо ви
магає сtрйо:щоrо доспШ.СнІІя та об'єктивної оцінки. Тим nа•Іе, 
що спеuІальІІо А грунтовно, всебічно А JІОКЛадиО цього не зроби
ли в свіІt час ні Михайло Груwевс::ькиА, ні Дмитро ЯворницькиІt. 
Шааі сnроби сучасних істориків поки що, 1ІІІІЄТЬСJІ, не втілИJІися 
В орІІГЇН&ІІWІОМУ .IOCJiiJI.acHHi. 

Своrо часу МихаАJю Грушевський писав, що пісnа козаu.ькоrо 
unypмy •nравителЬСТІІО московське по сім стало даnеко ПОДІІТ· 
лнвіRwе на n011t.cьxi ЖІUІВИІUІ в персговорах і польські соймові 
комісари, що були при Воподислвві, сповtutючн бажання соІtму. 
щоб сю віАну закінчено яІшайскорwе, скористали з ссі ІІодатли
вости МОСkОВСЬІСОі CTOPDJІH і ПрийUUІИ JI.O зrод.и з Москвою. Сс бy
JIOJIYZC неприємнс Вопrшис..1&Ву, і СаrаАІUІчннА ТСЖ.СТОJІВ3Вдапь
wу аіАну 3 MocUOIO, anc нічоrо було робить: війну скінчено•. 

' ІсторіІ: )'kpllbrcwcoro ІОJВаn•. Н.рнсн 1 .uwr. тоwах. Том nepwнR. - К.: Вм· 
... DІЧ8ІААіw•КжІІ>МСІІ1UРСUІІ8І(UаІіІ•, 2006.С. S. 
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Втім, СаrаR.1ІІЧІІНА, якому не ІІаталанило рuІІТОВО ВJІІТН Моск
ву, не :Jбиравеи тримати еиоє військо u трива.1ій оІ.іпо:Іі біпJІ добре 
укріп;к::иоrо міста. Гетьман відійшов віD. Москви. Заглинемо до 
•Історіі зошорізькнх КD:JККЇІІ• Дмитра ЯворницькоІ-о: •А rстьман 
СаrаАдачний руuшн від Моеквн на Калугу і дороrою 1ВХОІІНВ ост
рог у Ссрпухові, потім у самій Капрі. Тим часом ІІОJІьські деnута
тн, ЯКі UC НСО.1Нора30НО ІІОЧННаtІИ МИрНі ІІСрсrовори З росіJІНВ
МИ, зіАІІUІИСІІ з ними в селі Дсуліні біли ТроіІІ.І:-Ссрrіt:воm ионас
тмрн і ЗНОВУ ІІОЧ81ІИ nереговори ... СаІ'8Йд8ЧННЙ ІІОІСРНУВІ:JІ 3 
мnсковськоm r1оходу уr1равнтслем тієі частини Украіни, ика виз
Іtа11811а а:бс козаІІЬкою. 3 тоrо часу рі:sННІІІІ між :ашорізькнми А 
городовими козакамн ІІозначиnась ішс ріжіwе, а ІІDJІНочас А 
історіи mx і інших ІІОЧапа ріu:ішс віяхІtлJІтнеь у різні боки•. 

На закінчення uьoro еЮЖС1')' скажу, що Петро СаrаАдачннR не 
бувІІрИІЩНІІовим ІІрuтивнюшм збпижснни Украіни 1 Росією, чо
му Е чнмапо ІІідТІІСр.'І.ЖСНЬ. Нuсду .1ншс одне. Посли n.oбpui ІЮJІі 
вЩ гетьмана СаrаАдачноrо на чопі :s опманом і досвідченим ко
:шuькнм днІІЛоматом Петром ОлинІІСИ ІІобуІІІUІн в МосКІІі ue на 
11очатку 1620 року. 

ВаJСJІНІІD зазначити, шасІІриnлине м• Москви :sакінченни су
mчкн .J українським ГСТhМаном Петром СаІ'8Адачннм оuінювапо
си настідькн високо, що з цьоrо rІриводу в нрбатськіА uсрКІІі Ми
копи Яв.'Іеноrо сам uap Михайпо Романов ве.1ів СІJОРУдити вівrар 
Покрова ПIJC(:IUf'fOi БоІUJХЩИІІі. 

8ссЬІІСЙ СІОЖСТ І Іро Петра СІІІ'8АдаЧНОІ'О Я ІІІІСРШС опуб.ІІіК)'ІІВВ 
у одній з книІ; що aнAwna а моеканському вилавннцтві ще тоді, 
копн в с;учасних арбатознавчих московськнх виданнях не зустрів 
жодноі Jnшкн 11ро штурм гетьманом Кремля. Проте нсмовзі вий
шов у Москві авторськиR 11уrівник 110 місту віцомоІ-о москвознав
цк Льва Колодною, в икому з uікааістю nрочитав, :юкрсма, про 
історичні подіі, що вЩбувалнся 6і.1и стін хре.му МикDJІн Яменоm 
на Арбаті. Раmом наткнувсн на такі ридки: 

•Біли ftoro с.:тін кии:u. Дмитро ПDJКарсЬКНR розбив ІІОЛЬСЬКС 
військо І'С'І1tМана Яка Ходкевича. На ш.ому мk:ці москвичі через 
кілька років рооrромидн (?) коJВчс віRсько гетьмана Петра Саrай
.пачиоrо, на цей раз українського, чиім іменем наuіонаJІістн (?)на
ЗІІЛИ Je.IHKIIA корабспь, мріючи ВНПІаТМ (?) росіJІи :J берегів Чор
НОЮ МОРJІ• 1 • 

&пискуче А псЧ&ІІwtе підтвердження сснтснwї про те, шо 
історіJІ МJІ аекоrо є пооітнка, 11срскииута в минуле! АІІе ж історію 
не можна кроїти, кк IC8Пt1Jt, у заnежності від анrмиіа сучасноі 

'ICanlwtwiiЛ. МосUІІУ .. ІІІІІІІ:Н./ІІU&ІІІ. [kитр.- М.: Гоnос-Пресс,2004. С.ІІ7. 
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nо.1ітики. ІІі;t tІ0.1іПt'ІНІІХ смоній. І.:ІІМІІапі\ і анпшатіR. Історію 
треба JІІЗІІІ. ПсрсконуІ!мося. внрсшті. н тtІ\tу. що укр;tїtІська nри
С)'ПІість у Моекnі tІ(хщонж П історії чає бущ tшсвіт.1сна tta рівні 
ІІ!!.}'КОИІІХ 'ШЗНЬ об'СКТІІRІІО і ІІСJІПС[К'ІlЖСІІО. 

Тарас WcR•Іcttкo n.o кінця жtптм носив у собі nам'ять про геть
мана СаrаАдачноrо та noro rюзвнrn. О cnorмax Бориса Суханова
Палко. піна, який ~он•tttком ( ІК5!!-ІІ:І60) брав уроки малювання 
у Шевченка. є uiкaoІtf! момеtп, де nitt зran.yc про poJttoвiдi н•штс
ля: •БаГЗТО110ІЮЛІUІОСЯ \ІСІІі Ч}'ТІІ ОПОІІідШtЬ Про І . .'ТІІРУ Малоросію, 
щюсі•t З<1nорозьку. uiAttн. гетьманів< ... > ДороІttенко А СагаАд;,•t
ІІІІА 311011}' ]ШЮІUКУІІЗЛІІСМ HCIШIJtllll бt\111 .,JІЯ'І(ЇR~ та іІІІІІЮ: супо

статів< ... > .. 

<~Пішли 8 Московію ІІд МЄІІЄ ПИСІtМЄНІ• 

Професор Осиn Бо.ІІЯнськиJt був жиною еtшиклоnеnісю знань з 

ІСТОріЇ УКраЇІІИ. ВЇІІ трІІМЗВ у nам'яті ЧНМаJ\0 украіІІСЬКИХ СЮЖетіВ 
московської, юкрема. арбатської історіі. Не tа.tШтимемо, 11ро що 
міг розnовісти о•ІениА nоетові. ПJЮІ:ТО ІІІІІІСдемо деякі фикrn ] 
історіі. Скажімо, варбатських слободах украіttські майстри здавна 

звахоп.и..1и сnраву !1.ІІЯ соо'іх ю.nаrих рук. Відомо, шо :Ja Івана Гроз
ІЮГО вся мі<:uевість Арбатськоі, Поиарської, Нікітськоі вулtщь, 

ПречиL"ТСІІка, Сив11ев Вражск були відібрані nід оnрнчниІІ)'. 1Yr 
МС:ШКВJІН СJІободаМН ЛЮD.Н З URJICЬKOЇ обслупt, і В ТОПОІІіМіІtі Вілоб
раЖеНо іх заияпя. На ПоварськіЯ вулиuі жнлtt кухарі Я інша об
СJІуrа царськоі кyxtti. До неі nри.'1ягали ряд nровул ків. ІІDЗВІІ ЯКІІХ 
говорятьсамі за себе: СкатtрnшR, СтоJюоиА, НожовиЯ, Хлібний ... 
Ше були Плотиuька й Кв.м'яна слободІ!. між Арбатською нулн
uею А Сивuеанм Вражком знахоп.нлася Іконна слобода, н якій жи
ли А nраuювали царські iкottonнcui. в тому числі з Кнєtм~. 

Тоді Арбот nбсолюntо ве <:яян культурою, як, скажімо, nе

рсдмісниІ\ Поп.іл у Києві, де з Іючвтку XVII столітrя вже існувала 
Києво-Моrилянська акадс"ІіІІ - вІта matcr вищої освіти в Ук
раіні. Кількісrь студеmів у ній иссь час зростала. ЗІІВ'ІН}'ЇХ часnt
ну CJUlВд&JIH сини мішаtt, козаків, селян. Академія ста.'Іа важливим 
чинником станомсиня наuіонмьноі самобутІІості українськоі 
культури. Взагалі 110 середини XVII етоJІіnя, тобто до Визвольної 
вiRttн під nрово.ІІ.ом Богдана Хмельннuькоrо, російська куль-тура 
відчуrно вілставала віл українськоі. Це зумовлеttо ше з чвсіо хрс
шенни киян у 91:18 poui та в ІІаАближчі роки - населення 11 
ПpJWtinpoвl, на Волині. Як вИЗІІають москоuські вчені, ІІавіть 

через СТОJ!ітrя А більше •христианСТІЮ нелсnш входило в ВОСТО't-

178 



ІІО·СЛІВЯІІСКИС rЛ)'бИІІКИ - а В«ТІІ'ІССКа.А МусКОВЬ ІІреJtСТ3В.1ІІJІВ 
собоА тоr.аа ИМСІІІІО ТІКУІО ГJІ)'бИІІКУ < ... > 8 Іtа•І3..1С ХІ ІІІСКа РЯТІІ· 
ЧИ убІUІИ МИССИОІІСра Кукшу- МОІІаха КИсРО-Пс•ІерсКОГО МОІІРС· 
тwра - :sa cro пропооеаи Слова БожІІя•. С1111 великого киіас~окоrо 
кня1R ВололІІмира Мо11омаха, засноВJІІІІС МоекІш Юрій Долrору
киА, ЯКИІt ІІ8ро.!ІНРСЯ і ПОХОІВІІИА В Києві, ІІС роз бував у ІU.ОМ)' 
місті і 118 МІСІІі очі баЧИВ вtJІНЧС3ІfИЙ ро:ІрНR у д)'ХОВІІіІІІСу.1Ь1)'JЙ. 
3 Допrоруким ПОР'ІІJУІОТЬ ]ІроJІЖСІІІІЯ ТCIUlCIIUii •МІАбуnІЬОГО 
ріDШІІІІІЯ МоскВИ ІІа Киів.: •И )'Ж так П0.1)"ІІСТС:ІІ, ЧТО :JТ)' ТСІШСІІ· 
UHIO 1&/ІОЖИJІ ІІ3118'1&ІІЬІІО ЮрІІА ДоnrорукиА с ero 1131J«Т1toll 
упорtІоІt. фаttатичІІОА устрс:МJІСІІІІОС11dО в КІІrв•'. 

Піс.ІІя падіння КоІІстаtпиttополи в серс.:~ині XV столітrя Моск
ва JLDa с::тоJІhтІІ фаКТИЧНО ]IIJIИWaJIICII без k}'ЛЬтурІІО-ОСоіПІЬОГО 
орієІпиру та ів.еІtІІоі опіки. Історик Іва11 ЗаОСліtІ писав: •Ум боІІJІ
ся ЯВtm.ся. YNIIaJI аtеИШИІІ8 СТDІІОВІUІВСЬ !ІСJІЬNОЙ, )'NIІWII М}'ЖИК 
- ВСJІ)'ІІОМ, КОJШ)'ІІОМ, всшим. ПатриархапЬІІОС ІІІ•ІаJІО лопускмо 
ум только в старике. Ум бWІ коtпрабандою. а 3ІІmtие npa"'o ве..1о 
в аа. Еретик бWІо crpaWШ)t спово. otto оЗІІа•tа.1о всІІtсоrо DDJІЬІІО
мwспяшеrо, С&NОС:ТОПСЛЬІІО NЬІСЛІІШСtо•. 

Сnрамі а московських виUUІх копах побожнісп. традиціАtІо 
ПОЕ:lІ.Н)'ВаІІ8СЯ з воро:кнечою JJ.O освіm. Вів.о!ІІІІІІ: украінськиА і 
росіАсьtсиІt історИК 8оJІОlІ.ИNІІр ІКОІІІІИКОВ 183ІІІ'Іав: •СІМО .!t.YXO· 
ІІСІІСТВО бWІО ІІССвед)'ШС В ІШИЖІІОМ У'ІСІШИ 11 тем ПОJІРЬІВаJІО до
верие к себе•- ПобуJуваnо навіть nрислів'я: ·Кто по латwии на
учился. тотсnравого пуrи совраtиJІсJІ•. ДоnускаласІІ лише право
славна освіта, світську наука :sапсречувала. До тоrо ж. як :Jа3ИІ'ІИВ 
fрушСВСЬІСИА, еВ МОСКОРСЬКИХ ІСр)'І'8Х СКОСА lІ.ИRІІЛИСЯ і на YJC· 
рвіисьхих JІУХОВНИХ і на іх WICOIIH та пнсьменсrво. Київську ака
демію московські масти в 1660-х роках xarinи ювсім :Jакрити 

< ... > • Проте обхолитися без україttських духовних мужів у 
Москві не могли. 

УкраінськиА письменник Іван Шишов. JІІСИЯ досліткував wo 
пробпему, писав: •У tравиі 1649 року цар ОлексіІt МихаАлавич ли
стовно просив киівськоrо митрополита СІUІьвестра Косо111.. JІІСИА 
став наступником Петра Моrили і piwyo1e був npcnи воn'єд.нання 
Ухрвіни з Росією, віrІрuити до Мосuи д.1ІІ псреІСЛаду БіfіІІіі випу
скників Кнєво-Моrкnянськоі акадсSІІі Арсенія Сатановськоrо і 
Дм111р1 Пmuькоrо. ЗамІсn. Пmuькоrо, яхнА зrоаом-таки прибув 

.ао Москви, приїхав з Києва ЄпіфаиіЯ СлавииеІ.lЬК.иА. Кі.ІІькісn. 
орнrінuьних і псрсІСЛадиих порі в Oli.IIOro пише Славиисw.коrо в 
МосхвіlІ.ОХОlІ.JП'Іодос:та п'И11І.ІU:СІПН. ДосІПЬuінним є Aoro .Лаm-

'МОСП8150мт. Том І.- М.: Мос:ІапсаІе учебннхн,І996. С.40. 
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ІІо-слов'иш::ькиІІ с.1овар•, икоrо РОІІИ з Сатаноаським укпали ше о 
Києві. а nереr.1RІІУ1ІИ А вмми ~ в Москві. ГрунтоВІІНИ є і •Грс
ко-СJІов'иІІо-латиttський лексикоtt•, .пе JВфіксоваІІо .по семитисич 

СJІЇВ. •ФЇ.10JІОГ:ЇЧНИА CJIOBHHK•, ynopJUІКOвatІHit .ПІОМВ НаШИМИ 
СІІОПВНЖНИtсаМН, ПОJІСНІОЄ UСрКОану терМЇНО.'ІОГ:Їtо 18 jj BltH .. HHII. 
СпааинеІІЬКИА аідредаrуаав ше е&уквар• ( 1657) А написав рмд пс
заrоrічннх nраІІЬ. До тuro ж, 1653 р. в Чудовому монастирі Rін за
снував nершу в Москві rреко-,1атинсьху wко.Іt)' і був іі ректором. 
Як &.•tимо, наука до Мnсквн nриАwла 1 Украіни•'· 

Сnравді. 1 с:ере.пини XVII crontmt nочалоси nеренесснив в 
Москву. так бtt мовити, київської воtеності. Михайло ГруwевсьхнR 

niJucpccлtoвaв те ва.JL1НВС значення, яке .українська tmyкa XVII в. 
Ма/18 liJUI розвою письменства А ІСУ•1Ь1)'рИ МОСКОВСЬКОЇ•. Якось R 
знаАwов DМ11tatttut w.oro історичttоrо фаК1)' в моноrрафіі Я. Д. 
Дмитерка с()бщссrвсtІІІD-ПОІІиnІЧеt:Киt И фи.1ОСофсКИС ІШJІЯ.ІLЬІ Т. 
Г. Шевченко•, що виАUL'ІВ у ІІІШавниuПІі Московською уніасрсите-
1)' ше J8 ста~~іиських часів ( 1951 ): •Видатні вчені Украіни СJІавиnися 
дмско за меаамн своєі країни ... Українські вчені внеСJІИ суrrєвий 
ВІUІІд у ро1вmuк заnutЬНор)'І:Ькоі ку.1Ь1)'JJН. М. В. Ломоносов, на
nрИКJІІШ, нивчав rpaмmy за 11111мeнmuto rраматикоtо МСJІС'rія Смо-
1рІІuькоrо.. В."ІІІСне. в Росіі u: .зо XVIII сrоnіпи користуваRИСR rра
матиками українських nрос::вtrитс..1ів Лаврентія Зазамін та МслстіJІ 

Смоrриt..tЬКОrо (Ломоносов на:JИвав граматику Смоrрмw.коrо •&ра
тами npcмynpoctИ•). На.ІІЗвИЧААІІО ВВЖ.1ИВС :JнаЧеННR мало ТС, ЩО 8 
Москву nрибули вче11і мужі з Кисво-Могкпинс:ької академії. 
Скажімо. в 1664 р. в Москву персіхав випус:кник Києво-Моги

.ІІRНС:ькоі акаJІСМіі вів.омнА rромuськмА і uсрковниА аіич, nисьмен
ник. прос::ІІЇпІтеІІьСимеон ПолоuькиА. Черсзl'J)И роки він став учн
ttnсм uарсвича Олсксіи, а nicnи Aoro смерті - царевича Фс.rюра 111 
uарівнн Софії. ПмоuькиА :JІСНУВІІJІ у Кремлі світську друкарню і, 
no суті, ства :JІСНОІІННХОМ паnмчиого 111 драматичного жанрів у 
росіАсІоКіА літературі. У 1674-1690 рр. Лмріархом Московським і 
ІІсіи P)ti Ііув Іовкмм, вихова.неІUо Кнєво-Мопutинської &IWlCМЇJ."~. 
Сn(ШІІІІжник Пnра І Феофан ПрокоповІІ'І Ііув украіІІСЬКИМ nись
менником, uсрковним і ІСУJІЬ1УРНИN JІіІІчем. 

І ШИШІD І. само.хнс. НІ Ч)'UкІ ('J мсх:кокwсоf rхJ!dнІки) 11 Украtнсьа 
.liкnopa.І99J.Jiti.C.4Ь. 

' МІа інаим, у СJ'ІКІЮМ)' росІІсwсому енuнuоnс.ІІК"Іному С.108ННК"f ІІіІІсуrиі 
ІІІіаомоаі про R, 1110 ПОІКІUІоКИІ "ІІІоІІUІМ MIDUІH 'J Кмоо-МоnІМНСwсоі au
JitNІi. Ммо по JН8С "IUOJI., ШU ше І XIYmмint IUiiкloklll MJRpiNIQ/\ИJ КмпріІ;н 
"f 133'J р. CIU ІІОПJІСІПМtmІМ М«ІСОК .. ІІІІ і 111Пр8МІІІТ)'f ІЩ*ОМІі о6JІІІ,ІН, :JВ/111• 
111118WH ..1.1111 118111&Uia tJ1Н ПОС.18ІІНІІ J ІнформацkІD про ucptCOIIHИR no6yr XIV
XV ma.1tn... Aoro npu noкoinca 1 О4НіІ i"J ІІіш )\:пенсІоІШІV собору Крсмм. 

180 



В Московській Слов'нно-Грско-ЛатинськіА ak&JtCMii'. ику D'IO· 
лював КІІівськиR учений Стефан Яворський. а nariм Іван Козло
аи•І 3 Перснсnаво, та інших росіАських •вузах• тоrо ••асу працюва
ли киі'аські професори Феофі'ІІІкr Лопатинський, Платон Мали
ІІОаськиА. СтефаІІ Прибилоаич. Феофіл КрDJІик, Гедео11 
ВишІІевськиR. ІІІОКСІІТій КульчиuькиR. Гаврипо 6уж:ИІrськиА, 
ІааІІ Томи..1ович, Іван Коо..1ович. Павпо Конюс:кевич, ГеорrіА 
ШербаuькиА, Софроній Меrмевич, Порфирій Крайс:ькиА, Воло· 
димир Ка.nіrраф (друr Гриrорін Сковороди) та ін. 

Вихованець КИЕВО•МОГИJІRНСЬКОЇ ІІСа!ІСМЇЇ Г. Козицький був 
перск.1ада•1ем і видавцем, філософ Я. БлоницькиА дослі.D:ував 

rpaмamk)', С. ТОJЮрськиА равився як фіполоr-орієнтміст, І. 
ХмельниuькиА :Jаймаася прирол.ознавством. 

Вівомо, як славився в Москві украіІІСький церковний сnів, 

особпиво піСІUІ орнізлу в місто Є. Славинеuькоrо, А. Сатаноась
коrо. В 1652 р. ао Москви прибули аев'ятеро співаків з Украіни А 
залиwиписн туr назаІІЖдН. Через п'ять років до них nрмєднаВСJІ 

киівський співак О.1ексаипр Василів, пізніше- пі11 Іван Курбаrів, 
а ще зrодом- Федір ТернопіІІьс:ькнА. Поволі українські сnіви на
були розrопосся по всій Великоросіі Придворний, nатріарwий та 

архієреЯський хори набира.1ися переваж:11о 3 украіиuів. 
Вже :muuшиR Павло АІІеппеький писав, що йоrо особпиво вра

зив спів маленьких хлопчиків, що .1инув із с:амоrо серuя, у rар

моніізі старшими. Сnів козаків уrішав луwу А віаrаняв печаль. бо 
він приємний, Ше вШ усьоrо серця А неначе 1 ЄJІ.нних уст. Козаки 
.пуже любили співати за наrами ні:кні А соло.пкі МСJІОJІіі. 

Між іншим, іt:торик Бм.Анеький пікавився такими факrамн. 
В Aoro шОJІеннику nрочитав: •Бу.ІІ)"Іи уМ. А. Максимовича, узнав 
от неrо, что он rде-то виде.n в Мапороссии (кuсетсJІІ, а КиеІІС) тре

боаание из Петербурrn, в царствованне Аннw Иоаиновнw, о вw
сьшке из киевекоА аІWІСмии в при.пворнwе певчие сrу.пеІпов с rо
посами и умеюших иrрать H1pJIJUfO на скрнпице < ... > •1 

З кінця XVI століпя в Москві праuюввв україн~;ький друкар і 
палітурник О. Ра.пиwеаський, який. :юкреиа, HIUI8B Єванrеліє в 
1606 р. і •Ус:п.в- у 1610 р. Та rоповне, що книrи кnівськоrо APYkY 
на ІІочатку XVII СТWІ.ітnІ досиrь широко розпокюдЖувапис:и в 
Москві 111 Московс::ькіА державі. Наприкінці 1627 року а Росії бу
по видано указ про те, щоб •впредь ннпо никахих книr литоа
с:коЯ: neчam не покупаnи•. втім. UІ нетерпимість на практиці про-

, ПерWмІІ вишнІІ•• .. мwІмІІ "JІМІІІ у Mocui, opraнi:J0118HHR • 1687 р.. то&Jо 
'feptlciM~nk.11 Киr..,_Маrм.uна.КОЇІКQеМіі. 

'Ос:мn МІка!М0811'11 &cw1нcul •сrо.аиеанхс 1841J-1150n: 1/І')І:с:DІІ сnрк· 
ІІІІ,ІR8І.Т.60.С.41J-414. 
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.ЮВ;t..)'ІШ.13~Ь IIC;JOf\10. КtІЇНСЬКі ЮІНІІІ ІІС ЛНШС НілЬНО ЛОШІtрЮМ

.111~11 в Мtх:кні. a;tc ttавіть Т)ї ttсрс.1ру..:окувалнся. 
Піс.111 Псрсяслаш:ькоІ ~'ГОЛІ! ILII ТСІІдСНUіЯ ЗІІ3'1Н0 nОСІUІНЛЗСЯ. 

40со6сНІЮ 6ЬІL"Т'рtІ 11 В болЬІІІОМ КОЛН'ІССТВС СУаЛІІ расnростра· 
НІІТЬСЯ Іо:ІІСІІСКНС КІШПІ R Моск~ 11pttlllttpllapXC Иоасафе 11, КОГда 
ІІСНЗ}'ра ІІСКОТОрЬІ>; ИЗ ІІрНRОЗІІ'dЬІХ R Москву КНИГ КИеВСКОЙ nеча
ТИ 6ЬL1З Поручена СІІМСОІІ)' ПО..10UКОМ)', КОТОрЬІА, КОІІеЧІІО, не 

О'ІСІІЬ строГо оnІОСИ.lСЯ К СОЧІІІІеІІНЯN СВОИХ др)'ЗСА• 1 . Навесні 
1672 року n Москву прніха.тн київські мішаннЯким Супрунов та 
Іван ВасІLlЬСВ і служитель ІІечерського монасrиря Матвій Федо
ров, які ІІРНКСJ.1Н lttaчнy кі.11.кkть книг з Кнєво-Пе•tерської лав

ри. су.LІІ'ІІІ J )1:ЬОП1, торtіІLТЯ цими кннгамІІ була нcбeзycniwtta. 
·~ІсСІШ.1hІЮ МССЯІІСК СП)'СТЯ арХНМ31ШрІfТ Кнево-Пе•ІСрсКОЙ ЛВD· 
РЬІ Ин нокситнА ГиJСЛь ... послал в Москву JUІyx мастеров печатио
го двора Кнеоо-fІе•tерскоА лаврЬІ. баТЬІршика Алексея Мушича и 

Тиtоtофея K)WBY с .зруntмІІ КІІнrамн nечерекого и:шшtня ... При
ехав в Москву. Мушич н Куwпа ttatІJLlH лавку и открЬІлн в ней 
npo<laЖy КІІІІГ. ДостоНІІІІІІНМІtІІЮІ СИМЬІЙ факт ОТХрЬІТНЯ В 1672 го
ду в Москве киеWІJшамн, хотин временной, но всё таки спсuналь-
110 КJIIt:.tutoA лавк11. Дело в том, что до самого конца третьей ••ет
верТи XVII в. в МоскІІС не бьало книж11оrо ряда ... кttнrн продава
.1ись в оtюwном ряду вместе с другнии товарами ... Не бЬІЛа ли 
•KHH&ttaя лавка• наших кнсв.1ин nервою поnЬ/Тkою поставкn. са

WDІ.10ятельно частную кннжную торrомю в Москве?•'. Кннrи, 
привезені киянамн в Москву, були невідомнии в Росіі: ..-гакай 

KttИrн москавскоА ne•tant ІІс бьtвало•. 
Неабияке зttа'ІеttІІЯ мало те. про шо писав колеІ'З Бодянського, 

nрофесор московськоrо університету Федір Бус.r~аєв: •Каклктера
lура иосковская во второй половние XVJ ІІtска бЬІЛа под снльней
wнм мняннем юж.tю-русскоR, юкоторойона вносила в северо
восточную Русь JВПад.Ньtе ИДСИ, ТSК И ЖНfІОПИСЬ MOCKOВCJCaJI ТОЙ 
зnou. без сомненнм. миоrnмн ~nехами обязана мастерам южно

русскиw. nроюведенниии коmрьtх бЬVІН украшеttЬІ как рукопи
си, тах и староnсчатиЬІс кинпt•. 

До речі, 1674 р. в Києві було вnерше нируковано •Синоnсис•, 
складеннА одним із місuевнх nравосmuших Ієрархів, імовірно 

'3Інrорн В. КН'ІmІ КмtІІСПІІІІІЛЬ8011СкоІІ ПІМІІТИ aMoeuoeaтpn1o10чn8epn. 
XVIIt.- М.:ТІІnоі'J8ФюІ Т·• ИJl. СІІТИКІІ, 1194. С.-4. 

' Там СІІЮ. С. 7. 1•11 11&-JІ!ІІ ПНС.ІІ, що .1НШС ІСерсАКНІ XVIII C1UIIiml 
ropriІІJUІIOIHI'UIM І Мосьі ІІОІ:'ІІО8НОW)' ~ ІІд..асцецімwtМХlІІІІІЦХ, 
ОАНа ) mn JІІЦЩМІІІСJІІІ сn:ро8НИНІМfУ буuнr;у НІІ .. icui qчкноrо Іnоркчиоrо 
ІІ}'Х10. ІJІУR .uІІU Санn-Петербурuаоі Au.a.t,..ii неук - нtnOIWiiJ: н• 
HWщ.clodJI->'JІMui. 
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ректором Києоо-Моrипиttської акаасмії, а з 1656 р. - архиманд
ритом Киt:во-П~чер.:ькоі лаври lttoкettтicм Гіхлем (1600-1683). 
В tІіА кни"Jі rонори.1ось про EJ1tticть історіі Вслшrоі, Малої і 6ілоі 
Русі, 11ро єлину державну tрІШИuію Київської Русі й навіть про 
сдиннІt •руськІtй• або •ПрІІ.ІЮСJІавно-російськнй нароп.•. A»t до 
11очатку ХІХ сто..1ітrи сСиноІІСИС• використовувався в Росіі як 
офіuіІtІtИЙ ПілруtІНИК іс:торіЇ, КНИГОІО •ЛЛІІ народу• 'JаJІНШаВСИ ШС 
довше. ·Синопсис• факm•Іно "JаІІО'Іаткував росіАський історич
ний наратив. Скажімо, Василь Татищев нuивав йоrо одним із сх:
новополож.них джерел своіх nor.1JUliв. МихаАІІо Грушсвс:ьхнй 
віддав баrато си.1 і часу розвінчанню •:пщчаІtноі схеми .,русскої" 
історії•. ику nопу.1иризуваа сСИНОІІСИС ... 

Промосковський •Синоnсис• всіІнко rzідтримувансм масти
ми, проте на •Іас його вихову в світ припІШІІЮТЬ і rонінни на 
киіоські КІІиrи в Москві. Зокрема, в 1675 р.було постановлено, 
шоб із Києва •преосвишеtшwJІ архиепископ книr н и к а к и х в 
uарствсннwІt rpa.o. Москву на продаж у ІІС прмсwлаJІ•. У 1720, 
1727, 1728 рр. були вмшані укази, :ta якими москооськиІt СиІІод11-
8С&!ІІІВ, щоб на Украіні кнutки вилааалиси ш: інакше, як за суво
рим порівнянням із російськими тскстам11. Киівський мmропо
лит РафаіІt Заборовський ліспtв указівку аИJІучнти з усіх ук
раїнс:ьккх церкоа українські видання і 3ІІМЇНІПИ іх на московські. 

Настапн часи. коли в книжковій справі, як і В311rалі в 
ІІаШОІІWІЬІІіА культурі, мапоросам, ГОВОрsІІ'ІИ словами Груwевсь
kОtо, cnpиltшnoeJІ почуrи на.~~ собою московську зеерхнісrь. а з 

тим і ВИдІННИ і школи українські 83ИТО під москоосьху ц~нзуру. 
дуже rrідозріливу і неnрІUІзну•. 

Оскільки кнїасьхадрукарня nРQІІ.оuувма випускати свої кнн
rи, незважаючи на московську заборону, у 1766 і 1772 рр. ВСJІ~но 
було прнпииІПИ українські ВJUUІННЯ і слово в слово перс,арукову

вати московські. Між іншим, архимандрm печерськнІt Зосима в 
1769 р. просив у СиІІ(Щ)' JIOЗIIQJJ)' друкувати бодаА букварі н~ мос
ковські, а.1с: Аому було віІмов.1еІІО. 

Дослі.wkуючи всі ці питаншІ, професор Іван ОrісІІКО дійwов 

висновку. шо сукраінuі прииес..1н з собою осю свою велику куль
туру, і вмив їхніА одбиВСJІ на Москві на всьому ж.нпі•1 • 

Іван Шишов 3В3Начає: сВиходмо, 1110 російська УРJШОВІ А цер
ковна верхівка охоче вілчинила свої авері нашим КУ.ІІЬ"JУРИО
освітиім Аіячам 111 при цьому ревниво стаВИJІас:я АО украінськоrо 

• Дох.u.оІіІІR JUІL І. Оrіскко. Вмк• JІ(ІІ8інсwші куnь1)'JІи НІ МОСХОІІСЬКJ. 
В ІСІL: l.acOrkнкo(Mкrpcmcwrт ІпаріонІ. YlcpiJкcWCІІqqІЬtYJІL- К.: НuІІ К)"31 .. 
t)'ll8iНQU.2001.C.II6-173. 

/ВЗ 



ВП.'ІИ&у НІ МОСХОВСЬКІІА сnосіб ЖИПЯ. Та ХОЧ бИ ІІІСИМ ІІід•ІаА.ІІуІІІ
ІІИU був тоА сnротив, а вnnив української ку;~ьтурн виявивс:ІІ до

СІІТЬ ПСП}'ЖJІИU. Своєю JІІаnьнісnо в Москві українські В'ІСНі ]ро
би.1н с:nрав1шіА персворот у світоглJШі росіІІн, примиривши іх Ї] 
:JІІХіJuІОІО Н8)'ХОЮ Т8 cyro украіІІСЬКИМ Пр&ВОС.18В'ІІМ•1 • 

Наївно було б wyкam nоасІСШНУ пі.атримку uьoro висновку в 
москоІІСьких внлання". an.e в сучасніА росіАськіА літературі ВН3-
наєтьсн: еВообщс культура, И3ВССТНІІІ нам сеrол.нн под Н1381Ниеи 
р)'ССКОА, бwла а XVIII и первоЯ половние ХІХ а.rшодом совмест
ного порчСС'ПІІ :mит русекоА и украинекоА < ... > .~. Так само на 
ЗахОАі є історики, які nоді..1RЮТЬ uю точку юру. Скажімо . 
.ПОС.'Ііа.ІІИWІ Ліа Грінфельп (США) стосовно XVIII століmІзазна
чк. що •ІІС мetawc SO nровеапів росіАських наuіоналісrіа ncpwo
ro прмюву були украішUІМН•. 

УкраіиськиА наро.п віJmаачавсІІ високим рівнем культури і пи
семності. ПавпоАІІеппськнА с:вілчив, шо епо всіІt землі русів, тоб
то ко1Rків• маАжс ІІСі українські сім'ї, не "1иwе чоловіки, а lt дру
жини 13 .ІІОЧКИ вміnн чнтаm. Через сотню років, за персписами 
1740 і 1748 рр., в семи nmкax Гетьманщини, Пmrrавс:ької і 
Черніrівської І}'бсрніА на 1094 cin приПІШ8Ло 866 шкіл з викладан
ням українською мо1010. Проте нс:ВІЮвзі наслідки нацtональноrо 

ПІіту JWIИCII В:JНВІСН, За .ПВНИИН 1768 року на території трьох 
ni:JНiwiJI повітіа Черніrівшннн OllИa wкona nрипа.пала вас на 746 
ayw насепеннІІ. на uiA же території we через сто років- на 6750 
ayw, а 3ВЛLІІОМ по І")'берніі - на 17143 JІУІІІі населеннІІ1• Перепис 
1804 року показав, що укр&інuі - олин із наАмвлописьменніwих 
нiiJIQllia Росіі. В серелині ХІХ столhтя Шевченко rірко писав про 
•наро.п отоА убитиА•. Напрмкінuі uьoro L'ТWiiтnl на сто душ ук

раіиськоrо иасслсннR припа.папо лише 13 пнсьменних. 
ВслиkИА і с.вмодОС'ПІТИіА нарол. з баrвтюшою культурою і мо

вою Моекоашина перетворювала на малнR росіRськнR, а а pa
lUIHCwd часи нарскла емолwuuим братом• ... 

ПішmІІ Мocm8iJD 8і.ІІ мене nиа.мена. 
МоІ llicn. ]НІ'ІІІМіwі у .uux. 
МіІІСРІА- &0.111CU C.1U88. і хрнІ ... 
АІІе~•І"ІІІ)'СІІ•МІ!ІІПІ-бр8М!оІо? ..... _ 

'WІІІUОІІ. С»іІnUJІС:ТНІ ..,.ХІІІІ1 МОСІОІСа.коІ)'Х118ініІСІІ) 1/ УІ:р8інс:•а 
ailcnope.I99.1.MI.C.41. 

'МІІІІМР А. И. •YiqJIIIнcudll -.оса 1 ПО.1КПІК мІІ:Іd 11 р)'СС.ІСОМ обшест· 
ІеННОІІММІІІІИ (IIJOIIU ІШІІОUІНІ ХІХ а.).- СПІS.: Anm!AI, .1000. С. 3.1. 

'11onowt М. Н8рхс ic:rupiixym.Т)'pll УІ:рІінн.- К.:АрrЕк. 200І.С . .147. 
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•Поводир усІх нас• 

Після зиаАомства в Москві Шевченко і БwuшськиА ві.ачуоа
ли пошану А приизнь один до одного. •Чи ви на мене розсерди
лись, чи недобра вас знає, уже лругнА місяць як uy од вас 
звістки хо•І якоі~небу.а.ь ... БуваАте здОJЮВі, nишіть UІВИJІWС, бо 
лаnиwу•, - це Шевченко в листі .а.о Бодянського 29 червни 1844 
року. ТоА відпові.а.ав 9 липня: •Не сtРАИІІСJІ та, :шається, і не сер
дІПииусь на такоrо широrо ко:JІка, як пан Шевченко•. Заmм 
БодяиськиА локпцно А з rумором поясшоІІІ.в причину своrо 

мовчання: •А шо я А досі мовчав на Ваше письмо, котре достав 
ше аж в половиJІі мая, то, бачите, на те були деякіі причини, між 
которним наАбL1ьwа і наАrірша - збори на Украіну. От, думав 
собі. 11е сьоrодні-завтра, можна буде полннуrм на свою землю. 
Уже ісвитка у мішку. і чобіт лишня пара на вірьовочІtі, і кобснак' 
витрушений, бриль вивітрений, а кийок з новим набалдашни

ком. Тільки А .діло стапо, wоб то cicm та дмухнути; ан ба! Не 
можtІа, да не можtІа, хоч собі трісни. як кажуть то. а все завізні. 
Ну, tшли не можна, то ми А не турбуємся. Зістанемся до дpyroro 
літечка, а між тнм. Іtока воно каліАле (бо, бачите, ще сьоrорічне 
не сховалось), наnишемо дсшо тому занзитому Петсмбурuю, як 
Aoro дразиять. Кобзарю, чи nоводарю усіх нас. Or вже А година 
віпложена nісл• обіда у не.sІлю шонаАближчу. Л. ось вам як з не
ба вnало, Ваwе .пруn: письмо1 • От тобі А на,ll)'маю собі, і ХJІоста1 

з Петембурrа! Читаю - ні, нема, в тільки збираються ще дати. 

Швипчіwе ж .10 кап:вмврта ОD.Писуйсь, поки сонuе не :Jакотилось, 
а бере:юва каша не зварилась< ... > • 

З tu.oro внnлива.є, що міх. &о.uнським і Шевченком уста.nІUІи
си тсп..1і А liPY*Hi сrосунки. Про ue зиаnи іх .а.ру.Іі ІІІ знайомі. Ціка
во, що чиновник лсnартвменту за.nізИИІІІ• Михайnо Литвинов. 
якиА поонаАомивси з Шевченком невzюв:Іі піс.пи Бодинськоrо, 
8 бере:Jна 1844 року писав Осипу Максимовичу: •О Шсвчеикс rо
ворІПЬ печего - тк ero !ІІаНDо, кто .1tобит своё - тоr любит и cro. 
Чише хохла бьm. ІІС МОЖСТ• (ВИділеНО МНОІО. - 8. М.). 3 часу 
зІtвАомства Шевченко міr поклвсmся ІІа Бо.аянськоrо у вихо
нвині свою ПJЮХІ.ННJІ. Xapaкrcptto, що коли в 1845 р. АІUІріА Ко
зачковський JНпитав у Шевченка про рукопис Aoro поеми •Сле
ІІВЯ•, якого у Тараса Григоровича вже не було, то поет пора.~~нв 
•написати О. М. Бодянському, щоб тоR rюnросив іі у Weпкitta і 

• CyxottнкR .!ІОІrмІ'І і wирокнR чо.10вічнІ'І верхній одІІГ 'J ..ш.,оІ'ОЕІ. 
'Ше .. енІСоНІnмс.u&оІutнсwсому6-11)ІUИІІі211чер~НІІІІІ44роху; 
'Xn)":111- бtrml ріJСІМИ. ДІти~~~~- Іi.IWNI~. nо6ІПМ. 
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надіс.тао мсtІі•. ЧсрсJ.;орок рокіооотоrриф nocмtt бу.то tнаІ!д..:но 11 
ІІсшсрах Mttt:O.lll Косrо\Іарова, проте нам нажлино заакнснтуuати 
118 ТОМу, 1110 lliCII'ICHKOHЇ ШІЙІІСрІІІС JГd.llaJIIICЯ ІІaitfi,lИJt:'IЇ МОС
КШІСІ,Кі друJі - Бо,1ЯІІСІ,t:ІІЙ і Щеnкін. f RiH абсОЛІОТІІО ІІС 
сумнівався, ЩО fіо.ІlИІІСЬКІІЙ JtOTIOMOЖC. 

Або ше нрю:;шд. Пі.1 •ше 1~-стрічсА у Москві Шев•ІеІІко домо
ннвсІІ 1 БоLtЯнськнм npo спрttяння nродаЖу в Москві своіх nоем 
~ Тршна• та •Гамалія•. ВИ!ШІІНХ у [Jстербурзі о 1844 р. БошшськІІй 
nорадив тозі звернуrися з uього nриводу о кон 1upy ж.урнwtу 
•МОСКВІІТЯІІИШ', і на nочатку трання 1844 року Шевченко nисав 
йому: • ТретіА ТИЖдСІІЬЛСЖ.ЗТЬ оні КНИЖКИ у мене, і Я ВСЯКИЯ деНЬ 
думаю ІІНснть до на..:, ІІотурбуАтесtо, будьте ласкаві, оддать їх ~·ту 

КОІІТОру, ЩО ІІИ ГОВОрІt'ІІІ, бо Я іЇ ІІС ЗІІаЮ ад~СИ, а В вас ТОл.і ІІС 
сttитаи. ОдІUІіітс ·Трюну• 110 коnі;, а .Гамалію• по nівкоnи ссреб

ром, nроценти такі, які він nоложить•. 
Оже на nочатку лttпІІЯ БоляІІСЬJШЙ ішfюрмував nоети: •Книж

КІІ я осі, шо Ви іх мені Іtослми • .nістао снранttо і зараз oJLНic пер
щоі uiny дюж.шt~·. а другої дві у контору москаля, і казав nродава

НІ іх хрешеtюму миру 110 тій ttitti, шо Ви ttапнсали мені. Коли ВІІ
nрщаються, .шрuз Jtaм і 11.11pyrc І.:тільки ж. а там. коли ЗІІОВУ дасть 
Біt rеж. і втретє, аж до остатньої•. 

Прuтс з rtродажсю поетових кннr ЯВІІО не ЛалІtлося. 15 жовт
ІІя 1844 року Бопяttський n11сав Шевченку: •Послав би я Вом 
що-небудь 13 Паші КІІИЖКІІ, 1\ЛС Ж КОЛИ б ТО DОІІИ nродалися. 

А тож сьоrощtі був у того КІІНЖІІИКВ, котрому іх иіддан на ІІрu
даж, а він каже, шо ніхто нічогісінько не питає по цім товару. 
ТL1ЬКІІ 611 то і nродано. що штук сім-вісім усього гуртом. Не 

сnІtтав котрих: чи тих, що по копі серсБром, чи що менше. А 
коли й ло кш1і. то ІІС дуже баnщько того дива. Наnишіть мені, 
чи ІІічого то, щоб ті.1ько іх вислати. •tн, може. nідождати до ІІ

шоrо орні.щу СІDJІН, •• Ви то пжІ!те. Тоді вже візьмете самі іх 
кільки їх не буде. чи то J приnлодом, чи без прttмоду• (Випіле
Іtо мною. - В. М.). Очевидно. шо Шеа•tенко обіцяв БодЯнсь
кому nрІІїхатн н Москву А зttову зустрітися з ним. Про це ие

запере•tно свід•шть й кінuівка uнтооаного више листа Бодянсь
кого: •дО 6І'ІІ!НU JO МВОІО, ЯК ТО ка.ете, у Motr.ІI• (8НJtілсно 
мною. - В. М.). 

'8МХСWПІІS41-18S6рр. у МоскІІі. Pe.uuop- ВКІWСUЬМІWUІ.1оПОЮD.іи. 
'Копа - м"ннu.. тчбн fi!OIDI:R, SO коnійок. 
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сВ nреетольннІ rрад Москву• 

Підсумовуючи nеребуваІІІІІІ Шевченка н Моекпі а лютому 1844 
року, можна впевнено сказати, що ІІОСТ rrровів час з иниою кори
спо д:ut: себе. ПраІUІR. ві.іІома коротка nостова репліка в листі до 
Якова Кухарешеа (листопад 1844 року), що ніби-то не nідтнср,rtжує 
такий висновок: •Чом ми не зострілнси в Москві ту :sиму? Я там 
проживав тоЯ самиR ТИJСlІеІІЬ, шо R m. Цур Rому, аж нудно :mшу-
181'Ьа. Та, :шаєтьс:• мені, Тарас Григорович просто хаrів у тоЯ мо
мент nо-дружнr.ому наrолос:ити. шо 11 місті Аому було ttyaнo саме 
без Якова Кухаренка. 

У листі до тоrо ж Кухаренка, маІшеаному в кніmі 1854 року з 
НовоnС"JрОвського укріплення, Тарас Шевченко ЗІUІишив чнмапо 

цікавою і до кінWІ нерозшифрованою про Roro nерсбування в 
Москві: 

•Я оце СИJUІЧИ лічу літа та дОJІічуюсьдотоrо року, ик ми зтобою 

вnерше nобачнлнсь. УпшаА. чи баrато и налічив іх, mx ІІікчемеІІ
них марних літ? Трохи чи не буде чотирналW11"1>, копи не брешу, а 
ак матимеш час, то сам иоров перелічи. Остатні А лист пUА ІІояу
чив и року Бож:оrо 1846-ro в Мирrоролі. І тоrоа &oaoro рок)', на
писавши тобі лист' і гарненько вnасними рукамн утім же боrосnа
саємім rрапі Мнргорсші од~~а~wи на ПО"nу, аоІхІв собІ ПІрнеюоко • 
nрес1'0МІІІІІ rJIIA Mocuy ... • (ВІШілено мною.- В. М.). 

Шевченко о Москві у 1846 р.? Ні, 11е було Roro ТОJІі в місті. Щo
npa1Ul8, деикі шевченкознавці, наприклад, Леонід Хі11кулоо або 
автори книrм •Шевченко в Москве-- вислоВІL1И припущеІІня, шо 
мова моrла Ати про весну 1847 року, але воно не підкріплювалос:ІІ 
серйозними арrум:ентами і не було nіптримане більшістю вчених. 
зокрема, Петром Журам у • TpyAU і JІНЯХ Кобзаря•. Дотоrо ж, сам 
Шевченко у щоденнику .авічі чітхо вказує рік, у як нА він IIOC'n.HHE 
ПСре.ІІ. :JаС.ІІаННЯМ був у Місті. 4 JІИПКІ. 1857 року ПОСТ 38ПИС8В. ІІ.Ю 
бачив Щепкіна •ІIIOC.IU8dl pu в 1845 rоцу.. Ще більwоіуааrи 38-

с::пуrовує чітка констатація, зробJІсна Шевченком у Москві в бе
резні 1858 року, ко.1и він вів щоденник особn:иво скрупульозно: 
•Я не.._. Кремн с 1845 ro,u. (Виділено мною. - В. М.). Тож 
nриСІІухаємося нарешті до с:амоrо Шевченка. Директор ІНС1111)"l)' 
ліrсратури ім. Т. Г. Шевченка НАН Украіни МикОJІа Жулинський 
відносиn. подіі, описані Шевченком у процитованому листі, .ао 
весни 1845 року: 

•Шевченко наприкінці березна - на nо'ПІ1К)' квітня 1845 року, 
DPDfYIOЧИ в Украіну. "3ПІJСJІСНЬ чи А більш блукав" по тіА Москві, 

'Оhьв td••стн КСІІіаомі. 
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розГ.1ЯдаІІ.,ЯК чолонік іностраtшиІ\ .. "то церкви, тособорІІи і ви
ПІL1Коtю J)":трік •юрно'dорськоm козака. Спивив він Іtого і по•Іав 

роЗІІИТ)'Н.Зnt; 

.,А ІІІО-ТО тnм Іюробляє НаШ КОUІОВИА Кухаренко?- ЯкнА, ка
же, Кухаренко? - Та Яuько. кажу! - Еге! каже, Aoro 1111 Зе.1евих 
СВІГГКаХ 110XORa.1H.- От тобі А 118~- по;ху~ав собі,- ЧИ 11118110 ЧО
Ловік мені pa.lttв, щоб я бив .1ІІХО!о4 об ЗСІоtЛЮ, як тоІ\ швець мок

рою халявою об лаву. А Іtoro вже 1\: поховали! - Поnрощавшисн з 
чорноморцем, зайшов у якусьстару-nрестару uсркок, одnравив по 

твоіn душі nана:ош.у < ... >Так ЗІ'ІІдУЄ Тарас Шевченко у лнсrі з Но
ВОІtетрокськur о укріпленин в квітні 1854 року до наказвого отама
на Чорноморського війська Якова Герасимовича Кухаренка. На
врІІД чи идасться відщукаrn uю "стару-n~стару церков", в якіІІ: 
Шевченко замон11в ІІанахtшу по своєму вірному другові, з яким 

nознаRоМІІВСЯ далекого ІИ40 року в Пстербур1і і якиІ\, на шастя, 
анявився живим< ... > •' 

Uеркв~; про яку писав Шео•Іевко, точtю вка.зати сnрамі НеІо4ає 
змоrn. Проте можна ІІазвати •стврі-nрсt."Тарі• церкви, що зберег

лися 110 вawttx •шсів, які поетбеЗІtсрсчно бачив. Принаймні, бува
ючи в Бодявського, Шевченко ніяк не міг оминути вже зrа.даку 
церкву Старого Вознесіним 111 недалеку від неї церкву Федора 
Студіта бі.nя Нікітськкх воріт. У ніА, МОЖ..'ІНВО, Не ВІІПвдКОВО, 26 
лютого 1911 року відбулася панахипа, приурочена до 50-річчя з 
дня смерті Шевченка. 

У згаданому листі до Кухаренка Тарас Грнгорович взаrалі пише 

npo минулі подіі круrшнми мазками, ве дотримуючи точиого да-
1)'118.НВЯ. Скажімо, анхолкть. шо часом свого арешту він назнІІає 
не ІМ7 рік, як це було васпрааи.і, а 1846 рік. Втім, нвrаавю, шо в 
•Автобіографії•. написаній в 1860 р., Шевченко неточно назвав і 
рік свого зві.1ьнення: •В 1858 году 22 авrуста < ... > освободми его 
из Новолетровского укреnления•. Тоді ІІК засланець ЗDJІНШІІD Но
волетровське укріrtnенн.м 2 серnня 1857 року, тобто на рік раніше. 
Або Шевченко JВІІвляє в лисrі до Куха~нка: •Засаnил:и мене в Пе
чюпамовську хурдигу ... • Насnравді поет був ув'язttений в ка.зе
мвті ІІІ нідnілу. а не у nетроnавлівськіА фортеці, між іншим, ця 

виruка (nсршоквітнева?)1 стала джерелом чнспенних помилок у 

'Жуnинсw:мА М. Уkра.іна у Москві НІ Арбаті// Киіа. 2005. Nl3. С. 8. 
' Ше CcpnA Єфре~о~ов, ІІJ;НR 6yJ pt.IIAICТOpON акв.uwічноm Пнноrо 1ібрцtt111 

ТlІОріІ Твраи Шсвчсша. спер.ІІ.&)'8111. що ОЩІ.ОІі.uнКІІ nPQ ПOJIQIICНWCJІ 1 Моспі. 
1aJIHCIHt nilt. ІІІТОЮ І nіmІІ, ЦL1XOIItml фІНТІІ1ія•. За HHN і деІІКІінWі AOCJIUIНHkll 
11811.U.1H 1И8ЧІf)" 'ІІСТИК)" .1нrn~ ШеІ'ІСна DO Куuренп, каписамоrо І. 10 11 16 
пimJ, перщопmtеІІНN &вPfON. Lle tte тu.. Cuжi.wo. не MOJDa І\ОІ"ОJІИ11ІСІІ 1 Пtт
РQМ ЖуроІоІ. 1U0 Тарк грмrорович ОПМСІІІ })t:ТріЧ 1 оЧорноморurмо, ІККА ІЮІІідоwкв 
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біоrрафічних npauиx про Wсвчсшса.Або Тарас Гриrоровнч nисав: 
•Через nівроку вивспи мене 111 світ БожиJІ ...• Насnравді - через 
неnовних два міс:аuі ... 
Ще одиією заnшкою чи лининою Шсвченкоооru .'Іиста. на як)\ 

1іІ8ЄТІоСJІ, не знсртаnи лосі уваrу. є nереказ ІІаетом с.1ів Кухаренка: 
с ... чи .18вио чмовік мені радив, wоб 11 бив .1ихом об землю, ак mA 
wвеuь мокрою xaJІRROIO об лаву•. Річ у тому, що це JЮСJІівниА С!) 
повтор жвртімивоі nорааи Куuрснка в листі n:o Шевчснкв, на nи· 
саноrо 25 траани 1845 року: сБиА .1ихом об хмпю. ак швець мок· 
рою хаJІІІІВОЮ об .1аву•. Лише на основі uьoro фаК1)' можна було б 
СТІСРJ1*УВВТИ, що Шеаченко б)'В у Москві ІS46 р., бо ж у 1845-му 
ВЇН ІІід'іхао із Міста ВЖС ІІІ СІМОМ)' ПО'ІІПКУ КВіnІJІ. Кwш б ІІС бс:JJІЇЧ 
отаких неточностсА у Шевченковому .'Іисті. Щодо буквального 

повтору фрази Кухаренка, то тоА міг кілька раJів roвopиrn nостові 
наведені спова, а Шевченко, маючи .1обру пам'ІІТЬ на наропні 
приказки. 11пам'атав їх НlliOIIfO. 

Цікаво, що Шевченко Іdпком у J1)Ci JІРІІrоrо А місцими химерно· 
го листа ПОRсннв невірну інформаuію про смерп. Кухаренка апв· 
НИИСLКИМН аиrівкамн: сНу "ПІК і ЄСТЬ. ЩОТО мені а Москві :юстріІІСІІ 
не xro.apymй. як сам Ірооівсин са111на. Та А справді, ІІІСВ"ПІІСМ HeJIO· 
брв мати понеа чорноморWІ в Москву"! Чого він там не баоtив? Ад· 
же чорноморuі J коша ІfРJІМУІОТЬ на СТОІІИUЮ через Курськ, через 
Оре.~~ та на СмWІСнськ. а не на Москву. А1ІІ. тепер тілько доnшаВСJІ. 

що в хоч і в ШІСОІІі вчився, а сам бачу, шо .іJУРСІІЬ. Та we хто і о.аурнв? 
Сатана, .nелачиА син, бопаА: Аому і в пеклі добра не буJІо!• 

Очевилно, стосовно Моеквн таки Алетьс:я про 1845 рік, коли 
Шевченко nобував у Миргороді, а ше до того їхав з Петербурrа 
в Украіну через Москву. Про ІІеА nриїзд Ше1ченка скупо nише 

Петро Ж:ур: с28 6ере31111. Прибув .110 Москви. Tyr зустрівси з 
М. С. Щепкіним та О. М. 6одянським ... 1 alnul. Виіхав J Моск· 
ви на Украіну ра:юм зі своім попуmиком О. А. Лук'яновичем 1 ••• • 

Про ПІJІІІХ в Украіну Шевченко ро:JповіЛав у росіАеькоwовнІА 
повіnі сКапитанwа•: сВ І845·м < ... >а конце марта месяuа вwсхал 
• из Москвw по Тупьскому. тоrда ТWІЬКО что апсрьrтому woccel 

1onJ npocмepn.ICplpeНD. •І ТОНІ rtepшOnhнeiOI'ODpty.. 1 ТІІСИМИ ре"ІІІМІІ, n: 
cкqm. npuк.•II8HIIIUII 110 loroJQ"UІI, nоет КС І:ТІІ Вl!:upryunt 

Доречі, І uinu.IIS8PDКJTІPК ГриrороІІІЧ JІІІІІСІІ8УІІЮІІеtІИИІСУ:.обмаиw· 
- и olhatniiiJD1'aL Харо:шо, еа1 &w иа СJІУЧІІІІQІ;Іt 'ІОІІІWШ rtep80ПIInf!U8. 
0ntyAІ им сІО! •чuо :mrrнcnmutiiiOIAII?• 

'Лр:'ІЖDІІЧ ОмІtСUІІІІ/uшріІоІМІІ. nоміwнк Ммр~ n08hy По.1· 
ТUС:І&СІJ І)&рніІ, МІАор yltacriІui. 

'ЙІІІІІІХ:ІІІІроІDОІ:СЙН)' .ICJPOI'Y Іі.І Мосuи.ао ()ра..~ІИИШ.UІІІtІІЇ18Rр!ІІІІ• 
АОСІІІІ d'Іні 1145 року 111111- черn Cepl'lyi08CWC)' w:nвy ІЇ8 "ІрІІП 1 JІСРІіиські 
wlc1a- черn ~()реп у XlpU І Пolnuy). 
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< ... > Bwe:ucaи из Мосхвw, наrрузил пори.аочную хорзину всJІким 
сопёІІЬІМ и коrrчёнwм добром ... •' Тарас Гриrороаич зробив того 
разу no-rocrro.upcьxи А раuіонапьно, не ракуючись з Постом'. Він 
не rrонал.іJІвси на сумнівне карчуванни А дорожнечу на nоштових 

СІ'ІНІІіих, а •куnив чимаnодобротннх nролухтів, ихі, до речі, ТОJ1і 
коuІ'І')'ІІаІІн неАОроrо. За хі.'Іька рублів можна було на баирі, в ма
rазині чи :JІІК}'СО'ІніА npiL!Iбanr прекрасну шинку, коnчену осетрrr

ну і ковбасу, смажену mиuro. Та ше у поета були немаnІ rрошІз со
бою: •Из Мосхвwя B3JIJI с собою poвtro сто рублеЯ серебром; ста
кою сумою как rre JЮехать H:J Мос:квЬІ ао Киева?• Проте пс: в 
ПодОJІLСЬІС)'' МВІUІріВІІНК ВНКНІІ)'В 38К)'МеНі Прол)'ІСІ1t, бо кілька 
разів вони внnааа:rи в бру.ану сніrову кашу, і жапкував з приводу 
roro, шо Тула •кwrбасной лавкоА не может nохваnІfТЬСЯ•. 

•ЗаІшоа 1 театр• 

У Шевоrенковому листі .'ІО Кухаренка xoponco :JІ'ІJІ)'ЄТЬСІІ про 
те, що rПrr ·заАшов у театр ... • Як віzІомо, Шевчешrо з МОЛОІІИХ 
років був 3&83miM театралом, •Joro не скажеш про Бодянського, 
хоча в семіr~арсr.кі роки віІt охоче брав участь у коме.аіЯних cпeк

'J'ВIUUUC. OJUIOro разу - в середині 60-х років- баАаужість .11.0 теа
тру та віасуrність .ІІРУ3ЇВ у театральному середовищі (Михайпо 
Шсrrкін на той час уже помер) завап.илн Бwurнському виконати 

'Шс-нкоНІ6ив кon'letwrn І u6pe JНU, wос:амс'ІрС6Ібр8Іи зсо6сновав
;.еку JIDPOIY· Нв nочвпtУ IBS7 раху. J!IIIJIQUЧнcь у :JКUННі, 8Ін мп МOJL'IJIВicn. 
M11CJtQp7'1180.aonnmiШIIIIXJ'-•1U'OS08ММIIТpJJD80ronyтиc:cl ~ІоІІ 
КOII'IetiWI~.Uk .. r:atкo~ecoCiawcинociiJIOIIDC:LCHIIC•.IOUJII. 
ЧІС,ІІJІІІІІ8ІЬІні, 12 лиnи• був l6ccuoomo ~: •lknІІt80UJLII8CЬ npe
IDQQIUIOJD, ne.tiO, неашrр~ на 111, 'П'О nрІІІ'ОІО&ІІенІ е111е • І"СНІІІре МССІІЦС ... 

П~...-нoronPQQXD.н ...WОНІоІІ6отеttеЕ.ІІнуаомепорn:.u.
нІоІN, І C&МQI08DJIIW80 )'СІІСІКОІІІІСІІ ••• • Б1Jн.ше n.'O, 14 8СреСНІ 11 IIIQDII:KHIIIt)' 

~-c.!pll&lcкlll•!llpDrt:IUinlc.-.Кaud:·llcmlp8ula8a.• .. poiiQIL 
I:}'IIJUІJQIU/III80inepclt)'IIIIJICOieКDI'OIJI8IIIfiCNOJIII._Hnpиa•811p0*111,.:.· 
._,сеІіеНІmІІІІІІDІЙnnе&tІааrІtnнр.ІСрІw.іеJІПІІННОІІОПnрОІІСІІ{(ІЙW'ІЧІСНІоІ,:.· 
ЕІІJІІІІКІІІІ С8ОІ: nнр nмакой 'КСІІОІt)'С 'lfplaool uс&ж..,..СВИІІL'ІСИD IUI08D.
В. M.t.Y осрпні 1157 роху. при6уІши ІІАІ:трu&кь, Ше .. снко 11 Пkt )'llpa80JiaJЬtl 
І8JХІІІІІQІІС\кнуJІUК)'ІО)'вQИнtJ&ІІО8QІІеИІІІ:•ПрооnnuкtХІІІІt10ВІіО."ІІоІРКеК 
IIIII/DICВIDCCIQL.,НOHHQD81DНIIIIICC8UUIOIIJICIIIUICIIOII'I!кwxiCCIII88co-, 

І МІІІІА-10 'ІuІІІ, )'lleplllt ]J'n11iaaute:Ь:J mе..ен.ком' Каи:Іі .. ПptІDpld •І•· 
118C'.olaeІІD,811111'nu:..дpplaloii!C:Hiulni,DDВJDІDІНІnicт,.80CII11o,cioro:НІ 
mali CIV&a .ІІ08ПШІІІІ ПІІІІШU 3 rapiiiКOD, 8 8 рр8Х )' o6oJC apиne.nia Іро IJO ІІО
.110811НЇ C0.10J101'01111818НO/'OC)'AUL ПІІМ 80ИИЛ8С)'8&11111tіе:J.ІVІІОМОІ18 коа, QIPII• 
ІІJDІІІН 181118ТХ11 р8І&Іторуаw11, 10 ~-Проnа-рі mro•.lll8 Ч...І nоба· 
ЧІІІ nona 'ICpn .Ш.о у рсіmІрВІІІ ПJrUJO, • він у 1lniiЬtiUI lluwd умкнu 
poc!6it: •ВІwіМО,ІLІПUІІІІСJ,ІІІІ.8ІІUІІІWІ )' HIOI'O'IJ'.-allaetJІP, 

~=~n':::'~~~~-п:.._!lpOUnll 
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прохаtІНSІ rа.1ИІІького поста і D'К'ttoro Якопа Го.'Іоваuькоru, икиІІ 
писав Осипу Максимовичу: • ... пос:wлаю Вам rоже в р)'КоІІис:н иа
wуориmнальную ме..10JІраму .,Пm·орннс Карttатскис·. аtчннс:ttие 
Ив. Гушилевича 1 с: музwкою11юрени1 Ми:~~. Всрбишсоm'. кпrорую 
внерили мис: оба с:очинителн с прошением. чтобw па мело.1рама 
моrла бwть ІІрсдставnена на моекокком тсатре < ... > И1Rинmе 
стократно, •rro н отн:гоІuаю Оас 3ТИМ делом. Но у мени нет Іtиха
ких знакомhІх в Москве и по fіІtаrос:ІС.ІІоttности ВашеЯ ко мІІе и по 
с:ооІувс:твию Вашемук моим землякам. ІІадеюсь. что 11е ехочете от
каить моеЯ Просьбе И ПОС:обНtе ІІВWИМ бt.ІІІІЬІМ СОЧНІІИПЛЯМ•. 

БолІнськиА спраtші .юбросовісно ьикоІІував у Москві •tис:
ленні Прох8ІІШІ А .ІІОручСІІНІІ СІІОЇК JСМЛЯІСЇВ. ос:облtІІІО КОЛИ hOIIH 
стос:увалиси .ІІобрс знайомої Аому tооІавничоі сrtравн •ш книжко
ІІОrо світу, але R118HOMY 8НІІІЛКУ ВіН ІІОВС:рНуВ ГОЛОRИІІhКОМУ руко
ПІК: і нпm чсрезсІЮrо кмишньоm сrуnентв галичанина ПС'ІJ]а За
рнш.кого: • ... nризваннwА r. nрофессором Бо.:uнским. nолу<tил я 
сочинс:нис любимоm пrtш Гуwа.'ІСаича и нотw Вербиuкоrо; r. Бо· 
4ЯНский. искрснння друr наш. сказал 11рямо, як вс:сr.ІІІ, •по tte 
имеет знакомоrо в тсатре и не ловко ему хпоnотать бьа..1о об "ЛОМ 
JІСJІС< ... > • 

У nовісті .Хуложник• Шевчешсо зrа.:tував своє кріпацьке мн
ІfУJІС: •БЬІВ8JІО, ПроМЬІСЛИWЬ, Х8К-НН6у.'ІЬ зту бсдную ІЮІП1ІНУ И 
несешь ее в райок', не вwбиран сnектак..tя. И 18 полтину, бwІІІUІо. 
так чис:тос:ерJІСчно нахо:~~оч)'t"и и горько наrтачусн, что иному и во 

всю жизнь свою не nридёn:я tак плакать и сме11"111Сн•. В Пс:n:р
бур1і Шевченко відвідумв Великий театр, юкрсма на початку 
1843 року вмсломювавсвоє :JВХОІL'ІСННЯ виставою •Руслан и ЛІDд
мИJІа• А виконанним С. С. fУлаком-Артемовським ролі Рус.пана. 
Повсрпr.ІD'rись із заслання, в Нижньому HoвropDJІ.i пост заnисав у 
щоденнику ІЗ жоатня 1857 року: ·Каковw-то теперь спсктакпи в 
Питерс, на Бо!Іьwом театре? Хоть бw ОJJ.НИМ rла:юм взrля:trуrь, од
ІІИМ ухом noc:лywan.-. На сuені Александринськоrо теаrру в се

:юні 1841-1842 рр. Шевченко дивиІІСJІІ n'єсу Г. Ф. Квіrки-Ос
нов•яJІСІІка •Шельменко-аенwик•, а восени 1844 року- вистави 
за учасrю МихаАпв Wепкіна. 6ував Шевченко і в МнхаА.rtоtІСІоkО
мутсатрі. 

' [JwL1e•• 1_. МНХОІІІЙОРЧ (1123-1903)- І:ІІІІІІІ!Ник. поет. иuе ... .АО 
еwос:аофі1118о- - qmim.нo-no.1trwчнnr tnП а 3uWtiR Ykpailti а ."JРУПІ nсL'ІОІИНі 
XIXcnWm. 

' llep6вUWDІI, 11!'1! ... MIIDAJJo ( 1815-11701 - y~itceWtІІI ІUМDOJIIIvp, rpoo 
uucwndtлlllol. urap ІІ)'VІПІ ао каuіаНLІІwаwо rіІІН)' •Dit ме аwерва УкРІіИІ•. 

' ІІерхніІяр)'І: R8I)IМWIDIV ... ", І МосаІІІІС НІJН8ІІСІІ •pdc:WCOD ,,oze81)8, ............ 
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Відомими є сnогав.и штабс: капітана, хомаtшnра роти Єrора 
Косарєва, у ЯКОtо ШСВ'ІСИХО CJJ)'ЖHD у НОІОІІСl'рОDСЬКЇВ фортеці, 
»пнсаІІі Мико.1о10 Новицьким. про те. их ІІаприкінці 185 І року в 
38СJІВІІІІі Тарас Гриюрович ЕDЯВ участь в амаtорсьхіА nостаttовці 
комсдіі Оnсксандра Островською •Свои JІІDJІИ - с.-очtсмСJІ!•, 
]irpaawи ропь Рисnапоженськоrо. •Поскільки, УJІСба нам сказати, -
rенермьноі рсІІстиціі у нас: не було, а на реnстицімх Шевченко 
ніколи ••о-сnравжньому не rрав, то ми, 1розуміло, А не :Jнали, 
RІСИА ВИЙ.1С :J ИЬОtо РН1ПО.:10:КСНСЬКИА. Але ХОЛИ на першій виставі 
він з'явикя на сцені у відповідному костюмі й заrрнмоваииА та 
nочав rрати, так не тільки rлилачів. а навіть нас. акторів, вра1ив 
СВОЄЮ rpo10! Ну, Diplrtt, ІІеМОВ ВіН OJU4iJIHDCR! Ну НіЧОТО В НЬОМУ не 
.1ИWИ.1ОСJІ Тарасівською: 'ІИСПІА тобі п'яІІичка-крючкотоор тих 
часів - і внrJІІШDМ. і rолосом, і •маwкамн!• 

Комедію Островськоrо •Свои .1юди - сочrёмся!• було 
оІІ)'бліковаио а Ж)lJHA.1i •МоскаитиІІИН• ( 1850, .N! 6), щю що двічі 
1нахолимо 1nшку а шопениику 6одJІнськоrо в червні того ж року. 
В uьому хуриалі ІІро<Інтав іі в НоноІІстровському укріпленні 
Шенчен ко. 
Ще ІІікаво наrалвти сюжет і1 n•x же cnoІUiB, як у антракті 

однієї 1 вистав •на сцені t'явnяЄТІоСJІ Тарас, DЗJІrнсниА малоросом, 
і молоднА праnорщик Б., DDJІrнений маnоросіянхою, та як ушква
рять українськоrо тропака, тах просто вімаА все і мапо! Від криків 
-біс• та аплОАИсмеиrів мапо казарма не ро188Лнnася, іА-боrу! На
lІИВ)'8ІІВ нас: тоді Тарас усіх своім м:нсте:QТ110м танку!• 

Мало хто 1rвдує тепер, що мітку 1857 року, мріючи про во
лю, Тарас Гриrоровнч nисав найперше: •Увижу МІUІЬІе моему 
cep.auy .tиua. УВН1КУ мою прс:красную АІUІдсмию, Зрмитаж, сщё 
мною не внденнwА', )'СJІЬІІ8)' 80.ІutебІПІQУ onepr• (Виnілено 
мною. -В. М.). 

Перебуваючи в Нижньому Новrороді, Шевченко :Ji]HBВC:R в 
шопениику 4 лютою 1858 року: .дPyroR nень нет спсхтакл.сА, бс.о.
иwх нижсrородских спектахлеА. И буJІТQ чсrо-то ttеобхол.нмоrо 
нсдостаёт.. BpucaiD'Іi споnши про те. як сnриймав Шевченко 
rеніальиу rpy на театрі nіслІІ заслаІІІUІ, 3ВЛИWИВ росіАський 
скульnтор МихвАло МікеwнІІ, нхиА ра10м 1 поетом .анвмвся в 
Маріїнському театрі американською актора ОJШріпжа в ропі ко
роляЛірв: 

• Театр мовчав. nриІWЮМwениА вражснним. Не nам'nаючн се
бе віа ЖАІІІD, що стиснув серце R rop110. не знаю, як оnинився • на 
сцені, 11 лаuпункамн і віачннив п.всрі до кіМНВ'ТИ траrіка. 

' Ермn.. ІІU.кр!ІІО ІІІІІІ П)'6пІDІ у 1151 р,, 10,111 WеІЧСІІКО 15)'8 у :18СJ18ШІі. 
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Картина, NК}' 11 ІІоба'ІИВ, врІІ:ІІUІа МСІІе: В ШИрокому кріс:пі, роз
КИНУВШИСЬ Віо. YfOMH, НаІІівnежав •Коро..1Ь Лір., а на НІоОМУ, бук-
88/ІЬНО на ньому, знахоливеа Тарас Гриrоровнч; спьозм І-радам ко
ТІUІИСІІ з Aotu очеА. урнвчаІ.'Ті, ІІалкі с:пова лаАкн і ласки :шавпе
ннм голосним wепотіннам внмоВ.ІІІІП він, вкриваючи 
ІІОUі.ІІункамн розмапьоване опійною фарбою облнччи. руки А 
ІUІечі великоrо актора < ... >•' 

Так у акиА: же театр у Москві •зaA:wOJho Тарас Гриrорович1 На 
тuА час:, ак ми вже :щаємо, в міаі було лише лва rtрофес:іАні. імrІе
реторсwс.і театри - ВелнкиА і МалнА. акі знахолилися 111 П.:т
роаськіА (ННІІі ТеатраnьніА ІІnоші). Сучасник ІІиеав: •На Боль
шам дают DІІсрw, болетw и траrелии; на Малом - комепии. ВОlІе
uилн и нсбопьwие oncpw, 111 нём также Hrpa.JOТ фрвнІ1)'3Ские 
aкrepw•. На час nриіщ Шевченка в Москву Шсnкін уже nонІШ 20 
рокіВ nрацював у Малому Театрі, і NОЖJІа ПРИП)'СТИТИ, ШО Тарас 
Грнюрович вілвіАав саме Aoro. Тим більше. що просто так •зайти• 
о театр без проrскціі було J1)'ЖС нслсrко, принаАмиі. ІІСJІсwсво. 
Вnас не, квипш перед с:пектак.'Ісм можнабуло прив.бетн лиwе у те
Вtра1ІЬІІИХ берншникіо, ane :JІдороrо. Пам'итаАмо, що державну 
МоtІОПО.1ію на театральну справу було вілмінеІІО майже через 40 
років - у 1882-му - і тільки nісля цьоrо в Москві nочапн 
офіційно виникати nриваnІі театри в cneuianьІrиx театральних 

nрнміwешtях і ставитися к."!Убні спектаклі. А за часів Шевчешса, 
крім імператорських театрів, ісІІувап.и ломаwІІі теотри в приват

ІІИХ ОСобІІJІІСаХ баmтих ЛВОряІІ або ЛСіІШС DC CТDBИJIHCR ама
торські спектаклі в прнвапшх бушшках. у тому числі куnеІtькнх, 
що, оо речі. заохочував тшішІtіА московськиА rубсрнатор За
кревський. Але все Ue більше характсрІІОШІJІ друrоі ПОІІОВНІІИ ХІХ 
стопіпя. Відомо, шо саме в ЛОМ&WІІьому аматорському спектаклі 
вперше вийшов на сцс1rу К.осnшnш Станіс.1авськиА. 

Віроrіо..ність потрашпи в камерну аnюсферу ломвwІtьоі тсат

рапwаоі вистави. на міА поrтш. у Шевчешеа була :шачІІО нижчою. 
ніж із оопомоrою ШеnкіІІа віD.вШати Малий театр. Шоправаа, 
обІІ48В nриnушеІІНJІ повнісnо 3ішулюються від згааки про те, шо 
на Великий піст, а Шевченко персбував у Москвіакразу ueR час, 

' У QІІНОІ'О 3 С)"ІІІ:НІСХ UТОріІ .ІІТКІІD: • .. .СІІеИІ, ІПt)' UI8I)'IU а Jllllf1YИICI• 
ІІІ МІріfнІ:а.коrо tatW - PIUIID'tll НІ OJ\;qiWielli - Шс .. СКХО. ІІІІХІІІІUІІІ, tte 
11111'".18 не ltWIHUТИ, Іі.D.Ч)ТТJІ HC1PY'!Honi і R сІІJІка Uki СЦСНИ, не IWIJ'III" ІІП npo 
CUfCПV ()qpi.:pal, і, UК'І8ЙНD :11, )" ІІІС Ь -И. •НПЧіІwа: СІІСІІUЇР. ПСЧUІІНІ 
СІІіхоІиИІШСІ'tСНКОІОm'ШЇІ:ИDn:tWІМ}'ІІL1WІNК&.ВіJІQІUІН1НІС,ВІІІ8СІ:беПр8• 
IIUIWIOПOIQIUI11I. ТІРК ГриПІрD8ІІЧ )"ІШІІІСреnІіА СКІ)"ІІІІіІ,ІІІССС&МС КОИІqІСТІІС ПО· 
'f)"mll NІUИIWII floro nовrдіІІІСІІ ~· ІІС.ПІКОЮ КСІ1'Іf'JІІІСИОЮ lpnll.'l'l і, 18ІІЧІІІИD, 
RіиСWІІНJНМ:,ШОQІІІСІІ)'СИМОІ~ІСіМН-ЧtnІ'ІЇСnоruіа. .. ~nо
nоІС: •ІІІеІІКUDМУІ•ІСіRхМАі6еJ!сонС"ІНІR-~. 

193 



СІІсктаклі не Ашли. У 1844 р. театри в Мuс:кні були закриті 11 лю
тоm 110 2 КНіТІІІ, іІ R І 845 р. ()СТИІІІІій СІІСІС'ТаІСЛЬ у 8e.'IHKOMf театрі 
проАшон27 .'lmoro. Як свіп•tин aypиa.rr •Тсатра.-1ьнаи .1enmиc .... 
НІ НЬОМУ бу.'ІО 1335 Г.'ІRІІІ1ІіВ, бі..111 tcatpy СТОЯЛИ 110 карет і 
45 інших екіпажів. З цього див театр11 11е праuювали ло 22 квІmя. 
За сві.:J.•Існням С)"'Іасника. •С первоМ нсле.'ІИ nоста арпtсп.І < ... > 
ІІІІСЛ8ЖШІІОТСН CЛ8JJ.OCПIWM бс1іІСАСТВИСМ•. 

Uc справп.і так, anc nроІUШ і в тому. що ІІа тоn час у театрах про
ходили КOIIUCpnt, ПСре..1)'СіИ, ВОkА!ІЬНі Й інструментальні, 111 учас
ТЮ ЇНUІІІХ ВИКОНВВІІЇВ, У ТОМУ ЧИСЛі ПІСІ1КЩерів, !Іро ЩО НеодНора-
10110 ІІОвіл(ІМ..111118 ra1Cta •Москонскис вслnжх.'ПІ•. НаІІрНКІUUІ, 
10 .110Т0rо rазста рск.1амунапа висrуп •г-на Омана (Haиman)•. на
'JНваІDЧи його •ооним ю псрвwх скрипа•ІеА Eвponw•: •Конuерт 
СГО НІ111111СН В ПОНСДСЛhІІНК 14 феВра.1R, В Бо.'ІЬWОМ ТСВУре•. 
У бузь-якоNу ра1і ШсІІКіІІ, очевидно, поkЮаІІ Шевченкові те

атр, у икоиу працював. Тим бі.1ьше. шо бушшок Малого театру, 
:шсдсІІиА у 1821 р. (архітектори О. Бове і А. ЕпьхінськнА). нсшо

завtІо. в 1838-1840-х рр. персбудував Костя11тин Тон: були закпа
.1С!Іі арки цокО.1ЬІІОЮ поверху. фасв.1 отримав лруrмА ри10JІіТ 3 
портмком і став симетричним. А до roro ж на ІІочатку 1840-х років 
плоша біnи Вспикnrо R Ммоrо театрів була нпорR.ІUСоваиа, набула 
ПJWІИІІЬННХ nряиокуrннх обрисів. Ucmpoм і'і став плац-парадАІІІІ 
ОГЛІІЛ)' ІЇЙСЬІС. 

8с:лНКИЙ театр 11'8.11)'ЄТЬСJІ В щодеННИку БО.ІІJІНСЬКОГО, але 
1і.nьки в 1в'н:зку 1 пожежею в ньому 1853 р. 

с] та•дев• чн І бІJІ•mе блу~•• • 
во Моск•І• 

В 1ruаному лис:rі во Кухаренка знаходимо І.tікаві nD.IQXJбицi 
про поетовс ІІерсбуваннн: в міс:rі: • ... nриїхав в у тую Mocltll)' та А 
rуЛЯІО собі ПО УЛНІUІХ, 1ВИЧ8АНС, JJIC чоловік іНостраННИЙ, розr1ІJІ
ду80 собі то церкви, то собори< ... > Зтижnень чи R бІльш б/Іуkаав 
< ... > no liR Москві < ... >•'. В ланому ра1і ШевчеІІКО Jlaf01lowyє 111 
СВОіХ самостіАНИХ •бпукаІІННХ• ПО МОСКВі, Проте, НІПСВІІе, МіСТО 
Rому пока])'ВІJІИ, особливо на перших порах, БсwшськнА і 
ШсnкІн. 

Woao &одІ.ІІСЬКОІ'О, ТО В Aoro UIOJieHHHК)' Є Кіnька 38ПИСЇВ, JJKi 
Пi.anJc)I,D)'ICmo МО»UІИВk:п. участі nрофесора В МОСКОВСЬКИХ npo
IYJIJIHUX Шевченка. Ска:кімо, навсс:ні 1850 року Бо.цянськнА роо-
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ttовШав Про ПРІІЇ111 у Москву із ПстербурrіІ МІІІСR<lИ М)"ХЇІІD, ІІІСНИ 
6уа ПРН3Н8ЧСІІИЙ ГСНСрсL11оІІИМ КОІІСУJІОІоІ В дtІJІріаІІDІІО.1Ї: •Я nока-
3811 ему Крсмпь (с:ла:Jивwи и ІІа Ивана 8е.rшкоrо) 11 вокр)"Г Крсмлн 
(КитаА·гороа. И ТJІ.)•. Д/ІJІ nрофесора, ХВороЮ НЩDМІІ, ІІС був 110· 
ДВИГ, адже 8ИС0111 д38ЇНИUЇ - ПОІІ&ІІ 80 М, і д"'ІJІ ПЇЛ.Ао~у треба було 
подола1И 409 сходинок! А.'Іс иcntiptto бШьшс БодиttськиА міг :Jро
битн в Москві ШІJІ ШсВІtсІІІса! Тим 6Шьwс. що и.itt то.:~і був зна•tно 
ММОJІШНМ! 

БолянськиА був ОJІНИМ iJ кращих зttавtІів Москви, він був 
обізнанІІА з вілtrовів.ІІОЮ літерсnурою. Ue до ttьoro звертанен на 
nочатку 1848 року ПантслсАмон Куліш: .Да ще ttоімеtІуйте тuкіі 
книжки. 110 котрим би и взнав так добре Москву. ик Києв•. 

ЗнаАомстно з Моск8010 всуnроволі Бошtнськоrо зttачною мірою 
:Jбаrачувапо ІІОСТОІІЇ вр8ЖСННН, НаJІОВНІОІІВіІО ба•ІСІІС ЖИРИМН nо
дробнwtМИ минулою, ро:nuнрtDВаІІо зна11ня про Псршоnрсстоnьну. 

Передусім, nост nобу88.11 у Kpcr.uti, якиА називав •старим кра
сенем• і Вваж&В, ІЦО •і(реМJІЬ орИJіНІІІІЬНО ІJрсКр&СІІНЙ•. 8 UHX 
оuінках нема нічоІ'О нсзвич.аАиоІu, Крсм.1см JІL"<Oruttoнanнcя май
же всі rocri Москви. 8 ті часи баrато з tшх шукали ь кремлівських 
соборах11ух0вноrо ІІрІпудку R захисту, туr від•tуRІІJІасІІ жива ссрuе
ІІИНа росіАськоі л.сржавн. 8Ш.омнА uсрковttнА uіяч, сшпитсль 
Іларіон (ТроїuькнА) ІІисав: •Назннакпь Москву ссрпсм Росіі. Ar1e 
не в Москві б'єтьсн ~ьке серце? На біржі? 8 торгових рилах? На 
Кузнсuькому мосту? Воно б'ється, звичаАttо, в Кремлі. д.r-.с ле о 
Кремлі? В ОружеАному сулі? Чи всusшаn:ьхнх казармах? Ні, в Ус
пенському соборі•. 

Проте напевне можна сказати, wo Шевченко не шукав шtя се
бе духовної щtори в Усnенському соборі, Roro зацікамсність 
Кремnсм не мала pcniriAнoro забврвnсння. Bitt абсо.'Іютно бу.~~ен
но зауважив, шо сті.пьхо вже не лічив ворон на Івані великому.•. 
Естета і xyJlOJUtнкa ра.!І)'ІІІІЛИ вишукані А .поuіпьні архітектурні 
форми; Тарас Грнгорович і:а пікавіспо nройшовся по Іванівській 
ПІІОШЇ, Н8 ЯкіЙ КОІІНСЬ I'OJIOCHO читали царські ука3Н. Зві.пси А 
піwов вис.nів: •Кричати на всю Іваиівсьху•. ШеВ'Існко уважно 
рооrJІJІЛаВ мовча:аниА Цар-ювіи, якиА толі СТОJІВ упритул до 

' Міа Іншим. JI)":IU: 10'U8r сn~вНІІ Weмeau. Пunuell- ІЬ".ІІІw 
акаа.ІІІІІ:U: •Сам Пушкін~· у ІJІІКІІІІІНіІІ c..ra nоемІ. 1111t Москву 
~МІ.: ІНІІІІІМВ npRDinUIII, 

•• .JII.IWIDIIJP(mi'C 
ИСІUІrмок•JСРСn8Х•. 

ltnpc8oa& ІікІ8 8DpoiiH o6eiau11 кpr.Wacwd IIJI8MIL УХ!! І І&ІІОМ)' СЮІІІІІnі 
lllawco 5 tiiC. аарон ISyauwtO ICOUUN no 3010П!Х eu.a. А/10 tnnti ІСІРОН у 
kpellld...-нe10Cfi.IIOCII:b~HI .... HIIMHIIC'f'P)'&IмH.IIUIXtpJPWIJt1o 
1UIId.a.a cor, І c .. WanWIOIO Ііа,nкJІооІоІСІ мрІХDІІІ. 
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.!138іниuі Івана Вепикоrо'. та мирну Uар-rармату. ТОАІ бу.nа мож

.nиаість nimtяrиcя 111 с:амиА верх іі А оглянути Москву з вис:оти 
mаWИІІОrо non~ ВіІІ. ооtеанлно. заходив у БлаrовішсІІськиА, 
УсnснськиІt, Арханrспьс:ькиА собори .•.. 

Своrо часу MOJIQIIWИA суоtасник Бодвнеького двІLІWІІТНрічниА 
МихаАпоЛермонrов nисав: •Кто никогда 11е бw.n на вершине ИВІ
на Вспикоrо, кому ІІикоrда не спучІJЮСь окинуn. олиим взrтшом 
кю нашу дрсвнюю столи цу с конца в конеu, кто ни разу не .nюбо
ІІІІСR 'JТОІD вслнчсствснноR, почти необо:q~имоR nанорамоІt, тоr 
не имеет понJІТИR о Москве ... • 

Може, Тарас: Грнгорович піднімався на дзвіницю з Бопянськии? 
Cnparшi. на фnоrрафІі mx •tасів із краєвидом, що ві.акриІtаЄ'ТЬСА з 
ІІеі, .аобре aиmto, шо звіlІси тіЛьки А можна -лічmн ворон• ... 
У церковІІі cwna саме за сиmаnом Івана Вспнкоrо по•tннаnи 

JІЗІОНИТН В усіх МОСКОІСЬХИХ церквах. Цей .А3ВіН, НВ ВЇІ1МіН)' від 

інших • .11аваа мoryrniA. але r.nухуватиА ryJІ. Один i:s постів ХІХ 
с:тодіпJІ писав про ньоrо: •Гулит, rулит Иван ВсnикиR, как 6w и:s 
rJІубинw веков идушиR звон!• Сучасник Шевченка, росіАсІtКИR 
nоет ОJ!ексамдр По.nежаєв, вірші якого були у впасній бібліаrсuі 
Тараса Григоровича, 38ХОІІJІено ІІисав: 

Oun.0111., амn. Мсм:uа! 
1\:.uct Jwб&ІІІІ nap 1)'118ИІ, 
ИJаСІІМІm.-. 
ИкрсеrkІІКІШІ'ОИана! 

Ипt:,DІІІІІте&:,хвма. 
ЖІІІН,ІІІС'ПІИ-КрсмJІСкккА, 
И,)ТСUІІІІС.'І)'ХМОСІt08СІUІІІ, 

~.,.a:-ou! .. 

Та Шевченко не тремтів nеред ІІЗІОНОМ Івана Великоrо ... 
Свідченням roro, wo поет наnрочуддобре 38пам'nав Москву, є 

дскі.Іtька :wwисів у ltoro ІUОАСНникуІ. CkUtiмo 13 всресиа 1857 року 
свіR споrад про Москву пост починає аавно почуrою приказкою: 

'в .л..фuІnном )'DJI'IUI: х: ІІАІН)' rорQКшJІ чкrи• '11Сі8 Uk-нa • nc:
peлilt)' QеІЩ)8 АJ8інк ... 1- lkuкoro ЧНСJІІUКІ: окремо, 1 ше бр 1UI&A :J8ІІІІС: 
·~ &оnwuаІtІІРІІ КоІнDаа8wІе и .... В&nнкоrоІ•-

3 1917 р. NUiiD 1- ІІuнкоrо ІІQОСІ)'ПНІ AІUІIIiaiQ8U. У 1рІ8Кі 1IJ01 
року .Uiilu ... ~.11 8іарІІТІ nicn8 pcn~ip8uii, o6iLuuDn. 1110 8 ніІІ Пр8ЦІ08ІПІМС 
М)'JІ!ІІ. НІ СІМІІА ІеріІІІІ.uіІ)-..ІІ ТU: І 118 II)'Cnn. «JІUCJUІII мdІІІИ'ІІІІС Ііuри• 
Dno НІІМОІі S0 мnріІ, UC :IIUrн ІІUІН0 тVІ:ІоХИ Соборну R11Q111J. 

'BICIIJhi IIW/UID ШрtІфrом ~~ ІІІWІІНИІІІШ8і •nІІСИ Ше ... нu, ....о.ІО.ІОІХ ,........,..._ 
JЬоа.Ф.Rt:)'6оІсІ.uІ8уnсрс8МО8і.ІUІІН8ІННІІ nоnІІІІІІІn'К'иаІКмnі 1927р. 

_..... IIOSQ -4tiiiCi рис:ІІ -....ости. бnсІІСfеМНОСІІІ І poбort., 11111:рема: •Піа 
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·Ка3а&- І'Оро.ІІО8.
МОСDІоІІ)'І'ОJІОІ ... 

CeroJuul ooyrpJ )'IIIL!Iell8 IIJ.IUUUI Ка3ІJІІо1, 11 J1UН0 CJJWIUIIIIWI DD

I'OIIJPU ама co&oto каом~~~~аn и HUOJIWIO •роrоаормас:~о. •• Кн 
ІІІІІ&ІИ, '1'81. 11 .Ь.:.И, ТU. І IIQТPJI КаJІІІІо 'lptDiol'ldllo .. 10 ІІІШD
ІІІІІІІІnса&иа ,..._ .. Mocuw: III'IIIIIU е qepuel, 8.DJJOКOJI08AO сан. 
в 11.11'11!1, - ~ на. --.дом 11181)', ІІІдІІІІІІо МІІDІІе &еооuмеІІІІОІ 
Мосак. д..е & .... С)'мІінІІ, псами...,. naмlln8 а,еміІ '1'11· 
тарсах, ІІDUJІ.ІІКІоМІІе~с:tетроJDСухарnоіІінвnІ•. 
У двох фразах, точІІіwе, навіть, у кіпькох словах, які стосувалися 
Казані, Шевченко мимохідь передав характерІІі риси Москаи. В 
11epwy черІ}' ЇЇ -бс.lоtWМеННОСТЬ• і cnepwonpecronьнicть•, ШО 
nізнавалиси, передусім, через храми Я uсрковниR J13Ііи. 

ЗrалаАмо, ик щю uc писав Пушкін: 

Пе:ре.а.ннми 
У;~~:ІХ,'ЮЦNсКноfІ УІосDЬІ, 

Ках :up. хра:тІNН 1P.10JWICИ 
ІЬрАтсtарІІІІЮІСmІІW. 

Як бачимо, образ ообе.nокамсниоА МоскВЬІ• у Пушкіна Я Шев
ченка буквально :Jбinuon.cн. Та R Ботшс:ьхмА ше в кінці 30-х років 
саме так назимв Москву. Заnою сотен uсрковних бань. яке врожа
JІо весь світ, C'I1UIO rо.nовно10 обрезною характсриС'ІНкою с;п.ровин

ної Москви- сМосkВІІ3111поrлавая•. Леrкою рукою rснія Шевчен
ко доторкався АО образно-симІІDІІічноrо обпиччм Москви. 

Маркіз ас Кюстін, икиR відвідав Москву в 1839 р., :JІІХоn.nсно 
писав: .Оrромнос множество цсрковнwх rлав, острwх, как иrлw, 
wnІUІCR и причу.мнвwх беwснок rорсло на солнuс < ... > Чтобw не
но прсдСТ8ВИТ1о себе все с:вособра3ИС ОТКІ)WВІUОWеАся ПСрс.ІІ.О МНОЙ 

'ІІС ІІНСUІНІІІЦОКиtтD CU1 поеJ 1!1\:11111111- ІJОбоІо..НІІІІ, ЧИ ЯОІІІІІ:tНІІо Іому 
ІО'ІWОс:nрuуро6ІІПІ пос..іаоІКU i..-:ttCJeUD.тичtao.. Смішно, коnи nc:pcci•кien.:JІ
cyay~: rеНЇІІ, npore ІЛРf(ІІfУ р8.1І ХОЧ)' ПІПІ! НІІ'О.10СКПІ, IQO І МосоІ1Uе8ЧІ:ИІІ:О 
ІІІ ІІШІІСИНИК (•.урна.,., lllt Іік ІоІО HIQN ... ) tiiC'teNinii'IНO. АІІСІРШІІіио8ио. 
nytiiCJJIIIЬIIOAaapiНIIO. 

ПркиаІіІно11М"U810. 810:ІЧ8СУnрн6уm ІОрокуфорrе:wо Wсnеико ІІІІІІО
.кнннх.~~~е 27 JUІJІDJV 1848poкy~~:ni.'UIIIIorv. 8 .ІIII:tiAD В.рІ8JІН РаІНікоіШнп
а:.ССІQІUІІІраІ!ерНУ2Іf'е1РR,ІUоНJІ1МІ.ІІсообІІІІmоІІІf1011оQІНJСІJІІІІІІІQІ, -и'І'N 
adnxQIIIIDOCipl»rorp,cтмo. 'ІІО.СІМ ИCnyrucll- саfrІfОА&ІІDІІІІІІІ: IIIJIIII"CIPI• 
IOIUd CIC'Ir. Н .QPIID c:arлu. мис nосяе ам• Ow.llo моеrо .1111!111111111, ttп: N81epJI 
CIOCГ04НПI1JI.XOI"IIII)"PQ1188.CepriRЦpe-nнcaІ:•Mн< ... >мoaeuoтinwcнno
DIIIC)'IIInl, 1110, no-nepшe:, не: J(ie:plrai"JOЙ ІІІСUІСКНІІК 1 0рс:.ш кpinocnl, •коrо 
мuа Oynl сnксано u..вr.ІІІ•а. місІwіІ і, ІІD·.ІРJП, 1110 11080Ї сnроби nON ке JСІО
ІкІ.888ІІіаІ.n:1іn~о~~:~~І857р.• 

1 ІUе ... ІІХСІ DIU КІІUІРDмuІ :І Al:l)tuaJd І Hllltldl tlo8ropQL 
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t:арУІІІІЬІ, Надо ІІІІІІІМІІІІТЬ. ЧТО llpaiiOC..13BHhiC церКВН обя:JІІТСЛЬНО 
13каtt•шваютса неско.1ькими главами< .•. > KaжJUUІ глава увеичаиа 
крестом самоА fОІІКОЙ фІL1НrраІІІІОЙ работьt, а кpccrw, ТО П030JІО• 
ЧСІІІІЬІС, ТО nocepeбpc:tltlwe, СоедННСІІЬІ < ... > ЦСПJІМИ друr С дру
ГОМ. Постарайтесь вообрвзить себе 3ТУ карmну. которую не.nьзя 
IIC~pcJ181bJIIUCC КрDСІСаМИ, а ІІе ТО ЧТО tlaWHM бс.:ІІІЬІМ JІЗЬІІСОМ! Иrра 
света, O"Jp&ЖCHHOI'U ЗТИМ ВОШ)'WІІЬІN ЮродОМ, - НІІСТОJІШU: фаН
тасмагорИМ срсn.н бела 4НІІ. - она 4tлает Москву С'ltИІІСПІСИНЬІМ 
городом, не имеющим себе rtодобиоrо в Европе•. 

З iнworo боку, Тарас Гриrорович 'JI'ILUIB про найnершу та иaA
nowиpctriwy іжу москви•tів - :vtiб, який уживався баrаmми і 
бідними. старими і мо.1О.!LИМИ. духовниммм І світськими, ШО.ІІНЯ 
при кoJUtiA трапезі. А сайки (nшettичtti хлібці нaAкpyriworo 

JВМісу) та калачі цінилиси особІІиво А nро.аава.nисм на кожному 
кроці. Свощ часу в Москві, перслусім, у ХлібкіА с:JІобоАі на Арбаті 
пек.1и х.1іб і )'1:..'\аІІІІсні каявчі 1 25 сортів житньоrо і ЗО сортів пше
ничною борощна. КаІІачі - nwеничні хлібt(і, виnечені у формі 
замка з д)'ЖІСОІО - віJr.іrраввпи а толіwньому побуrі R харчовому 
раuіоні ВІUІС.ІІиву роль. Jx nодавали на розкішних банкетах, поси
.1аJІИ віD. uарн патріархам та ittwим .з.уховttим особам, а також 
ув'язненим. жебракам, пораненим СТ"рільuям. Про московсьхі ка
лачі В нapwD СІUІадаІІН Прнс:JІіВ'JІ: •В Москве ІС8ІІВЧИ на ОЮІІЬ горя
ЧИ•, •і{у.18. .TC:JCWb с Суt(ОННЬІМ рЬІJІОМ В каnаWНЬІЙ ря.ІІ.• і TJI. 

Tettcp- 11ро Сухщкву вежу, зпшану Шевченком у зв'азку з вс
•сю Сtоtомбекі в Казані. Можна пише дивуватиси асоціаmвніА 
точності А ссtС11ІЧНіІ довершеності Шсвченковоrо порівиннии 

..!liOX ва.. ОбИJІВі вони родом із ІІ:інцн XVII СТОІІЇ1ТJІ А зовнішнім 
обрисом сnрам.і cxDJІi. ШеВЧ"енкоrочно від'І)'В і n:, що ВСJUІ Сюм
бскі така ж зtшкова спору411 .ми Казані, як і Сухарєва вежа .11111 
Москви. Поряn Із .113ВІницею Івана ВспиІІ:оrо в КреМІІі вона була 
символом міста. МосквозІtавеш. Іван Коtшраткв писав у кнюі 
.Сс.nая: стариttа МосІСВЬІ•: •Кому из Р}а:ІСИХ, даже не бІоПІПІИХ в 
Москве, неизвссmо название СухаревоА баwІІи'? На.Ію при :лом 
JІІ.МСТИ1Ь. что во виуrренних. особенно ас отдаnёниwх, rубернип 
России Сухарева баwня вмсстс с Иваном Вс.nиким ПWІЬЗ)'ІDТСІІ о
кою-то особс:НИОІО СІІІІІОІО < ... > П0310Му-то ПОЧІИ ВСІІКИА npиcз
UIDDUIA в Москву счІtІ"ІеТ нспременнwм .11011rом < ... > хоть про
еJUІТЬ ІІОЗІІС СухарсвоА башин•. Вона JIIIIXOAИJIВCJI HUAIICICO від nо
мсшкании Щепкіна, проте СJОАИ Шевченка міг привести і 
БсwпtсЬПІА. 

Вежу було nобуаовано по лінП оборонною 3cawt:нoro IIIJI)'. 
Pattime тут бупа cтpLJJ.cuькa c.noбou, в икій ПО/ІХ ЛаврентіІ Су
хврttв охороІІІ:в міс•Іі 80pOI1L В нароаі всау ІІі.аразу ПОІІІОбиnи, 

198 



ЩJО Неі rоворипи: •Иван 8е.1ИКИА ЖеІІИТСІІ, Сухарсву баWНЮ 38· 
муж берёт•. Пос:т Є. Мільксєв nисав у вірші •Сухарсва башнІІ•: 

И вубuuНЮ- ІС.ІІНКІІН)' 
C1o.lИUW - .1JieiHtMY НІаІІУ 
MO.'IU нtкстаА НІреІС.'ІІ .•. 

У нижніЯ •Іастині вежі були RОрОТа і ІІtрІ'івні. над ними- nаяа
ПІ, ОТО'U:Ні вШ.критою rалерсєю. Наnрикінuі XVII - ПО"ІІТІС)' XVIII 
СТОІІіn.ІІІІl ПІШІtаМН буЛО юшбу.аоааІІО ше OJUIH ПОверх і 4-Х ІІр)'І:· 
на ICD, В 3-му ІІрусі JІКОЇ 3НIXQIIIUICJI КІІИІСМА І"ОJІ.ИННИІС. Михайло 
ЛсрмоктовІІНсав: • ... на круrоА ropc:, ycwnaннoR НН1КНNИ домика
ми, срс:.о.и коих изрсдка лишь nроrnЯ.ІtЬІввс:т широкая бе.nая стсна 
какоrо-нибуль боирского ;юма. во1вьrшаетс.11 четвероуrоJІьная. си-

11.11, фантасmческаІJ. rромада- Сухарева башня. Она гордо ІDИра
ет на окрестносtМ < ... > • Висота вежі JЮСиrала 60 метрів. і п.овmА 
час ВОІІа була шdІбільwою світською спорудою в Росіі. 

3 rючатку ХІХ croлiml білІІ Сухарєвки uиниКІLІ всім віnома ол.
ноймсннu барахощш, 38 часів Шевченка Сухарєва вежа СТWІа клю
човою ланкою вопопостачання цілоrо раАону міста. В •А1Іфавит
ном )'Ха:JІІТСІІС к Плану МещанскоR часrи• зазначаnося: •Сухарев
скаи башнв н u нсR rпавнwй рехрвуар МwntщинскиА 
водопрннмнwR'. на Мал. СухаревекоА ппощади•. 

Сухарєву вeJt)' 30бражувапи бararo хуJЮЖНнків, юкрема, та
КОІО, якіібачив ШсuчеtІко, ВОІІВ зберегласяІІа ліrоrрафіі Ф. Бенуа 
кінwІІ840-х рр.:. У 1845 р., тобrо тоді, JroJІH ШсвчсІtко побував у 
місті, мосkОвеькнR nоет МихаАло Дмитрієв присвятив СухарЕвіЯ 
вежі такі PRJІKH: 

Что 11 чymt~~, nРІІD. - 2n. хпенц &аuІнІІ! 
Bwtoa~ Н 10НІС8ІІ; 1 nwa ~R. ІІЦ IJOJIНO.De. оrромнwй 
ДoмІтpii:&II.IВ8,N~Iиeмy,tt8cnxote,IIQIICpWIIItR, 
Д...нное dioJty ІqІWІІІоІtО, кu: у nnшw IJIIoiiiO НІ отмте! 
КаиmІ, НМ ІІОТсеЙ'tІt" К ІФWІ:нn! -.!11 Ke'f. tac.1cKiok8! .. 

Шевченко запам'ятав аскраву архітекt}'РІІУ споруду і багатий 
КВМ'ІІІІИЙ .ПСkОР У СПІІІі МОСКОВСЬКОГО бароККО ] П:ЛИЧНОІО ве-

'д.ермьнІ-.) МІRІІІІ11ІМІ 110'8111)'11111111: rp,fiP. черu І·)' Jdia&aкCWCJ ІY
AJIUD на~ Раер8уІр 'f :Z-мy~IIUd Cippcnpuo81HIIR .. 7 tис:. ІІіІІр. 

Acnw.фaК81criн~·ПcpwiiADOМJD.C'IМOIIIfn,ltJIII'Inti)'IDIC1CPИ)I. 
IUD IIIEinlr -.с!ІІІ 118ЬІе ІСІІІ Маск~у. Внr.ruu. ІІЬОІ'О, .. CII'IDfO НІ ІІМІІІІІ ncmi 
DXPL DDIIКOIQ' ма8ІІ8 КІІJІІ11ІСІІ8 чll8td,- nxe ІDИD ІМІІJСе, ІІІІСПІІК ...... 
'ІІЙНІ!І!рІRНІІІІ8. 

'Capu інuІ111: Dpi'WN НUUiriiDI~ IIQIICПIID О.ксІІІСаірІСО• ~
IUI8o (Іin).lla pcod, CupiCoa npuiD8U' Мос:ІОКМОМ)' J'IИIIIIIId N11111pm8 І 
cкpwn)'pX, ІІОІМОІ Іі5срnнІ 1151 JIDК1'1811 no&,.. ТоІрІС Wс~~~~:нко. lliullluul11 
c.n 11111oМDro.......,.. )"'XXIIIIIIIAmwiDНI MOEpJIЦioiDI"D. 
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жею, що приоаблюВІІJІа око •аервоtанм кольором із білокам'янн· 
МНJІСТІJІЯМН. 

Мож.'Іиао. Тарас Грнгорович поштовхаься ІІа аіnuмому Су
uрt·tм:ькому рИtІКУ, якнА існував ще 1 кіttІІЯ XVIII с:то.1ітrя. Саме 
туr П'єр Бе])'Хов із романа Льоа Толстого •Bolttta и мир• в 1812 р. 
куnив собі tak.-тoncт. Во..1сш.нмир Гіляровс:ькнА nисав: •Вор-оли
НОІtка ташнл С:ІОJІВІЮJІІІопоА •стwреннwе• веши, с:купшики во:JJІ

JІИ их возами ... Ло3)'Нr Суuрснки •На fliOШ пятаков!~о Так буJІо і :JІІ 
Шевченка. Менше відомо, шо Сухарєвка спавнласи своїми 
бухіністами і сереJІ. них особпивою поваrою користувався профе· 
с:ор Осип Бомttс:ькиА. який часто uповхався туrс:ерсд книжкових 

рядів. а також Івви Забєлін і Микма Тихоttравов, які npнчmti ао 
мос:ковс:ьких сторінок біоrрвфіі Шевченка. 

•УпоравІВн в МосквІ, 
що мені там треба було ..•• 

У писті.ао Кухаренка пост пис:ав: сОт JІ, упоравши в Москві, шо 
мені там треба бу.'ІО, вернувся знову в Киів. .. • З чим упорався в 
Москві малоамА автор •Коб:JІІря•? В ltoro •Біоrрафіі• (1984) про 
це пові:tом.'ІІЄТЬС:ІІ небвrато: •На Украіну Шевченко виїхав •Ісрез 
Мос:кІІ)(. де 1)'С'Трівся зі с:воіми друзями М. ЩепІОним та О. Бо
JІ,ІІнс:ькнм. Про :JУСТРіЧ з актором ~::віlІчить запи~:: у ШОЛСННИК)(. ку

ди поет занаrував с:віІt сон: ..... уаиде.1 я в Москве МихаАпв Семё
новича Шепкииа, таким ас с:всаим н бодрwм, как 11 андел его в 
nос:педниІt раз в 1845 году"•. 

Мабуть, Осип Макс:нмовІІ'І розnовів поетові, шо нещолавно, 6 
JІЮТОГО, ltoro буnо обрааю секретарем Товариства історіі і старо· 
житнсм:теІt росіІk:ьких при Моtковс:ькому університеті, бо ж цю 
nоаію 118Жкобуло обійти і іх бссіnах про гірку історію Укрвіни. Бо
дян~::ькиІІ і бвтькам писав акраз ІІаnриЮнці береЖJІ 184S року: 
•РаботьІ, по-прсжнсму, - бс:шнв. В скорос:тм вwАдст на ~::вет нс
с:коnЬІІ:о моик прои]ведсниІt ..... Коои вже 111Йuшв мова про •Чте
нии ... 10 БопянськиІІ міr розповісти ІІоетові 11ро свою мрію ВІШВ
тм ]Наменаnу сИсторию ~. шо він і зробив уже настуnноrо 
року'. Збсрігсв лист Осипа &опяж:ькоrо .110 OncкcaНJtP8 Попова 

' КНиrу •ИсІааnаІ Р)'аІ8 н.111 МuаА Рассин• &,:10 спарено наnра~хіи&d XVIII 
C'IOidm. І НіІ ~~ npa iclvpiІD УкраінІІ 1 АUНЇХ 'ІКіІІ &а 1769 раХ)' І 
осо6ІІІІІDАОХ/ІUНD про XVII C'IQ/dml. В1..,ї ІІроІІСWІ11оСІІ іаеІІ npa npua u:кма
rо Н8PQQ Н8 с:амасrі.ІниІ .ІСрааНО-ПО/ІtrІІ'ІНиІ paDIROК. Hnanll ПО.10НСWСІІ· 
llcluleиxorntea.'ll: -Amlp. ODCPJ'D'IІІ сІІрІІ88НімІІфІ&'ІUІН, aбillwue -ІИІUІІКН· 
МJІ,ІІРОІQІІІІІос..,ІСОКІІnІІІіІDУкрІінІІ:іІІNСОk)'ІСУn•tУРУ1ХстмІтТІІ,nраrиенН8 

200 



віл 26 січня І 846 року, в 11кому ВІІеннА писав: ..... 11 решИЛt:я .завно 
ПреJUІОЖИТЬ Москоаскому Истори•Іескому Общестау напе•Іатать 
Историю Русов, СО'І. преосвяwенноrо Конискоrо, 8ln'Op)'IOТU: не· 
прКІІІ80 JllV1' М1.110J10СС111Іе н mropol QIIIIUI)JIIt, • CUWІet8110, 
1U11tt0 Н JIOIIe1' IIQlll.pii'Пo ІІМ• (8ИJІілеІІО NIIOIO.- 8. М.). 

На той час автором •Истории P)am• ІJВІUКІШСЯ ГeopriR Кошtсь
кнІ!і ( 1717-179S), укреінськиІ!і nисьменник, uерковниІ!і і куnьtУРJІИА 
.D.іІІч. Через бі.1ьu1 мк сорок років неп:рпнмнА ПантелеАмон Купіw у 
своїй nоемі еКупіw у пеклі• пос:спив Осипа Максимовича в пекло за 
те, шо він опрИІІІQ.!ІННВ у пубnікаuії •Истории Русов. це звичне тмі 
дnА осіх :шавuів. у тому числі JІІUІ Куліша, прі::шиwе. Шопрааqа. він 
сам і •визоолив• із того пекла •пpaвrJUІoro інока науки•: 

•ТИСаuоІИІІІеМJІІП)'8ІІ8СІІ. 
Нимі.ІІр)")ІІІtJ5*'JУ••= 
А ro б ІІін цуnі 1 тим куnаВСJІ, 
КоruКоннсьскмясуuв ... • 
]раІІЇІІ К".1іw: •Сс10А 5ouнcwr.кl, 
Що118ІІІІІ-рt1СkО)ІХОПІІНСІоКНІ 
БуаЛхеkОИмс:ІоІІКW JІМ)"ІІІІ!о-

Куліш до кіІІWІ жипя: вважав. wo Бодянський •спіткиувсJІ на 
,.Літописі Коннськоrо"•. а <ІЄJUІним nраВD.омовним пітоnисои• 

був Прс.ІІстаВЛеІІИА IIHN і оnубпіКОІІ8ІІИЙ У еЧТеНИІІХ• ТНМ же Бо
дІІНСЬКИМ ..Літоnис СамовJШШІ•. Як ві.!Іомо, Куліш був невдово
лениА, wo автор •Истории Русов• rІіJJ.ннв •козацтво вrору так, 
ніби ро.а.ивсь після Костомари А Шевчснка•J. Саме в uьому кон
n:ксrі він уже піс.,я смерті спааіста писав обра:J.,ИВО, що Ьо
дянськнR •підневопнв свіА труднщиR, та не ІІСJІЬМИ крплатнА 
розум брехпивоиу (і, муwу сказати, внсокоталановнтому) < ... > 
лже-Кониському < ... > • Мушу JаСвідчити, wo справді .-.рудя
щнА розум• Осипа Максимовича був не менше крИJІаmм, ніж у 
JC)oлiwa. Тим бі.JІьwе, ПантелеАмон Олексmшрович ОJUІОзначно 
IIJIQ(8B )'Іі:с-таки, що московськнА професор був •подвижником 
науки• і ереана прихильнісn. (до nраВD.ИІ була в БодА:нськоrо 
< ... >. 

нrJIIIПtllaCii. kiJЖmn)'Uioнuiw, Іі.Іра)' ао a&:oniOniJWY, неи8ІІП:nо ао nшІІІ
таів. .. • Дмхrро Дарошенко Иlf'O.IIOIDY8II. аао :.оаиа книrа не мІоІІІ сІСІRІ Ч8СJ' та
хоntІМНІУ Н8 poJ8InOX )'ХрІінсwаоі МIUioNIIIIWIOi.t)'JWI,ІUt•Кori:l8p. We-111 
та •Ісюрі8 Р)сіР. У КІШ ouc nереuuен•Імном}ІрІчем. 

Про uel таір mn.: Wnчtнко Ф. П. •ИсторJІІІ ~ к.111 Muol России• (Ао 
119-річоu J 'ІК)' ІІUІКІІІІ воруІ/І Ylr;pdнc:WUІA історJІ'ІNИІ Jl}'llll&'l. 1966. Nt 7. С. 
146-1 .. 9. 

' Шtменко 1103наІом•ІСІІ J •ИсnІркеІ ~ 'mн~ ІUt НМІрІІкІнІІІ JO.x 
рохіа І J Hd tteQ1U1U118J080 tlpu 'RІІН, СІDВТИ І o(ip8DI 11111 СІОЇХ ісrорнЧНІDІ 
1'80РіІІ, :ІОІРСІІІ •"ІІІрком Ніч•, •Іра• ..... •ІkІІІІDІІ JІІоОІ• ТІ ІН. 
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ПoмtL1k3 у ВІІ1ІШ'ІС:ІІІІі автора твору, яку 6отшськиИ подіnяв 1 
)"Сіма тодішніми ІІрофесіmtа."Іами. є nрикрою частковістю, шо 11е 
ьnnuвa.'UI ІІа :sara.'IWI)' цінІІість опубліковаttоrо .10кумеН1а. Тож 
Ку.1ішеві МІІ*-ІІ& віJmовісти с.1оввмн БотІнськоІu, сказаними 3 
ЇІІШОІ"О IIPIIIIOJI)': •дОВОJІЬІ С:І'О. КОІІСЧНD, NOryJ ІІОК838ТЬС:К НС:ВНИ
матеJІЬНІJМ)' (.'ТОІІШНМН ВННМВННJІ, НО, ПО-МоеМУ, ВСС •10 ОДНОЮ ОС

НОИЬІІІаЮТСН На Ч8І.'ТНЬІХ С.ІІ)'Ч&НХ, а ЧастНое, К8К Н3ВССJ'НО, HHkOr..U. 
11с идёт ·JІ общее. Вообwе. НІL1НО желание вернть н лруmх 38СТІ
вить всрип. в •tacrнoc как обшсс < ... ) • 

Насnравзі, пубпікацією •Истории Русов• Осип 6оuнс:ькиА 
сприяв формуоаншо національної самосвіломості украjнськоrо 
11аро.1у. За с;швамн Івана Драча, •Истории Русов•- •ue первісна 
ЧіtІ."ТИНВ р;ІКСТН, ИКІt :JIIIIyciiL11t ІІВС 3 ІШМИ В КОСМЇЧИИА бс3Мір 
icriJflii нарt~Іін і .1с:ржаR•. 

Uілком можлttно, шо БоJUшськиА поJНаАомнв Тараса Грнrоро
вst•Іа 1.1иссрnшією своrо У'ІНІІ. сина болrарськоrо сміrранта Спи
РІUОНа Па:tау:юва' ·Иоанн Гуси ero nос.1елователи• (у ссрпні виА
Щ1а окремич Ви.1аІІІІІІМ)'. Особа Я11а Г)'Са 1ацікави.1а Шсвчешса, Я 
ІІа Yкpaitti віІІ ІІаписав поему •Єретик•. ОчевИАИо, саме віа Бо
.:uшськоrо ше в 1844 р., а nотім і в 1845-му, ПDІ:І'ОJ1С'ржав вШомості 
про наuіоttмьно-виЗJJ01ІьииА рух чехів і словаків, про чеських і 
С.10В"кнськнх 6yJU1'11:11iІ, про наукову дімльність n. и. Шафарика, 
і Іd розмови А матс:ріапн спричннилИСJІ. до :JІШУМУТВ спюренни по
еми .Єретик•, що спочатку мала наJВУ •Іоан JYc•, з наступною по
СВЯТОІD Шафарику ( 1845). Вааливе значения мапо п:, що Шев
ченко. дJІК)'ІО'ІИ nерекладам Бодянськоrо, був 01НВЙОМJІениЯ 3 
Пpat.UІNH Шафарика •СлааtІнские .аревнос:ти• и •СлаutІское tta-

' У 1-р)'.:ІШ 1849 року lio.1Jiнa.r.иR ціU80 рuJІІовіІУ 1:101.11)' UШЖНИІІQ. 1Dt rJa . 
• v:)"1011, ПОІІерN)'ІІІПІІІ:. Ї1·18ІrорМІИ)' .1ОК1VрОМ КОNер!ІіІИИХ 1111)'11:, UD6yR11 у І'осІі 
1IUIIUI КІКІКІІІІn І ПL'I}'Ji ск.'ІНО11811С1118: • .. .Xpsllll НC:DIInllllt на DК111L11nL 
КО'І'ОрОе:.ІІІІІС IIIIU)"'IUHII:'fintp)'.U. '3тоПОU1ІоІ~.'ІtОТ81Юе)'ЧеНWІІ:'ст:nекІІ 
18 fJІІКНІХІІ N IJI.]HH ... lfe:Q)' 1111 11 IIUIIIMH: 18М ОНИ~ ІІСКЛІО"ІКТUWІО 18 
.ttHWJІ.ID«' .. IJO'ПIIHCК.1.r.~6cpyn:IIIJIYJIIoiOoo.t•P)'IxUІІcupИ .... ,I8111. 
Т.60.С.401.). 

&оаямсwаtІРІІ 1 Udfirn~WIII)' niJnpиW)'IIIIІ КОНJаПИ 1 Па.18УЮМІМ. CJWdмo, 1 
.-нниІt)' ІіА 17tрUІІІІІІS8 року :.llai)'88L 1110 [\&nii)'JDІнukлuloмJ' 'ICproai 
.10Х)'JІСІІПІ ""І IQ6rlilwaii. Прте licwlнaoulll 6)'8 С)'а1ІІНІІ puu;ropoм і ІИМОІ'.UІ
UІІ ІІІІUШІІ, JDqlaiL ІІін ПОІІtРН)'І 0U8plll)' .ui нuіс. .. мІnІМ ісмрwІнІ 1')18· 
..,....: •TU.IWI. tоИ.ар)'І'ОІ: nрІІаІІІD&ІМО ИМ ко -.ІІІІІІJІМІСІІІСИКІІ .. ЧтеНІІD'". 
IIONt'IIПQIINt',fOIM.uponiiiiii:'N)IIUIA.НII:'&I:.'1111111UDМИ~DII

npeмarm. cupwe ІІІІІ8ТИІІІОІ• С•І")ІосхІІІІРІn-. ІПZ. НІ 10. С. 445-446). 
'fiplul ПІМІJ308І67Jм НІІІРУІСЮІІНІІІ845 р. ІNІІО•~:.nн

СОІС•. У ni8 'ІК ~ ІіімІІІоКИІІ .1118'1NL 1110 •1ЇСТUІІеІІІІJІ 'І'ІКСПІ CID1i і 
ІІDІ:ІІІІІRІІІUJІ:. 1110 Wа'ІСнко IIUI88mulwduae ~ cnmo ПмІро .. 
tO. І. &iиuwod. ПІІІ:ІоІІСІІІІІІК І moa.- К. lіер.аІІR 11118t1111NN0 ~ 
.llrcpnJpк.І963.C.I36). 
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родопнсание•. Крім тоrо, Шевченко використав не пише JІ'ШUІІІУ 
nрацю учнн Бол.Інськоrо СttИрИ.ІІоиа Палву:юва, а А C'Пirno •ГУtи
тьt, Гус• В •ЗНUНІUІопедическом ЛеКСИКОНС• А. П.1ЮШ8ра. Опек
санnр Афанасьєtt-Чужбинса.кий свілчив: •Шевченко розnовілав 
мені, що прочитав )'Сі JVІССРМІ про Г)'СнтіВ та eno:qo, що їм перелу
RІL'ІІ, нкітіпьки можна бупоn.іствtм < ... > • Поет ціuвивсн цієюте
мою А через баrато років опіспя написання •Єретика•. Зокрема, S 
квhия 1858 року nовідоМІІяв Миха~ Максимовичу: •Читаю те
пер •ІУса• АНІrікова, добра штука •• ЙDL'IOCR про працю •IYt н Лю
тер., неточно названою Є. П. Новікова (учня Бол.Інськоrо), ува
гу поста до ккоі ІІривсрнув Куліш наприкінці 1857 року. Шевчен
ко 3H8ЙOI\IHitCJI :J ДОС..'ІЇ.'VКСННЯМ, ОЧСВИДНО, З8 КОМП.'ІеКТОМ 
• РусекоА беседь~• • .'І.е вонодрухувалося протягом 1857-1858 рр. 

Ку.1іш ЗВJІиwив цікаві споrади проте, як самокриntчно ставив
ся Шевченко .по ВНВ'ІСННЯ ним самим JDІCCpe.'l про Г)'tа: •Розмов
JUІВ Шевченко широко про свою поему .,Іван Гус", nочКІ}'ІОЧн 
rарною дикцією своєю деякі місІІ.І, А жа.1кував, що, писавши, не 

спроміrся nроuпудіІовати rap1.111 усіх обсJuин часу А самої особи 
чеською пророка німецької реформаwі•. Той же ~ліш ІІнсав Бо
дянському 23 траВН.І 1846 року, що Шевченко снаписав поему 
.,Іоанн Г)'І:'" і бanrru віршів, які иалоросіяни IDI[e ЗНІUІЛЬ напам'ять.. 
Втім, Іван Дзtобв слушно 3В)'ІІІІ.ЖИВ, що спрамі rpytПOBHi 
дослідження про Яна l}u з'.ІІІИІІися в Чехіl і Німеччині (та в 

росіАських ПереJUІІШІХ) пі3Кіше, вже в.вруrіА ІЮІІОВННі ХІХ столітrя, 
ane rлибокмА ІфИТИЧинА nіпхіІІ ао прочктаноrо А почуrоrо та тон
ка іКІ)іuія. забезпечипи Шевченкові такмА об'єІСІ'ИвниА ІІі.пхШ. ао 
теми, якиА витриwав випробуваннJІ часом навіть з погпяду 
віаповіаності ф&ктичному nерсбігові пОlІіЯ'. 

Про те, що Шевченко був обUнаний з сСлавА:нским нарQАОnиса
нием• ШафариІС8 у nерсКЛАІІі Бо.uнськоrо, свіп;чкn. =-пис остан
НІоОІ'О на аркуші зі сnиском осіб, аким було юшіслано wo кнм.ку: 
cl46. Т. ШСІІЧенко (І ЗХ:JСМІUUІр)•. ЦеЯ .1ВПНС було зробпено 14.по
тоrо 1844 ~ ICOIUI Шевченко перебував JІкраз у Москві, rому, 
скоріше за все, БwuutcwcиЯ вручив книжку поетові особисrо. Аfю ж. 

у хр8ЙНЬОМ)' ВНІJІШКУ, nepect1U ПОUП'ОЮ nі:Jнішс. 3 еЄретикае Шев
ченка ІІИПІDІває, що він зиаЯомнвся 3 умішенсnо в КНИ3і ta6mweю 
сОбозрение НІРQІІОВ СJІІШІІНСХОІ'О ПОКОІІСНИJІІо, JIC Шафврик І1QІШ8 
віJІомості Про OlDIИIШU.I'11t сучаснИХ ІІому С.ІІОВ'ЯІІСЬХИХ наро.аіа: 

ІС!ІІІ'ІНСІМ'ІОІІUИQ 
Вonadiнe.W 
Пермі!ІІІВ.1DQІІІОJО.,. 

'ДJІОбвІ. ВіІІ•І.,.І)св•(сЄрnnа.).ІІD ICJipиDo-Meфod'к~o&arot!Jf,wm:rra// 
Ylcplllla.aмo..'ll..1irepnyJ:8,4chtu20D5p.C.I5. 
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Можна також з певІІістю ТЕІІ:JШНm, шо поет читав персклаасні 
6оаяІІським •С..1аDЯІІские дрсвнос::ти• Шафарика. В перелмові .11.0 
цієї праці БоаяІІСЬКІІА писав. що в иіА с::лов'иии вnерше вииви.1и· 
си в ОАИій DILiUIMiA сім'ї дітьми однієї маn:рі. Мож.nиво, Шевчен
ко був знайоми А із с::татп:ю БошІиськоrо, написаною за Шафари
ком, про мВJЮросіАське наріччи у порівниниі з всnикоруським і 
біпор)\:ЬХИМ. 

Велика роль московських зусrрічеА поета з Бомнським і роз
повШеА останньоrо про вІІ.ІІІІТНоrо JІ.іІ.ча чссьхоrо А с:ловацwсоrо 
Ві.!ІроJрсеІІІUІ добре ІИWІВ В ПОС::ВJІТ'і •Єретика- Шафарикові та ВИ· 
сока ШеВ'Іенхооа оuі11ка Aoro діильносn: 

c.-. .. w6i,л816oJ4y.:.p:, 
ЧС'f·С..1ІІІ'ІІНН!fе! 
Шонсзаатнnсmmуrи 
ВНІМС:w.кіІП)"ІІІНі 
НашіRПр8Uі . 
...................... 
с.-. .. rобі,Шафврику; 
Нn8ікніІікн! 
Шо Jaia а:н • 011110 морс 
С....а'ІІнс:wtііріхи! 

В біоrрафіі Шевченка, напис::аніА ]ІІІ ptUUІtrehXИX часівшеськими 
вченими. сказано лwІШнрно і рішуче: •Немає сумніву в rому. що са

ме МOCIUI8CWUdlne,loo.IIIIUIIIU8 :JI'QQOII JliJ-..... •IIODIJ •Єрn1ІКІ', 
тui~Q1101111WOPJIП8tl,__.•' (Ви.цUtеномною.- В. М.). 

Шсченко приязно зпшав Шафарика у псрсп.мові до иеШАсне
ноrо виданни •Koб:JapR• ( 1847). Він HaroJJOCHВ. що Шафарик і 
В.С. Кар;uжич, на вілміну віА украіІІСЬКИХ ПВІІів, що зреклиси 
piJuІoi мови, ІІХ справжІІі патріоти, •не пос::триrлись у німці (ім би 
зручніше бу.11о), а ос::таnись с::лов'инами, ширими синамн матерей 

своіх. і спаву добруюСПІJUJІи•. Піс.JІи засланки Шевченко передав 
Шафарнкові UIO ПОСІІІП}'-ПОСJІВННJІ З КСПОІНИМ текстом ПОСNИ. 
Василь Білозерський писав, що, за розповіммм свідків, Шафарик 
•nлакав ВІUІЧИИМН СІІЬОЗВМИ•. 

Ро]МОfІИ з ІіоJ:uІНСЬКИМ та 3НІЙОМС1ВО З ДСПИNИ Пра!UІМИ, ре
ІСОМендоІВНИМИ НИМ, вімунюкm. у фразі зі 3rall8HOЇ 11Сре4М08И ДО 

•КобзарJІ•: •Чую, а інсші R ЧІП'ВІО: лихи JІ.РУКУІОТЬ, чехи, серби, 
болгаре, черноrорн, мос::ІСВJІі- всі JІРУКУІОТЬ < ... >• 

Вnлив історнчІІих праць на поему •Єретик• можна nрос::техи
ти, :юс::средивши уваrу на поетичних )'3ІІ'8JІЬНСНКRХ: 

~ !РиrороІІІN Шtаченхо. Біоrр8фіІІ. - К.: 11цuнкцnо Кнік:ькоrо 
)'НІкрскmу, 1960. с. 107. 
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Oru: німоn '<ІІJІШн.u 
ВслJІІС)'JІІ.f)'.Ісім'ІО. 
Сім'ю ~:.~~uв'и" роз'UІІІІІL'\8 
ІПІХО.ПІХОfП)tt11.18 
)'со(інЩ,1101)103міІU. 

По.1ІVІІІСІРІkИr.роа, 
Поuр:аІ'8СІІІІН. 
АІ1ім•нкиnDJСІІрнше 
ЙaІpurpu:шiJIІL1H. 
llиpucruкyuAJww: 
С...'Інс:ІоІСііАіtн ••• 

У цих рядках поеми, напевне, вілбилися поrлІІЛН, закуwудьовані 
в працях ШафарІІка та Бомнськоrо, шо розкривали В38Ємини між 
с..1ов'янами та німuями в сереАНі віки. Про уrиски с.1ов'яttських на
родів 3 боку німuів, які намагалися асимілювати слов'ин, Шевчен

ко міг, зокрема, чиmтм в книзі Бодмиського •О наро.ІІ.Ной по:nии 
С..18ВЯІІСКИХ nnемсн• (1837), у якій роокрІПО плсмінну єднісrь 
слов'ян, nоказано мужню боротьбу •tсхів із німцями аж до 
XV сrолhтя. МомнІЮ, ШеtІ"Існко був знаАомнА 'Ji стаrn:ю чесько
го та СЛОВВІІЬІСОГО tроtdадСЬКОГОдіЯ"ІВ і ПОС"ПІ Яна KOJIJII1pa П))ОЛітt
J)ІП)'рНЇ взаємини між слов'янсьхимн ппсменамн і tІаріччІІми, wo 
було ЇЇ опубліковано 1840 р. В журналі •0ТС'ІССТ1ІеІІІІЬІС 11U111CKH•. 
В uiA статrі К011118р ствер.асував: • Трндwrrь два імператора, почи
ІWD'ІИ від Карnа Всликоrо JIO Генріха JV, 11е111іченна кіІІькість ко
рмів і 10013іВ з 800 до 1190 років праuІОВ&ІІи над персрсwкснням 
слов'ян, поки, нapcuni. не позбuми іх народності•. 

ВШомо, wo Бодянський неrативно ставився до ІІСЬОГО німсuько
rо, ВІІUС8В німців сnоконвічними ІОроПІМн і •І}'бнrелямн• слов'ян. 
ЯkОСЬ у WОJІСннику 3ВПНС&В, що мінісrр наРQІUЮЇ освіm був розум
ноюлкш.иною, ІUІС .довопьно мнрволнвwиА иностранцам, особен

но нсмuам•. Копи Аому не подобалися чиісь вчинки. то говорив: 
•Німецька UП)'ІС8•. Що С'І'ОС)'Є'І1оСЯ Шевченка, то Іван lЬІОба спра
всдпІПІD Вказуt НІ 1НИІСНСННЯ 3 часом КСrаПІВІІОСО Olq)CCЛCHIIJI 
німеuькосІі у Шевченка, :юкреwв в повістJІХ він звмикою nоваrою 

і навіть :JІІХОПJІенням гuорив просвоіх 3Найомих ІІімців. Тах шо за
кидати поетові ксенофобію. JІК ue інколи робилося (навіть у Драго
манова чулися такі ноnси), немає серйозних nідстав. Тнм 11аче на
КJШ8111 Аому слов'янофільство росіАською гатунку. 

Шевченкове звернення до мертвих, і •нвих, і ненарожп.снних 
зс:мпяків в УкраАні і не а УкраАні ( 1845), в якому пост nерекоку
ввв іх не навча111ся прамі в чужому краю, не схилятися по-рабсь
кому перед усім, шо •скаже німсш.. ніяtсИ).І'ІННом не було зумов
лено ВМИІОМ російського слоа'янофільства. Великиn украінець 
настамив своіх земляків, як ста111 наиією, наrадував, •Іні вони сн-
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ни, яких батьків, ким і за що закуті, ]ІК.'Іикав npoчнrarn знову ко-

]ІUЬКУ славу. Uc: ІІОСТОІІС •nосланіt:• зберігає свою невмирущу си
.'ІУ до наuшх днів. 

сНа ТрубІ, або ВІ Ко:JнсІ• 

У зnшаній 11ами nапі Миколи ЖулиІІськоrо в журиалі •Киів•, 
..1С ві ІІ торкається Шсв•ІсІІКОІКЛ'О листа .ао КухарсІІка а хвіmі 18S4 
року, :J)'t'Трічасмо ЗІІахові слова: •Судячи з uьoro листа ло Якова 
Кухаренка. Шевченко зобрс знав Москву, бо :падує і НовинськиА 
монастир, і Трубу (нині Трубна ПJІоша), і Кооиху - район про
вулків Всликоrо А Manoro Козихинсьхих ... • 

Спрамі, Тарас Гриюрович виявив неабияку обізнаність з 
Москвою, rоворичи жарюма про тс.шо в місті можна •110'18881'11о

аІ ПfiiU МОСJ:ІІ8UМ81 JdD. НІІ8ІІІІСWІІІМ або ва 1)y6f, а6о u КоJІІп. 
'ІІІ, ІІJІІІІІІ., • МосоІІСІІUІІІ иn. ае 1101Qe1'0J181'1 ••• • (8ІШі.rІеtІо мною. 
- 8. М. ). Дуже uіІСВРа Й ІІаСИЧСНа фраJВ, ШО раІІіUІС ІІе підrІавала
СJІ, тах би мовиm, москвознавчому ВІІ&ІІізу. Бі.rІьwе того, о повно

му aнrJІui вона практичІІО не uиrувалася, частіше автори псрска
зувапи Шевченкові ря.акм, позначаuчн ті місци, де побував пост. 
АІІе за uнми топонімічними знаками криється tlікава інформація, 
відома Шевченкові. З'ясуймо! 

Перед)'І:ім, відзначимо, що щ1лані відомості про Москву Шев
ченко зміг тримати вnроп.ОВІ( нкихось двох 11ІЖНіВ псрсбуваиЮІ а 
Москві в .ІІJОТОМУ 1844 року та иаприкіиuі береЗНJІ - початку 
хвітюІІ845 року. Деякі досІІЇ.ІІННКИ навіть писапн, шо ue нсмож
яиво :JPO(ilmt за тахиА коротой час. Але в берс:mі 18S8 року хво
риЯ і ЗМ}"ІСинА а засnанні пост за ті • самі два tиЖНі встиг поба
чити в Москві ще більше. Так що моподнА і :шороанй 1]JМДWІ
тирічннА Шеnенко, ZІ.ІІібниА до всього новоrо, ввібрав у себе 
ду.е бвnпо зТО.ІlЇІUньоrо московською хиттх. Тим паче, що Aoro 
супутинками буян, напевне, &о.ІUІис•киА і Щспr:іи, які Аобрс зна
ян місто. Від цсрuи Великого Вознесіння, бітІ якої мешuв Бо
JlЯНСІоХИЙ, рукою ПОР11І.ВО Кожхи і Новинсwrоrо бупьвару. Що :к 
до Труби (Трубної ruoшi), то вона зовсім ИСІWІСКО віа Вмихоrо 
Спаськоrо провулку, де ЗН8ХQІІІІВСЯ буmt:нох Шепкіна. 

Сучасні мосКВОJНавuі пишуть, що назва Труба пов'я3ІUІІ. з тру
бою - ІІОІІОІ'ін у стІні БI.Jioro міста ( 1587), .воuаtноІD бJuw.кo 5 
метрів, через якиІ nporiкalla річка Нсmнина. Проrс исшоаавно 

206 



виАuІЛИ в світ нсоnубJІікnнані раніше ІІраІІі мосkВtJ"JНаиІІІІ 
Забє.'Ііна. в нких н ЗІІаRшов таке пердженнн: • Трубою И1JШRНа на
шва.n:ся )'tYpOCHIIWA сщё В 3CW..'IRIIOM ваJІ)' ..:1Cpe8.111111Wtl ПроХод.ІUІН 
поrока реки НеrлишІоЯ•. Тобто. назва цинабаr:~тостаріща. В 1817 
р. рі•Іку noмicnuш в піазеМІІиА КО.'Ісктор, якнJІ також ІІазивмн 
трубою, післи чоrо уrворwасн rL'Ioщa, u1o отримапа Іtюоу Трубної 
(теnер - між Uвєтннм і Роutсrвєнським бупььарамн та Неr.'ІНІІ
ною ву.1иuею). Тодішня неофіІІійttа назва uiEi rtлouai в народі -
Труба, про шо. винмнється, :~нан Шевченко. Між Uм:тнІІМ буJІь
варом і Трубною вупиІІСІО (ло ХХ cтnninн •Дра•rихою•) в І..-тарому 
кам'яному триповерховому будинку :stІаХОJІився чтктир • Крим•. 
що виходив на Трубну ппоwу. ВолОJJ.имир ГілярооськиА писав у 

ІІарИСі •На Трубе•: • ... Пept.D. ІІИМ ВССГJІR СТОJUІИ ТJЮЙКІІ, ЛИХВ11И 11 

napнwc .,голубчики"' по зимам. а в дожп.nивое время 'ІІk.ІЬ Труб· 
НОА ПJIOUWIH ПредстаВJІRЛа собоJІ ІІСПрос)ДІІОС ба/Іото, 80JI8 3а.1И

D8.118 НсrлиннwА прос:ш < ... > • В •Криму• :Jбиралися грабі»шнки. 
3JIOJUЇ та шулсрІІ. ніlІ.бувалш.:я JІИКі оргії, цілалобоно Аwлн кар
тирські :.маrання:. Волночас, якраз за часів ШеІІЧснка ІШ Tpyбtty 
ruющу персвели з Охотного piiJIY mpmнaUн nтихами "ІВ .'Ірібннми 
пари нами, а з Театральної площі- квітами та сапжанцкмн. Сім'я 
сtу.ІІСнта Чехова жила на ТрубніА вулиuі. через •Іотири лескmпітrя 
післІІ Шсв•ІсtІка. ЦеЯ район став місцем .zuї кі1ькох оповідань мо
лодого А. Чехова, :юкрема •• в Москве tta TpyбнoiiІL'IDUUІJUІ•': 

•НебопЬUІІІІ IVIOlUIUlЬ близ РождеСТDеІІСКОГО МОШІСТhІр$1, КОТО
рую на:~wввm ТрубноА, wи просто ТрубоА, по воскресешам на 

ней бwваст торг. Копоwатся, как раки в решсте, спrни тулупов. 
бекеw, меховwх КВР'І}')ОВ, uJІЛинлров. Слwwно разноrолосое пе
ние птиц, напоминающее весну ... На ІЮзах не есно, не tuшуста, не 
бобw, а щсrльr, чнжи, kpiiC8BkH, жанорон ки. чёрньtе н ccpwe Jtpo:J
JlЬI, синицw, снспtри ... Труба, зтот небольшоА кусочек Москнw, 
r.ae живаrнwх лtобяr так нсжно и rдс их mк мучат. живёт свосА ма
ленькой ЖН3НЬІО ••• • 

Шкаво. шonepllld ІІІІІ9ІПІDІІ ШеnеІІК08Ів МКDІ (не J6efln:•) 
б1м 8IC'I8IIOUe80 8ОЄеІІІІ 1918 року .. 1}JJ&dA DJІoad .. IIOVn)' 
~ 6J.IIIoi8PJ. Пост сиаів у простому сспянському 
одІ'ЗЇ, в чоботях, спершись на к011іна руками і схиливши ronoвy в 
rлнбокіА JаІІУМі. 

1 Р\знОІІІІІІКіtп.Іі1НІІJdа. .ЛІDІІЧі- 801ИІІМ, ІІК 1!рІ8И.10, ІИrі.ІJІІІ. C:tittnill. •rь· 
фlnal•,llportaнo. nішІо ІіА nmD801'00X'piiiC)' НІ ltOitCA: ~МСІІ!• 

1 ПЬкІUІС' ІUІІІМІМ)" міІ::uі '311UUAIIКII 'Ір8ІП'Ир •АіІ.•, J КІШМ)' ptnpoб.ulleJI МІІІІ 
nершоrо1DІU)' .. ІІІРІІ0."ІеХСІНІІрІІІtхІІіmІ•ІІ66року). 

• Bnesae DIIOiialaal бу.nо any&diCOIIIIO • 1183 p.niltaJІCІD •В Москве ма 
т"ее.. 111111111811km :Jitr"ll:t)Q 3 NU8UМJ, ...-.ою Шnuнком. 
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Ше 0.1ИІІ МОМСІІТ ХотілОСЯ б ОСОбJІІІВО ІІІrОІІОС:НТИ. ПОІІЯ1ТЯ 
• Тр)&.• ввійwло в сучаснІІй пішnоенuиклопедичннй словник Во· 
додимнра Є1істратова: •Труба. Трубtсая n.1оша1Іь и Трубнwn Phl· 
нок в Москнс: ІА. Чеwв. В. Гипяровский. И. Шмспён и др.)•'. Як 
бачимо. 11epwc підтнс:рдженни у відомих авторів Єпістратов бере, 
nочинаючи з Чехова. Та ми вже 1нпмо, що Шевченко сnеціально 
вжиа термін •Труба• :Ja кідьtса дееитипіть до иьоrо, тоді. КО/ІН, 
скажімо. Івана Шмельова ше А на світі не було. ВихОJІить, шо су
•tасним росіАським ученим СІІіз уважніше ставиntсІІ ао мос:квоо
ИІІ'ІНХ терміttіВ украЇНСЬКОЮ Поета. В ТОМУ ЧНС.1і Й J10 ІІЖИВDІІІІИ 
ШевчеІІКОМ ПОШІПИ •Кожха•. JІІСС. ДО речі, взаrалі ІІеПОJІСННМО 
відсуntс у €JІістратова. С.1ово •Козиха• ввіАшпо до .СЛовника 
мови Шевченка•. ак •ІІІШІЗ місцевості•. але, на жаль, uьuro не 
)'.іІос:rоілося с.юво • Труба., ике Шевченко також вжив у розумінні 
назви місцевості Москви. В с..1овнику вкаJано, що •Козиха• вжи
ВІІt.-ться у ШеІІЧснка один раз, а насправці -двічі. 

На самому кінІІі XVIII сrопіпи Козихаю стала називатися 
місцевість у районі сучасних 8е..1икоі Бронноі вулиці та Єрмо
лаєвсІtКDrо провулка, де в XIV сrопіпі ЗНІХОJІИJІоаІ урочище Ко
зине бo.ncmi, а в XVI-XVII сrопіпі- Патріарша СІІобопа з тією ж 
назвою. З Козиноrо болота виrікав струмок Чортори А. до ttaworo 
часу зберіrси слиннА свідок КОJtись числсшtих туr озер і ставків -
ПатріаршиR став. Своє ПОХОШІенни він веде вШ. ставків, упаuпо
ВВІІИХ в 1683-1684 рр. патріархом Іовкимом на Козиному болоті, 
в ПатріарwіА слобопі. Історик Москви ХІХ cтwiml С. М. Лю
бецьuА писu: • ..• на мсстс нwнсшнсА Козихи, близ Патриарше
rо пруJІВ, бwJI К о з и й .11 в о р. С :пих коз собирали шерсть к цар
скому дІІОРУ: :пмм мссrом а.1алс.nи и ruприархи; к Ко:tьему .uopy 
бw.'Іи ІІриписанw бо.ІІьwие слобоnьІ•. Вже в ті часи Козине боп:ото 
ма)'88JІо зареаJІом Арба-.у. ВссРСJІІІні ХІХ СТОJІіmІВеJІикиА і Ма
лий Козихииські провуJІки. які ісtІ}'ІОТЬ і тепер, разом з усіє10 Ко-
1НХОІО ІХО.!ІІUІИ до Арбатсьхоі .JІіJІьниuі містu. Саме тоді бсшото 
окультурили, про шо московський поліцмеАстер доповідав: 

•Вместо болота. сущсеnювавwеrо на местс:, нuwваемом Патри
аршие прудw, теперь виден чистwА прул. обсаасннwЯ дерсвЬІІми 
и обКІІ.еІІІІWА .аорох:ками•. Якрез у рік приі:щу Шевченка в 
Москву, в 1858-му пост Петро ВазсмськиА писав у вірші •Очерки 
Москвw•: 

' bterpmJ8 8. С. R:u.a: cnpoA МосІ:8W. ЛMr.DКUIIUIXIC8JI'ICCI:IIA СІІО..,._ 
С.615. 

І Wкuo. 180. 1146р. Wd'IIHI:IIIIOCCIIИICII. КІКІі ... тн J•НONY КоонІІОМУ 
t\мDn 110110 Xpaumlu. Суаnн :І ~WНО. ІІІ н- 0рв 10111)' ttltvl 'ІІС у&с 1ttd· 
0111110 ІІОСІ:СІІСЬІ:іА КсnІІСІ. 
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ВтdІсннDМІІfІмнрн.Ірс8НнfІ, 
B1e6eiiiC)'Тc:-n1WI 
Патриарха.1WІWСJІСРСІНН 
YПarptl8pWCrunpyaa. 

Спраааі., зв ШеВ'ІСІІкових часів .п.oмawtti тварнІш Р тутсшІІіх 
провулках ро:ІrуЛІО&апН ІЇJІЬІІО. 

На той час, копи Шевченко бував у Москві, Козихв С1М8 
місцем ПJЮЖИІВІІІUІ СІ)'.ІІСІІТСТІІВ, В ОСНОВІІОNУ бідІІОГО, бо І fi про~ 
вулках 111881ШНСR дешеві кімнати. Кажуп., шо 118 К03ІК:і не було 
жодноі квартири, в ккій не nроживали б студенти. Дrut ІІИХ uell 
раЙОН був ПО·СЬОЕМУ ПpccntJШHM, RK ПисаВ ОJІ.ИІІ журJІІЛІСТ, МО· 
ЛOJJ.i ЛЮДИ ВІІВJІС81ІИ, ШО •CCJІиntCR ПО:Jа С'І)'JІеНТСЬКИМ табором ПО· 
РJШІІОМУ студенту соромІІО•. Можна ска381'И, шо Ко:ІИха виражала 
саму ідс10 DCCCJIOto 11 ІІе:JМеЖІЮГО сту.ІІ.еІm:ntа, Про ІІСЇ ІІавіТЬ буЛО 
складс11о пісню, що стала сооєрШ.Іtим сrуJІ.еІІТСькнм Пмном: 

Ecn.Іc:mnнucMoa:ІC 
0лнІІW)'NHiodiDІpпuІ-
0нKOJIЦ(NO'IUCІIJI01WNen:8! 
0r:ІІри.ІО:tарН, 
ЛншІ.JаZr)ТфоІgрн, 
ВерсннuеRаухІfВІІІІІТUDТСJІ. 

Московський старожнп М. БоrословськиR зrацував: •Масса 
студенчесrва, в особсІІносm npнe:ІJCCto в столиuу из провинцин, 
ІО'ПUІВС:Ь по комиатам, наиимаемwм у промwwквwих СJІІІ'ІСІО та

ких комнат кварrирнwх хо:JJІск' в месntости Патриаршсrо пруu, 
Большой и Малой БронноА. Бопьшоrо и Manoro КозихинскИІІ: 
nерсуЛІСОВ МСJШ)' СпНрІШОНОІКОЙ И ТвсрскоІІ. Местиость :па НО· 
сипа тоrм назІІІUtие Латинскоrо квартапа в nоаражание парюк
скоиу кварталу, rAe СОСрс.а.ОТОЧеІІЬІ ВЬІСWИе уоІебнwе :IUCJICHIUI ... 
Ло вечерам и .110 по:шнсА ночи :пи улиuw ornawanиcь всdІwми 
студеІІЧССКИМН ПССНJІМИ 13.JY1UIBWeto ІОНОWества, 8038p81WШWe· 
I'OCJI И:І ПИВНЬІХ И ПрисПособJJсИНWХ К СІ)'JІСН'ІССКИМ ПотрсбнОСТJІW 
небо.nьших рссторанчиков ... • Між іншим, Шевченко ше раз зrа
JІ.УЄ Ко3иху 8 WО.ІІСННИКОВОМ)' заnису від. 12 ЛИПНJІ 1857 року 8 
зв'кзку 3 тим, шо спуживі лmи nрн803ИЛИ в НовопстроІСЬІСС 

укріппсннк •MOJIИWe кежиwс романсw, ~ІМІВс:аJDВ( на 
Козихе ... • 
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Таким чином, МWІDJІИА Шевченко побував у стумнтському 
кварrапі, MOJC.t1HIIO 1 ІІрофссороМ Бодяt«:ЬКИМ, ИКИЙ ЖИН ІІОРУ'І, і 
добре рснумів. шо •nощсm.1ІІТЬ• 1JТ можна •• дnстатній одежі• 
ПD-МОІІОJІЇЖИОму, І нсофіuіЙИЇЙ обс:твИОВІІЇ. 
Ми не знаємо напевно • .1е мешкав ШеВІtеико nід час Aoro 

прміuівJІо Москви в 11144 і 1845 рр., але не ВИКІІІD'tено, щовІвмtr 
J)'DDIIIC8 • ocohay PEIIIIIIID' а раІонІ Ка3ІІХІІ на Cmlpuo.
нoкwdl 8JJUUd (теnер - вулиWІ СnирИJІОІІівка, між Малою 
Нікіrською і Сааово-К)'JЦJіtІСькою вулицями). Назву отримuа віА 
церкви СпирИJЮна, єпископа Тримифунтсьхоrо, на КозиІІому бо
лоrі, еШомоі з 1627 р. (розібрана в 1930 р.). TDJІi СпнрІШоновська 
ву.JІиШІ в!IOJUUia ло Арбаrськоі діпьннuі Моеквн А була •пансь
к~ вуnнuею. До речі, вона зиаІІ.ОЛНТhоL"JІ 11оруч із пронуnком, у 
якому жив Бодянський. 

Чи ж моrлн Рєпнінн зробН'ІМ mкнА жест? Як віп.омо. в Яrоти:ні • 
.ас в 1К43 р. ШсВІІСІІКО поонаяомивса з ними, поет був ото•tсний 
шнрою і JІР}'ЖІІЬОЮ уваrою. Варвара Рєпніна писаJІа ТО.lІі своєму 
духОВІІнкові Шарлю Ейнару, шо в сім"ї всі Aoro лtобИJІИ. Микола 
Гриюрович Рєпніи-Воnкоttський (1778-1845), був сином кшt:JІІ 
Гриrоріи Вwtконськоrо, мати ж Яоrо - донька. фелwuшршала 
кни:u Миколи Васильовича Рєпніна. Пік Aoro блискучої війсьхо
воі кар'єри nриnав на війни 1 Напоnсоном; він став протатипом 
Льву Толсrому ми образу АНJІ.ріи Бопконськоm. У 1813-1814 рр. 
уnравпив Сакwнією з nnулом віuс-кораnи, 1 1816 по 1834 року 
був віАСЬКОJІИМ rенерал-І}'бернатором Мапор:м:іі. ВіD.омиА кк лtо
.аина ліберальних norJUШiв і покровкrеJІьсnував театру. Він 18JІН

шиІІСJІ 3ІJ10ІЮІІеНИЯ Шевченковими копія:ми з Aoro портрета ро
боти швeAU8pcwcoro хуJЮЖНика й. ІЬрнунrа, І 31UJP0CHB Тараса 
Гриrоровича поrосnоtІІТН. 

ПсрсбуваІDЧи в Яrоrині. Шевченко ІІаписав поему •Тризна-, 

присвативши іі JIO'Iui Репніна: 
•На IWOI1'1t9-ro ноябри 1843rо.вакня:ІКІІс Варваре Никаласвне 

РепниноА 

ПОСІUІШСНИС 

Д)'ІІІесарекрасІІWWНІ3НІ'ІенtоеМ 
До.'І&НО.ІІІО61111о. прьm., cтpaun.; 
И ІІІР JЬсnааннІІ, ммно•m.е. 
Acwalo CJinUfJI IКUIIIIUL 

'ltlml '8С ра8ІІІІІ Pandlna, J ІІСОІО Шо.енко IIUUНO ІІО1НІІомиІСІІ, D• 
.u • IIOIIUd. ме 1 особнау ..uaa.ua nptІCII)'fl. 
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ДІtІІмсnошnна:nос:тОІІО! .. 
д/IIIМCJІpuoaROCJIIUIМ 
СІІІІНJІJПСІІСКІ!еОКО8ЬІ. 
СаІІІСнноаdІсnа_. 11 сноа 
Ис.1С1WІ3ІІ)'КІІnсрс.1нn. 
В..U.ааІірwІІвнrе.1оссннn 
МеНІІ IXccMepniЬINH ІрІоІЛІМІІ 
ИтtmІСТрОАІІЬІNНре'ІІМИ 
Meonv о а- про6у.вНJІ. 

Саме про цю nоетичну rrpиcuтy РІЕrrніна rrиc:ana: • ... я прочи
тала; чиста і солодка рцість сповнила МОЕ ccpuc. І якби мені 
cn1.11o на JІумку анявити своі rroчynя, я кинулась би Аому на 
wню. Та я сказала собі: треба подумати, щоб внrрати час, я 
вдруrе nсрсчитапа вірші. rаотім nідхопилась 3 місця; він (Шев
ченко.- В. М.) в цсА. час ходив по кімнаті,- я ска38./Іа Аому: 
.дайте мені свіА лоб-, - і поцілуІІUІа Аого чистим rtouiлyrtкoм ... 
Наступного лня и розnовіла мамі все, крім nоuілунха•'· (До 
речі, мати Рєпніноі лonor.rarana лоньuі н хлоr1отах про призна
чсннн Шевченка вчитсnем малюванrrя в Київському універси
теті). 

Про свої врах:еиня ві.І. чиrання ШеІІ'Існхом поеми сС.псІWІ• в 
:aoвnti 1843 року в MIIFJ'КY Рєпніних Варвара МикDJІаівна рm
повідапав таких словах: еО, •кби н могла пcpc.aant вам )'СС. uю пе
режила н nів час: цьоrо чиrанн11! Які почуnк, нхі ll)'t.IXH, яка краса, 
яка чарівність і нкиА біль! МОЕ обп.иччи все було мокре вів. cnb, і 
uc буJЮ IUIICfJIN, бон змушена була б хри'111111, нкби моє хвипюван
ня не знаАьшо собі нього виходу; я ПОЧ)'НІШ8 нсстсрпниА біль в 
ІJ'УДІІХ>. 

ВврВІра Рєnніна широ захопnюВВJІася постом, у розмові 3 
матір'ю 3ІUІВИЛа, •шо Шевченко мя мене не 'І)'ЖНІ, шо я люб
JІІD його і uіІІком вірю йому.. Вона писала ЕАнару, шо ім'я 
Шевченка •нane]Qffr. до мого зоряного неба•, назиІІUІа Aoro 
•rеніапьrtим nоетом• і в JІИсті зробІІJІа першу спробу кoponro 
нама.JІювати Aoro біографію. Всі ці одкровення 3po6Jrerti на
nрикінці січня 1844 року, тобто rrеааовзІ після віо.'ї:щу Шевчен
ка з Яrотнна 10 січни' і ІІе:JаІІОаrо до Aoro прибуrrа в Mocuy. 
2 moтoro 1844 роху РєпнІне ихоnпеІІО А патетично 3ІІСртапІСJІ 
1 листі .110 самоrо Шевченка: •Сестре NOJI, умирu, nроизнССJІІ 

'Caoruк проШUWНІІІІ.- К.:Дер8811ІеІКАUІІІІUDОхуJІQWІІМІІАі'Іерв1урй, 
19SI.C.IZI. 

1 В.,...FnиІнвІІІП:UІ:•НареІІ'І'і,нКІUКШ.І...:Іоru.U..'ЬаJ,R:аСІІ!Ам• 
ПІІУJІ8СІоІоаІу•ІІПІІD,nерехреmІІІІІомуd,ІІІмІІІІИr:.кЬІнnм•. 
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триuw слова: •Bwwc, вwwe. вwwe!• О, возьмите себе левиюм 
'ПИ Т8HIIL.'ТRC:HHWC СЛОВІ: Jl вам ИЖ ІІрННОШУ В .аар каК НзбраН• 
ному брату души мосА. Вwшс душою. вwшс rенисм, вwute ссрд

uсм. Вот uепи. хоторwе aw .1олжнw лостичь ... ПоАте, nоАтс, 
вwwe, вwше. вwwe!• МаАжс водночас з приї:щом Шевченка в 
Москву Варвара Рєпніна по•tала писати роман про иьоrо. 

В цьому творі є характеристика поета, вивеленоrо пі.І іменем 
Береювськоrо: •Ott бЬІJІ из малоrо числа избраtшwх. которwе, 
буJІ)'Чи 6аrато сшарСttЬІ прови.аеиием. 11е имеют ІІ)'ЖАW nринаа
,,еuть ІІИ к какому сословию общества и бwвают принитw все

ми с особсннwм внимвнием ... Он стихами своими побежnап 
всех < ... >Он олврён бЬUІ больше чем тмантом, ему дан бЬІJІ 
rениА•. 

Закохана в nоста і Aoro вірші. Варвара Рєnніна моrла спо
нукати батьків, щоб вони 311nропонувалн Шевченкові зуnини
тися в особняку РЕnніних, anc СТВСJШЖУВВТИ ue наnевне не ста
немо. 

Значно віроrілніwе, що nоет зупинився у Щеnкіна• чи Бо

JІJІІІського. Цілком можливо. що саме в останньоrо. бо в пер
wнА npиi:J.il у Москву Тарас Гриrорооич був орієІІтовониА .11крез 
на знаАомство з Осиnом Максимовичем, а той, як ми вже 

знаємо, тахож rотувавси n.o uієі зуw:трічі. БодвнськиА, очевидно, 
JВІІропонував Шевченкові своє помешкання. Досить наnшати, 
що ПантелеАмон Куліш, яхнА особисто познаАомився з &о
АRНс•ким наnрнкінІJ.і 1846 року, збираючись до Москви, nисав у 
вересні тоrо року: сПрошу меня уведомить, капи rостнницв 
бпии лруrнх к Вашей кварrире?• Проте врешті-решт СТR.ІІОСR 
так, що Куліш, nриїжджаючи а Москву, JІВЖІUІ JУПННJІВСR у Бо
.ЦІІНськоrо. 

Де б не жив Тарас Григорович, він устнr познаАомнтнся з 
MocUOIO, і це митrєвими спалахами відобразипося в Aoro листах, 
у чому ми А переконуємося. 
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•fіОЧ81НИТ.С8 nеред ІІІОСКО8КІІІІН 
аІJІ Но•ннс•кнм• 

Великодні сВJІткуванни в Москві так і назнВІLІІнси •Пillfto· 
ВННСЬКНМИ ry.1RHHIIMH•. Вони ІІроХООИJІН В раСІоні НННіШНЮІ'О 
Новннськоrо бульвару між Кудрінською Ішошею і Проточним 
11ровулком, а то А лосяпuш Смоленської площі. 

Нвскі.1ьки важливими були lUIJI міста Піnновинські rуnІІнна в 
часи перших приїu.ів Шевченка по Москви, свідчить •Иnисне· 
ние мана Москвw•. виааие на початку 40·х років ХІХ СТ01ІІnя. 
В ньому читаємо: •Бульварw. Н88ІІКПе І')'.UІМ. Ннкиn:киІ\. Твер· 
скоІt ... • (Вк.;J.і.'Іено мною. - В. М.). Тобто, ЗІJІ.овrо до виникненик 
сучасної нюви Новниеького бульвару в свіп.омосrі москвичів він 
офіційно жив, як місце святкоtюrо rуляннм. В 1838 р. сучасник 
ІІИсав: •Нигде в uслом скrс вw не увидип такого лІОбоnьпноrо, 

разнообразноrо, ориrннальноm 1рслиша, какое прсдс:rамнст в 
дни СВRТОА недели rумнье под Новинским. Оно по счастливо из
бранному месту, по общности своей картинw и по характеру сво· 

ему чисто русскому. народному лостоАно особенного винианни 

всех. КТО ХОЧСТ ВJШСТЬ Русь В Ч8СW ра:tІ)'ЛЬНОГО ее ВСССJІЬJІ < ... > • 
Пам'ять Про ІІародІІС JУЛІННЯ :.берсrласJІІ НІJІ.ОВГО. 8 пуrіанику 
•По Москве•, виданому в 1917 р .• rоворилося: .До сих пор еще 
живо в нарсщной речи вьаражсние .,ІІІШ Нови некое ... " На месте 
бwвшсrо rупмнІаІІ наu:ацкпн бульвар, сохранивший название Но· 
винскиА•. 

НаспрцШ, майfіуrніА бульвар наJИВІІВСJІ 'Пl.'Іі вулицею Новинсь· 
кий ІВЛ і разом :J Кулрінською і Смаnенською ІUЮІІUІМН входнв .ао 
Арбатськоі JІіпь.ниuі міста. Сио.nенська моwа і Проrо'ltІиЯ прову· 
пок і теnер IIXQIUIТЬJIO району Арбат. Таким чином. териrоріа: ПіАно· 
ВНІІСЬІСНХ ryJІRHЬ. JІК і Кооихи, 3НахсшипасЯ на Старому Арбіпі. 

Піnновинські І)'.ПЯННJІ були започатховвиі ше :ІВ Катерини 11. 
У книзі віп.омоrо москвоонавца ХІХ СТWІіПІІ МихаЙЛа Пмаєва 
еСтарая Мое~ було вміщено рсnродукuію f1J8ВJOPИ францУ:JІІ. 
Дспабарта •Народное rупаньс nод Новннском•, шо датована 1797 
роком, rобто НІІС'І)'ПИИМ роком nіСІІІ смерrі росіАсьхоі iмncpar· 
риці. На просторіА площі зображено СП1'КОВО ІІЛ.ІІrненик JІІОдСА 
І!іжих соціалwtих прошарків, у тому чиСJІі в ро:JКіwних eкinuwt. 
Иае жвава торrіВІІІ, :юхрсма, ласошами, пряниками, м'RТИОІD 
UМКОІО, ПacntJIOJO, ШО, кuсуrь. була CDpOIC8 сортів. ТорrіВІUІ 
rоріпкою традиціАно оооначсна шатрами з ялинкою наrорі, 

відвідувачі ПіJІІЮВИІІСІtJСИХ І)'JІЯІІЬ СМІk)'ІОПо також :JбІmІСМ (rаря· 
чиЯ напіR i:t nianL'ICHoro меву :t пряноwамн); rpaiO'ПoCJI дint, біrа· 
ІО1'Ь собаки. праwоІDТь бuаrани. MOJIOJIЬ :tібрмаси біІІя каруселеМ 
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і гоЯла.1ок, жінки .аемонстру1011о HaPJ&.iiH < ... > І'у.uнн• ~ 
81 CUtJ' lltllmo, І З 30-х рокІІІ ва МІСІІІІІUО (MICJUIQ', МICJI8IDIIUO)I 
аж до 1862 року, коли і:~е, у зв'язку з улаuпуваІІним Новниеького 
бу.1ьвару, було часrкооо ncpcuc.aeнo на Красну nлОІІІУ. •1астково 
ІІа Дівоче no.1eJ. 

ЧомусьІІікому pa11iwe ІІС сnало ІІа .аум ку nоцікавитися, коли ж 
бу.1а Паска в 1844 і 184S рр., як Шевчс11ко відвідував Москву. Бож 
так одночасно відt1оаімо на nитання. чи мав змоrу nост бувати на 
Підновннсьхнх rулRІІН.ІХ. ВнJІВІІJІЄТІоСJІ, що у 1844 р. Паска випала 
НІ 26 бсрсJНJІ,а 184Sp.- НІ IS КВітня. В nершому ВНП&ІІІС)', ІК нам 
уже віlюмо, ШсВ"tенко був у Москві з 10 або 12 .ао 20 лютого, а в 
друrому- з кіш.UІ бсре:иUІ.!Ю 2 квітня. В обил,ва. приі111и Шевчен
ко, таКИМ ЧНІІОМ, не ПотрапИВ ІІа П8СХМЬІІі ПішІОВИІІСькі І}"ЛRІІ
НІІ, але персбуввв у Москві якраз у тоА час, коnи іх уже чекали А 
11ро них ВСJІИСІІ розмови. Більше тоrо, в тотому 1844 року Шев
ченко приїхав у Москву буквально через кілька JІнів nісля 
38кінченнн масничних rулянь і ще міг застати нерозібраним свят
кове містечко на Новннському ва;tу, почуrи ро:mові.о.і про Підно
вннські rудІІІІНЯ. )§t:вімо собі. JІку інформацію про них міг orpимa

nt Шевченко. 
В юtнзі С. М. Любецькоrо ·Старина Мос:КВЬІ н русскоrо наро

да в нсторичсском аrноwении с бьrrовою ЖHJJІWO ~~е~~х- (1872) 
читаємо: .... самое rJUUІНoe, шумное и людНое rулянье с JІSВНИХ 
врсмён бьІло DІU. H081111t ... ; nрежае зто rумньс бЬІJІо там не так 
вwчурно обставлено, как в наше врсм11: лишь с 1820 r. срсJІНН)' 
улнuw обнесли ІІсриnами и начали строить там фиrурнwс балаnІ

НЬІ с uветнwмн фnаrами и пёстрwмн сrснами < ... > Урочище Но
аинское названо так поrому, чrо бпнз него, в псрсулn, HCJUUICКO 
от Смоленс:коrо рwнка, около Москва-реки, в старину находІІJІСІІ 

монастwрь. Н83WВІСМWR Н а ан н с ки м, по имени храма во им11 
Иисуса Навнна < ... >.• Втім, Любс11ЬkиА Н88011НВ і іншу версію: 
•Нwнсwнсе Новинское, буJПО бw бwto ПОІU'ОрОJІНОІО .перевнсю и 

'С. М. ЛІО6с1wаІ8 nнcu: •Масnс:КІІ'Іное I}'JUIMІoC .. МоааІс-рсхс nроІІQІUDІ· 
.10ао .ао ТрК&І&8ІWХ 1"01108 < ... > .. конеu., nepnc.~ :no І}.ІІІІІІІІС nu HCDIIIICIII)C8. 
МІсИВWІІІІРQІІІІD Ciu8n.nxcmp\lil6pi1811І ~Dql НІрQІІНІХОІ}'UННІІ, DIOC.,. 

~=:~=~=:.:....~~-~·..,)IDIJI'nolk:Ji 
1 С.1010 ..qкмІоІІ• І pocllcwdA МОІІ 11118МІ 0»11'111: •ІфІС....._, •npetcpІC• 

нd•,"IVII)'НC:nolpll6yi:IК'pcК8.11)'1D'JaК)'3wpiOtUDiкon.opoJL 
'І. 0.licJio)coa31»8._.: •Псрq Rlf, DIC •puнwe ІУJІІММСТ8ІІН )'OIJII•IIn-

C. ІDДеІІІЧІоСМ na.u, они npoІІCJQIIIUИ а ПQІІІІО8КИСІСІDМ- атоерем~~тамеше ме 
tiWІІD Нoutк:xoro Оу....,., atlw.11 n.IO&IIIUUo-. 

• МоНІmІр 1Н8XQIDIIICII ма місці мЬІ С)'ЧІСЮРІ Вuихнм д,:а'mrмсьuм npo
I)DIDIIIIH081111,o\pl5lmlк. 
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назwвалось Но а ин амн; все nрнселкн. б.nюкис к городу, жапу
смwс JІІ уссрдную службу царими. НаЗNнапись Новью, Новинками 
и Новинами•. До цього nрозаічнішого nОАСнсннм приєл.нуютьси 
сучасні москвоонавці. 

Збереглоси чимало свілчснь очевИJU.tів nідновинсt.ких rулинь у 
різні часи. Скажімо, одни із них розповідав, що веа площа буІІа1В
повнена натовпом, ЛIOJUI проrулювалиси, вгощаписи, ласували, 

сміялнсs, кричали •.. 6Ш.няки, які не мапи МDJUІИІОСТЇ :JаІVІІІТJПИ за 
вхШ у балагани, тіснилиСJІ псрс.u іх ба/Іконами -там nостіАна ера
ли оркесrри і час вШ. часу ВИХОJІІІЛИ nuwt. Кожний бмаrан мав 
сВDІD вивіску: •ПсрвьrА фокусник на канатс во всей имnерии•; 
сУчснье обс3WІН•; c&anьuroR новwА римскиА восковоА kабинеn ... 
На інwому кінці гулІІннІ. в районі нинішньої КуJJРінської ІL1ощі, 
численна пубпіка обnіплювала паро803 •МсркуріА•, що з'явивс11 
на ПііuІовинському rумнtІі 311 ассять роJСівJІо nоявн в Москві ncp
woi 3аJІІІізниuі. Паравоз вооив по рсhках КОІІЯСКИ 1 пубп:ікою всу
прово.аі попковоі музики. Машиніст рез у раз смикав за rудок і по
rукував на пасажирів... Цсh живий і ІІопумрниА спскгакль 1 
сМеркурієм•. :.. словами очевидця, сс.nужиrь может ивствсннwм 
СВІШСТСJІЬСПІОМ nриблиасния российского к ЕвроІІС. orкpwнu nе
ред пуrеwествсиниками и пре.лесrнwми пуrсшсствсиницами на

шими редкОСПІWС ВООМОЖНОСПІ Перс.ІlВИЖСНИR 6ЬIC1J)Oro И пtПІС
НИЧеt:КОІ"О•. П.Ш.НовинсЬkС rумння вілвідували й ПрсАСТUНИКИ 
ВИЩОГО СВЇJУ. fірИЇЖJІЖІІІИ ВОІІН 11 екіпажах, ГоднИИ дВі XOJUIJIH ПО 
бапаганах, а поrім каталися ІІавколо rулянНІІ, вихвuиючись 

своімн виізаами. Поrода не 388ЖJUI давала змоrу жінкам л.осхочу 
хвастатиСJІ наря.цами, тому фраюмхм-купчихи і:шили з 3ВJ"Орнуnt
ми 38 спину поламн wуб, щоб 01.ночасно поК83ІПИ і сукню-іх ШІR 
тсrша 30Л.ІІІ"В1ІИ кillwta, одну на ол.ну- і ninxnaaкy шуби. 

Кажуп., що Олександр Грибоєяов cnocrcpina 38 Пі.АноІІИнсь
КІDІІІ ryJUUtнями з вікна своrо буднику. uю знаходиВСJІ на репі Но
винськоrо валу і Дев'ятинськоrо провулка (тепер- Новинський 

бульвар, 17). Піановинсt.кі rумнна аіJ1віцував Олсксацр Пушкін 
і Карл БрІDЛJІов., МиКWІа ГоГWІь і МИХ8ЙІІО Шепкіи, сім'я Аксако
вих. Фсаора Достоtвськоrо., ЯКИЙ HapoJlИICR 8 Москві, ПРИВСШН:В 
на них Rого АВОІОРі.аиИй ai.D, nрофесор Московською університе-
1}' В. Котспьниw.киh. 

Євrен &аратинсt.киА у Іюсмі сЦwrанка. ЗВІІНШИВ яскравий 
оnис иаро.ttНихсвнт: 

Нr.кuСІСТJІІІІбм/11 
ИnuНО8ІІКСІСОе3ІІІІІ 
QIIDIIIMOCICOКIDIX. 
Вос6еа.ао, 
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8сtмроПИ.1ИС:h:СТJІІрИМJІЮ,, 
Жмwzм • .....,...,&JL,hWoІПa.ur. 
ЖІІІОІU. CNeWIUIIIoA ТWІПІІkІ, 
Ty.u. rx. с.108но с:ам c:nl!okl, 
НІ Ірі'ІХИА срок, І cmttlhiA МИГ. 
~1ИПІІ!ІІІі!\.'JІІІоІ'ІІКJІІІОрІUІМИ, 
Шуми UІІСПІІоnІК фmоrер.~ми, 
С:рс.ІІІ>І1JІІІІІІНО .. ЙІ)JІІІІ801НИІС: 
См:r.кІІІ.'ІСІJWІбt.іііс.lІоИ 
Иkc .. IIHCIIIКOI'OitCt.'thll • 
.ІІсІс:)пІ')аПІVІt)'МИр! 
ТІМ Qc.lloll .vt•prшy.'UoНMI ПІІр! 

ПооІІаАомимосІІ і 1 проюви,.и cnora.u.ми очевИЛІUІ, який ро1-
nовідав про пішІовииські гуляння 40-х ІХЖЇВ ХІХ сrопіпя, копи в 
Москві бував Шевченко: 

.:nn ry.1JIHЬC 101во вwражаст собою вwсокос торжесrво Вели
коА нсдсли, в продопжение которой все возрастw. все сосповиJІ, 
6e"J раз.1ичнм чинов, все разрмw кроткоrо, побродушноrо народа 
ІІС(;е..1rrп:ІІ вмссrсс бо111ТUМН и вельможами, не мсІШІІІ QІІНН друrо
му. Уrром, кругом ryЛJІнwr:, ВО1ІІТ в каретах маленьких .пстсА; меж
пу каретами пропетают сrрелоА мопQІІЬІС московс:кис щсrопи в 

JІІХЮЦ3Х, так ска:sвть. показwВІJІІсь в 310 время перелІІ)'бпикою, а 
окопо вух часов yrpa сьсзжаетсІІ лучwсс общество и ходит псw
ком ПО nрскрвсиоА ШИроКОЙ 'f1ЮПИНІСС, ОГОроJКСІІНОЙ ПСрипа,.И, 
ОТJІеІUІІОdUІМИ ее с QIIHOA сторонw от зкнnасІІt, а с друrоА от ба
.паrанов, на которЬІх Ш)'МJІТ, смешат народ замwсловатwс ПІUІUЬІ и 

фоІС)'tНИКН; ОКОІІО НИХ ТОJІШП'СJІ nІСІІЧИ JІЮJІеЙ, СМСІОТСЯ НВП ИХ 
WyrkИMИ, удиВІІІІЮТСJІ ИХ Хнтросnt, ЗСВІІОТ, ГJІ83СІDТ И СІWІІІТ 1убЬІ 

ІІО-пр8]JІ.НИЧНОМУ. 

Tyrвw 8IUIJf1'c: и нсnромокасмwх и нссrорасмwх; там WUІH прини
мает JШЬІ, а a.apyrorocrpe.muoт ю 10 ружеЯ, ион нсвредим, BOIUIOM 
бвІІагане ппухарь• покаwвает JIЬRIIQIIIICКOC IIIIIIU(JitHHC на еерсвке, 

І В.ІІРУГОМJІ8JОГТС81рІU1ЬНОС І'фСІІС18МСНиес:обакн И зaJtцw < ... > 
Мсжцу тем нас:тупаст 4-lt час; пучwсс обwесrво ~ oбe

.un., а в самое зто врсМІІ начинается вечернес rуJІ.Іньс. Цеои 3:111· 
ll8lld вес"а 8QII llouнelor: сперва кynuw, немного ПОЗJtС шю
ряНСТІІО, И ре 3КИПІІ&НОС ІУЛJІНЬС ПрWІоmuста до 3ІІІС8Т8 СОІІН· 

цаJ. м..,.....JІІІШ8" ... ..,.... .. ~ СІІдn' на D8piLII8X., 

' 8U. С:.1081 8ШІУU• - lntТЙJU, X1nJ18 ІІЦУJWІ; W1JUP'o - МІІkпр .. ІС:ІІІСі 

""""' •Yiilpnинcwcarv'UIIIICIIOC 
lkur~aeliii ... IIJIQIUIIIIC_,.,....., 
Ме.~~: RK, с: ІССІЬwм 10р8К18СІN, 
КІрn-ВмmааD; UCI"'QIOЙJWI 
КІпnаrмеАІІеКНОКрrІ'ОМ. 
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6УJ.ІІП, а:р11111&)'ІDТ, uринр)'ІОТ хорошеньких москвкrвнок ••• • 1 

(ВІШілеНОМНОІО.- в. М.). 
Та це ж те. про що писав Шевченко- •почваннтьсR перед мос

ковками•! 
До речі, ІJІ)"ІНС спостереженнІІ мополоrо Шево1енка бупо JІу.ІКt 

ТОЧІІИМ ще Й тому, ЩО В Москві ІІавіть ПЇЛ час Посту, КО.1И ПОСТ і 
був у місті, по неді..'ІАх проходи.1и свосрі.ruІі •Парсши ІІарсчеІІих•, 
к011и два-три десятки екіпажів і карст із купецьхнми доньками •на 
виланн і• катвлися на бупьварах і набережних, а на ТJЮ'І}'Врах еч ва
н ип не ... юнаки, вибираючи собі наречену. Очсвмсць писав: 
•Зтот вwбор нсвсст показапси мнс о•rень похожим на вwбор МО.ІІО· 

.ІІ.LІХ канареск в Охотном рщ; вwбираА из сотни пюбую покруп
Іtее ипн помельчс. пожслтее ми nозелсІІее; а которая из них петь 

буает - Боr О.ІІ.ИІІ ВССТL•. 

•Бачив сьоrодні уві сні Москву• 

Москва Шсво1енкові запам'ІІТ8JІасR. він часто зпшував про неі. 
В листопа.о.і 1852 року поет писав Аtшріану Головачоsr. икиА 
відвіІІав Aoro в Новопетровському укріwенні: •lqiOИIItiiiiWIIe'le(J 
С IUI8 МПСІІІІJD lttCIIOJIIoКO вочеІ CPIIIQ', І ...О ІфtдСТОJWІКІо..С 
оUІІІО зa6.nu кqDIIII. ~ ..:1101. 6JJarouptO АС. 0r /13• 
1111 баrодаJІD вас 31 3ТJ lltJDia)'JD pi.IIOC'Ro! Clyuwlиe 1 :mn .ІІОС'ОО
........,..... 8СЧСр, 8 аересе.1811с8 1 Moc:uy в Пвтср. вuел в тuтрw, в 
МОІD ІІЦДеNІІІІD, 11 кf, ІfТО 6.uroiiQIIIП' 'ІUОІеКІ ... • 

Бачене А пережите відклапоси в nідсвідомості, бо ж місто nри
ХОJІИJІО йому в снах. У щоденнику записав 4 пнnнJІ 1857 року: 
·С не.D.авнеrо времени мнс начми прсдстаuяться во снс .uвно 
ВІШСННWС МНОЮ МИ11LІе c:epJU..Iy Прс.D.Мсп.І И 1ІИЦ8. Зrо, вероятно, 
onoro, ЧТО Я об ІІИХ теперь ПОСТОЯННО l!yМIUQ8, 3ІІІМСННО, WO CC

pcJI снів, описаних Шевченком, буnа вже 3ПШІUfІ вище 3~11 у 
Москві 3 Михайпом Щепкіним. НаВС.ІІ.емо цей текст повІІісnо: 
с3апоІ*І .uери • oua &еее..и. 8 CIIDU )1:11)'.1 < .. > Yu.l.eJI 8 8 
Mocue MIIXd.lla СемінсJuоІІ ЩсІІКІІ88'. 'rU8I .е еве.им • бо.ІІ· 

• n. Внmнrvф. Очера моско..:коІІ .м1нм. С.ІІ-12. 
' J'onou.чoa АІUріІк ПllllllnOIJI'I (II:Z0...1819)- poc:llcwadll )"RIDIII-100/IDr. 

ШсІІ'ІІ:НІtО ПD'JНІАоШІІІ:JІ J tІJDІІ у 1852 р., копи ГО/ІОІІІІІDІ J ІІІ)'КРDІО МетоІD 
nрні1.111аІІІnіІОС1"РЇJ!МамnшL•r. 

' Ро1ІсрмІІІІІІ ІІІІІІUІІИІІІt Осиnа liaiUiнcwooro 6 .nнnКІ ІІS7 року. м11 nоемкмо, 
wo І LІСААСШ.Іін ;81111CU npo nрнхід.ІD Іu.otu вІ'ОІ:Іі ИІІХІАІІІ ~nкІнв 1 Aorv 
nмІІіМКІІКОN Mlf1PDФuroм ~mсінмм. Про іх li111r мн pmnoaiмo .111111, • J1PU 
1'іпьІси .,..нмо. woнaAnepшiiiDC'I'OIIIJII')':JJ аМосІСІІіІQСР8JУ'RІІ ~~~~:6упм рuом ... 
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рwм, UIIRIIU Jl ero BIIOC.IIeJIIIIII piJ В 1845 І'Оl\Т• Я еІІІJ DМnКІІ, 110-
"'fiQ' ОН 11t ПроАО.ІІUе1' СВОИ е]ІІІИСDІ Ір'ПІСП.•, Н8'18J10 КО'І'ОрІоІХ. ІІІ.• 
ne.nнo в aep801111D181f eCoapeMeнtnnUІ•' JІ. 1147 ro.a. На что ов 
мне CІUU, 'ПО JUD.., ero npareк..• ТU.ПІХО. С"ІІСТJІІІ80, что не о "ІНІ 
аисвn.. Я хотu oq ив :no аозраJкn. ..,...10, но.,.. О"І)'І1WІСІо в Но-. 
IOIII'I'JOIIC•OII )'І.реnпенЦ .. , • 

Як відомо. •ЗаІІІІскн актёра ШсІІІСННа• буJІн ро311очаті зв 
настіАноkІ Пора.ІUІІО Пушкіна, а Шевченко, прекрасно раJуміючи 
IIUUIИBicn. СПОПШ.ЇВ артисrа, 1)'рбуваася Про ЇХ ПродОВЖСННJІ. Не· 
мас сумніву, шо в сон це бажании nepcAuшo з реальних ~ів 
поста. втім, як і рса.1ЬІІС прагисиня поrоворИ11t 1і Шепкіним епро 
театр, про .. 1ітсратуру•. Проте лише уві с11і ШепкіІІ міг опинитися 
3 Ш.:вченком у Новопе1JЮВСЬkОМ}' укріпленІІі. Ра.wшськнА біоr· 
раф ШеІІкіна А. Дерман в ЗО·х рр. минулого століпн 3ВJНачав: 
• ... Шевченко и Шеnкин ,.как будто .. одимакового социмьного 
nронсхожл.сния, в лейС11ІНТеІІьности же -совершенно ра1ноrо, 11 
по рв111и•Іие как ра1 и обуслови .. 1о рсжос несхолство их отноwе· 
ния к современной нм .ІІСАсmитсльности. Креnостное право ПО· 
вср11улось к Шепкину свосR ласкаюwе·ра1врашаюwеR сrороноА, 
к Шевчешrо - ожссточаюwеА и закапяюwеR. Шепки11а впuель· 
UЬІ приручвли, "сwяrчапии, nриfіпНJСа.ІІИ к себе:, прививали тсрпе· 
ние. смиренне, Шевченко - JІраІІИ, rонклн, ссьшали, мучипи, но 
пим самим uрастНJІи в нём иростную, босвую, непримиримую 
ненависn. к рабству и к рабекому ІІОдитичсскому строю России. 

ОlІ.Ин бwл воплоwённwА ..:омпромисс, другой - вомоwеннu 
боро.ба•'. 

З останнім важко не поrОАИтися, проте пам'ятаймо. що 

Шеnкін, JІк •ВІілеННJІ комnромісу. і Ше8'Іенко, JІК •втіпенНJІ ОО. 
роn.би• 3'RВИ.'ІНСЯ JWІеКО НС ЛИWС віо. ТОЮ, JIK СJUІЬНі СВіту •ПРИ· 
руча.nи• чи •JІРІ.ІІИ• двох rеніїв, а ці виJначаnьні характсрисrнки 
бу."Ін ])'NОВІІені вже іх історичним rенотнnом, ІИ3Начені Боrом. 

На міА ІІОГЛJШ, не можна також повністю приАНJІТІІ щмку Дерма
на про те, що між артистом і постом не було навіn. наn~ку на 
сусnіпьно--nолітмчну ЕдНісn. хоча б настрою. Така наRтоиwа наст· 

роt:ІВ єднісІо між rеніими пки була. 
0r Jl А JLYМ810: М<»І:С, ПОСТ ЯІСОСІо відчував НС ЛИWС КОН• 

трастність, anc А ВнуJріwню fіІІн:п.кіс:ть своєі і Шспкіна лопі? 
Приверну уваrу •Іиrача ло баrато1начноrо ]ІІІису Шевченка в 

ІDО.ІСІІНИК)' віл 7 лиnка 1857 раху: еВІUІеJІ ceruu во сне MOCDJ, 

• CAOn.'UI •3lnиcn ·~ UleniCIIf88 .ІІРУQ8МІU:ІІ 111 a~rm aprtІC18 • рі1Них 
I'I:JC1U і *)'рНМІХ JРІІІІСІММ, 'JIOiфNI. R у аурнuІ •СоІремсннмх-. ОкремоІСІ 
КНІІUUІDСS,JUІІІІІ:ІІИіаІІМ р. вае nісм смерtіІІІеnІінІ. 

•З.nІІCІCJCanfll811kn1100ta.C.305-]06, 
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•е кrpnu нпоrо ••1101101"0 • храма СІІІс:а не ІІІІІІJІ, 6wл а КрІс
нІ IIJIOIIIU;II и ВасІІJІD БJwкeaoro не ІІІАІJІ, Иeun а ІЬmІвом 
.uope 11811108СК0rо ПОJІОТІІ .11111 pyhx и не 1181111в1• 1U и nросиу.ІІСІ: ... 
СОН Є СОН, ІІІС D ІІЬОму ПСВJІОІО Мірою відображено :JНВЙОМС:ТВО 
Шевченка з Москвою. 

Торкнемося хоча б коротко кожної 1 ВИ:JНІЧІІНХ московських 
пам'ІІТОК, які :падав поет. Ніхто раніше не висловнвс:и, чи бачив 
Шевченко будівнн1пво храму Христа Спаснтели в 11ерші свої 
nрнї:ти .а.о Москви, але ueA запис у шо.аенннку свШчиn., що 
скоріше тах, аніж ні. Бо nерший камінь в основу маАбуrньоrо хра· 
М)' було 38КІІІШСНО 10 ВСрсс:ІUІ 1839 року, і В 1844 та 1845 рр. Шеа· 
чен ко, який nроІ)'лювався в ucн-rpi міста, бував у Кремлі, не міг не 

:~вернути уваrу на :шеленниІІоrо ucr.'DIHHx rnн. Поки що uієі кон
статвuіі liOCИllt. бодалі ми ще JІ.ОІСЛВD.Но познаАомимоси1 оuінкою 
Шевченком uьoro храму, амеломеною в березні 1858 року. 

Красна площа, :шаєп.ся, не ВНМІЛІЕ широких дотпхових по· 
яснень, ме наrадаю, що ІІОНа утворІt.ІІаси наприкінці XV століn11 
післи пожежі 1493 р., КОІІИ всередині Крсмли зrоріnн дерев'яні 
лавки, і московськиR торr ВИХJІюnнувся за кремлівські сrіни. Но· 
ву торrову мощу .п.овrо називапи •Пожаром ... потім во11а Rмену· 
ІNUІаСЯ Троіuьх:ою :аа uеркаою, шо стоида на місці храму Васнnк 

Б.nаженноrо, а ще - Торrовою. З JІ.pyroi поповнии XVI стоnіtти, 
тобто :J часу cnopyJIUHHR Лобноrо місІІІІ (кpyroro кам'яного по
мосту 3 nарапстом) У 1534 р., стала СІІРНІІМІІТИСМ ЯК ІІентрапІоНа В 
Москві. З Лобного місця в XVI-XVII століn11х DrnІІОШ}'ВІІJІИСІІ 
царські укази А розnорІUІЖСння, а також одо XVIII с:толіпя по
руч з ним на сnеціальних помостах відбувалися страти. З XVI 
стоnітrя пnowa стає місuсм урочисnu: uсрсмоиіА, і JІСдІІJІІ чacriwe 
в іі назві, в тому числі в царських )'К838Х, ~ічаєn.сJІ слово 
•Красная .. , тобто •красива ... Назва ця міWІо закріnН1ІВСJІ 1 друrоі 
половини XVII СТ01ІЇ1ТЯ. 

На Красну nnowy ми ше загмнемо 3 Тарасом Шевченком у бе
резні 1858 року, а зараз зазначимо, щозrаданиА ІІосrом Покровсь
кий собор (храм Василя Блаженного) було .Jбудоввно на иіА в 

І SSS-1560 рр. на честь пілкорсннн Казанськоrо UHC1111. З того ча
с:у А JІDНині він є Q.ІUІієІD із наАяскрввіmнх пам'JПОХ Москви, 
с:воєріІною візКІИОJО картхо10 Красноі моші. Перед 011има Шев
ченка ммьовничо :шіАмапИСJІ вrору R стовnоnОJІібинх храмів, •кі 
rpyn)'IIJDICЯ иааколо 9-ro центраJІWІоrо waтpoeoro cтoanL Всі во
ин об'Е:ІUІ8Ні сnіІІьн010 основою та внуrрішІІіwи nерсхо.ІWІи А 

• Uanp Olmi8CII'тapl'tul 3 XVI C'IOidrn иІМІІІІСІІрІ'ІІІ мmаuаІк ІіІ: Кре..,. 
ІІІ ВІр8ІJІІІім:Іа~'111111011 РІІ5ним IJPOI)'JIDIIII. 
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врuw~и розмаїnам архітекrурних форм, багатством і ммьов
ІІНчіспо .tс:корвтнвннх елемс:tпів, JІкі НІШ8ВІІЛИ А .iloti нааакm. 
С:ІІоруJІі КАЖОВОЇ HIPJULНOC,.'TЇ. 

Олнаnіток Шевченка МнхайпоЛсрмоtrrов писав rrpo церкву Ва
С:ИІІJІ Б:wкснноrо: •Она, как дрсвниА ВавипонскиА СТОІІП, состоит 
HJ НС:СКО.11оКИХ )'С'ІУІЮВ, КОИ PKIНЧHIRUOfCJI оrромиоА, 3)'бчатоА, ра
JІ)'ЖНОГО uвета rлааоА. чре1вwчаАно похожс:А (сели простит мне 

сравнение) на ~ьную rранёную пробку старинноrо Jрафнна. 
Круrом неё рассцно no всем )С'І)'П8М JІрусов множество второ
масс:нwх rnaв, совсрwс:нно не: похожих wuш надруrу10; они pкcw

naнw по всему :uанию без симетрии, без nopJUUCa, как отрасли ста
рого лерсва, ІІресмwкаюUІИесн по обнажённwм корНJІм cro•. Uc 
ІІоріІІНмннм храМ)' J аеревом міцно ввійшло в ісrоричну пам'RТІо. 

Справнині ІІ)'тівннкн по Моtкві радкпи любуватисн собором 
ум:чс:рі: .в поuний час сумс:рс:к. в поспеяннс: мrновснІUІІ кончаю
шеrося.пня. коrда упроwаются все очертанин, можно уnшать, от

куп ро.!1НІІась. чем моrла ІИrп'ь маасяна ИJІСR nОJЮбноА построАки: 
Васк.1иА БпаженнwА вwриrовw8ВСТСJІ rиnuпскоЯ rpynnoA .JlCPCBL
cв. lkжpyr староА СЛИ Сrруди.1НСЬ естttТІІС'НІІОІО ПИр8Мид8ІІЬНОІО 

группою друrне аерсвья поменьwе•. Німеuький маНJІ.рівннк 
БІІазі)'t: зв часів перших приі:шів Шевченка .110 Москви, аражени А 
виrлмоом собору, такоаt tюрівннв Aoro з •коnое&ІІьною рослиною-. 
Шевченко Jаnам'мтав 11еА краси ви А і знаковнА АІІJІ Москви храм. 

Не міr пост, буваючи на Красній rшощі, не: зачеnІПИ хоча б 
крвєм ока Казансwсий собор, nобуJІованнА в 1636 р. на місuі де
рсв'нноrо храму на честь Казанської ікони Бохоі Матері - юnо

вноі святині оnаnченн• Кузьми Мініна А Дмитра ПС))Uрськоrо. 
Храм був nам'RТНИКОМ nepcNOПI В 1612 р, Н8.ІІ ПОІІЬСЬКІІМИ інтер
ІІСнtамИ. Аоrообн0В1Іювалн в 1760, 1805, 1825, 1865 рр. У 1930 р. 
було закрито, а в рік своrо трьохсотріччя - знесено•. 

Що сrос::ується nобаченоrо Шевченком уві сні Гостиною .авору, 
то Aoro вnерше nобудовано НСПОJІІUІік Крсмли - иіа Варваркою 
та Іпьінкою- на иісuі давньоrо тор:анwа в 1546 р. за ука:юи Іва
на Грозноrо: •Всякими товарами торrоІІІІТЬ в PJLIUIX, в кaropwx ко
ими указанон rдс кому даиw ИСС111. А которwе ВСJІКИХ чинов тop

roawe JІJOJIИ, нwнс 10PI'YJ01' на Красной ІUІOuuutИ и на nерекрёст
uх И В ННЬІХ НС yxa:JВHHWX мс:стах, ПОСПВІ wanawH И CDN.H, И 

'Jlo6pc naac'lhВA 1110 а р&ІUІІІІ:ІоКІІХ 'ІКЇВ • місІІІ Каuк:Іt&СІrо со6ару 3НІХО
ІІНІІС8Міс:ІоІІ:ІІІt)'Uеf.JІброчсам:аuемІkІrrоІі.Dбу.-.•І919-І993рр. ІііІuшето
rо. НІ IIO'II11t)' 90-J; potdl, OyqiJІ DJ!CIП'OpOIII QetnpUWІOr'O Ny.1e111 В. І. JІенІиІ, 
ПСре.uІІІК'ІОІПUІJ xpuyApu.al» СТІІІ..аtу ШWUІСС7\'"DUрІПНІІХМnрівауаІо-
81111: nрJІм.іUІСИ .. 1110 ПpiOIIIIWIJI J 6окJ' 11fYV10. ВонИ 81Crlep ~llmCI ....... 
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рундуКИ, С тех МССТ ІСJІНКИЙ ГОС)'4арЬ ука3а.ІІ C.'JOMB'Пt Н ВІІредЬ НВ 
тех местах никому ни с какими rовара".н не торmваТh, чтобw на 

КрасноА RJIOIWUIH Н НВ ПСреІСрёсткаХ Н СТССНСННІ не бWІО•. 
ЯкиАсь час на Гостиному дВОрі npo.uвa.'JH .1иwе оnтом. а 

врошріб в іншому місці - в Тортвих рялах. a:re згодом саме на 
ІЬсntному .ІІІЮРі pooropнy.'JacJІ жвава rорrімя, яку тіп:ьки можна 
уявити: і ОПТОМ, і орошріб. Як ІС83ІЛИ В нароп:і: •РОз])'.ІІНСЬ, ПЛСЧО, 
размахнись, рука!•; •YrnЯJUІwь караваА - wирс рот рахваА!• 
Москвоонввсць ХІХ СТDJІіття МихаІ\по Пиляєв писав: ·В СтароА 
Москве в Ехатсрннннсхмс времена• покупки NOJJ.HWX нсшсА со-
всршалнсь, 110 бо.ІІьwсА части. в Гостинном дворе, а не в МІІ"ІІЗН
нах нв Кузнсшшм мосту, ках теперь-. 

В московськіR пожежі 1812 pokf ГосmниА двір ІІОВНістю згорів. 
а.'ІС Aoro віІlбуlІ)'ВІUІИ WBИJІkO- 111 два роки. В 1838-1840 рр. на 
місті Старих рибних ряв:ів по Рибному провулку було 13К.'Іадсно 
триповерховнА будинок новоrо Гостиноrодвору. В ньомубув окре

миА П011оrnяниR pu, а також Суконні Мала і Велика лініі, JІКі. 
можливо, відві.аував укрвінськнR пост. Полоnuша сорочка, яку ві ІІ 

зrаuв. записуючи свіА сон, вів.значапася хорошою якісnо. У Во.nо
лимирв д.,.'ІJІ чиrаєио: •Поnоmянwе рубахк - не J(ОІІШОІWе, ТОІІ
кнс, ИJІН пеньковw, льНІІнwе, не бумuнwс•. Івановське ПDJІаrно 
:wавна славКІІОСJІ в Росіі, і Шевченко, внJІвлиється. знав 11ро ue. 

МоекІВ і ві.rtомі поетові московські ІІам'нтки nрисимнея Аому 

а roR час, коли він чекав вісrки про довmжланну волю і ПDСПUІИ 
уві сні в незвичному, скВ-1В"Пt б. нсможnивому внrЛІІді. Москва без 
храма Христа СпасителJІ, шо вже давно будуваВСJІ. Красна площа 

без храму ВасКІІJІ Б.Іwкенноrо - така •бе3&118бсршина• cnpaвni 
може стаmся JІиwс у с11і. ГостиннА двір- без іваІІооськоrо ПОJІоr
на: Шевченко добре жав, шо так теж не буває ... 

•За що скородили сnисами 
мос•о•с•кі ребра ?• 

Саме а Москві і не без Іt)'Ховноrо ВІVІНВf БодІІнськоrо Шевчен
ко зв'nав у "І)ТИR nостичниR ву:ю.'І укр&інську 6opon.6y nроти по
JІЯJСЇ.І, х:риисьхмх татар і московських віАськ: 

ЗІшо.а:Ііорм~ммзмхамм? 
31 ШО.ІІ: МІІ pЬimtQ. зорuмн? 
З. шо CXUIIQIItL1M сnисам• 
Моасокwdребра!?З.СІІІІ..'ІИ, 

'IC8'IeptlиallбyJ18i~tncpup~~~RXJal762-1796pp. 
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Іру.2РІППО.1КМ.1ІІ ••• 
І ШІІWDІІІ CXOpaiU&IH. 
Шоамниві)'JІО,lІІІІІІОСа.!'?! 

Ypoallлapyra, .. pyra ... 
Во.1І нашаі orpyn'. 

Поtтові рцки мвовижно ncpcryкyюn.c:a з nос'Jією еРозрита 
МОПUІІ• (18431. ТоркаІDЧИС .. у ИЇЯ J1Y*C бсшІОЧОЇ ТСМИ втрати ПЇD. 
росіЯським uарем воп .. нос:теЯ і :ш.обуrків, завойованих ук
раїнським иарсшом у боротьбі з пanw::wroІD шлахтою, Шевченко 
су6:1імував сВОЕ обуренНІ в яскрuому спапаху поетичних PJI,IIXD 
про висиХ&ІD'ІИА Пttіпро та російського роокопувача святих мя 
ухраїнuів моrип: 

.!Іиіnро.6рп10І,ІІІСКUІ:, 
MrкrnOXJLUir, 
ІNаПІ.1КмаіМИ.11 
МосІWІа.роормАЕ ... 

У сЧиrринІ, Чнrрнні• теж виникає образ Дніпра, шо висихає 

вШ історичних втрат Украіни. теж 31"1.11)'101'1 МОІИІІИ, ак OJUIHOкi 
свідки ко.nиwнІоDі кооаuькоі с.'І8Ви: •Рох:иnаються моnши, Ви
аJКЇ моrили - Т11011 CJUUІВ ... • Ц. тема Шевченкові баnіІІа. nЬніше 
у •Великому дwх:і• Шевченко наnише, що смосJСВІІі в Украіні• 

Ttncp )")К JUOIUL111C1o 
ДрtІНОСТИDJУUТИ 
У кanuru. •. 6D ні'ІСІІ"О 
УаС'ІDТі.ІJІТІІ: 
Іkе1ІбрмJІПІбІсЬп.ко. 

Шевченко aзarani боnісно сnриЯмав розкОІІ)'ІІВННR археолОJа
ми сrарсщавніх моrм'. На :JICJIIHHi він nрочитав у журкапі еРуе
СКИЙ вестник• { 1856, М І) про свіжі розкоnки ВСJІИІСОІ'О курrану А 
записав 12 «РПЮІ 18S7 року в 1110дСННИІСУ: еЯ пю6Іпо археоnоrию. 

'Якра ці p8JIDI8pll ~ •ІІНО8КІІІW0ІІІІІіuі.tу пo»ti'DWIO •ИОІ'І· ...... 
І а- Jlu6 C1J11D10 .,..._ .-а 'І Wenula, ІХ ІІІСМ І а мроаніІ aaaD, 

•1101'11/1111>- аеІМОХІІІq-рnи, ІІ8СІШІІІІІІІU-ІІІіНІЧИ .... ,І!ре• 
11m*), - А ПJІОСІ'О КJІПН. Не :JIIUIOIJI w.oro. pocllkwcкA nopeiCIIIJII'I не poJJUIE, 
_,- non 18Jialiau1К808111111aro НІ мonui, І КС ІwanLii AcncmopDE Uki'ICИ• 
1108111-n:a:т:cПacpcu~CІ8ІDІI8JIPC*IOIIwpo8re~ • 

• мanw..we~~~~~~НIIOIIIInadl'(a:laНIJIC'IНII~).. -n••д.сіа.-
1111 annaa1Dioa'nDIICI1 icтoplfatal, ,..r .... ·m ІnерnІІDІа 'I)IURнol, ue І 
rqiCihиal). IS wtniiD' .1)'1111, ІІІІІХО'ІС AI8Ciplmi'J ... ніmо, :1 lioraiP. 

Uleii'ICIIICO rtpOniC'I'IIDnpD111 роJКОІІОІ: к,рnнІа:Іпо»tц11"118РQІІІІІІІІІСІрІІІі: Jl 
Heta.pa3pii ... МOПUIII-IL!IIIIIIIIr,is. 
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Я увuсаю .'ІІQІІеА, nосвІПИвwнх себя поА mннственноА матери 

истории . .Я вnолне С031Іаю nопьзу -:mcx раскаnЬІВВІІИА. Но ІІУ"ІWе 
бw не рескапwоалн ІІашеА СJІІІаноА Caвop-Moпurw•. Стран11аи н 
JWКC глупая приuзаtІІІОСТЬ ІС бc1MOJJDHWM, Іrнчеrо не rовориwим 
курганам .•• • Вrім, удітху 1846 року за. заІІJWІ.ним Київської архео
графічної комісії Шевченко сам брав учаn1о у розкопинах КУРГІНУ 
Переп'кть на Васнльхівwнні. В березні IRS8 року він познаnомнв
си а Москві з істориком і apxeonoroм Інаном Забєліним, якиА 
пізніше po:JXOnyau скіфські m rpew.кi мопurн у Причорномор 'і, 
а також Чорrом..1нцьку. 

Отже. сама поетова nрисуrnість у Москві. яка трнма.1а Украіну 
nід п'ятою. 11ааа.1а •ЧнrрнtІ):. Чиrрину• рідкісної nроІІН3ЛИвосrі А 

особпнвої скорботи за ІІаІlіоІІ8/ІЬНОЮ сnравою: 

ЧмrрІІШ',ЧІІІ'JМІNr!. 
8orii8CІifirиllt, 
ІСUТІІІІ~С/1 .. , 
ЯХПИ..111118,,1НІЕ 
111a\tp8atll ШІІОJОІНМІІ, 
В DІІрі. npoDU8[ ••• 

Зttаменно. що саме вірш •Чнrрине, Чиrрине• ШеJІrеІІко перс
nисав .по а.r1ьбому • Три літа• першим, ик емиеловиn заспів ло 
всьоrо циклу. ПераісІІнА автоrраф не віоомиА. Вірш поширював

ся в списках і наІtранішим з них був, очеаид11о, список Бомнсь
коrо, якиА не має рообіжностсА з автщ:рафом у збірІІі • Три літа•. 
Напевно, БолянськнА перепнс:ав Aoro в Москві віара]у, список 
:JІІКінчуєтьси так: 

•Сnи, n:тьманс, nоки встане 
ПраІUІВ на сім світі! 

1844 r., февр. 19 
Москва•. 

Іван Дзюба пише про •Чиrрнне, ЧиrриІІе•: •Віс:іМІесnь шісn. 
рядків у uil nоеЗІї. А вона - як баrатоактна .IIJ)IlWB чи, швЮІWе, 
1p8J'Cllill- зі зміною діі, нарос:mtним наnруження, кульмінацією, 
з ефектом uтарсису. У свіmвіА посзіі noninlчнa лірика nрс,ІІС'nІВ
лсна баrатьма бпискучнмн 3JIIL1UfiiH. У аанрі цьому вибрано свіА 
канон: ікrе.пспуапьно і смоuіАно наснаженІ поетична JІСКІІІ
раuіи, г.nибокиІ ровиток дороrоі ввrорові ідеї, нсрШко з npopo-

' НкnрцІd., а ІІ)&fацІ'ІІІІІІСІСІ КС npo СU)'р-ІЮІ'И.."І)', nnнo,IIIIOII)' ІІОеТОІі 
JII)'IIRnpD 8tn)'1JIIoCIX\5paill JНС:ІІМі.І npoiMIII)'-Л)'n)8Jr. 
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чим nафосом. Усе це є і а Шевченка. Пpcrre є а нюrо А інше. а чо
му А nonяraє неnонторнісn. його nWІітичноі лірики. А саме: 
.дімектичннА• ХВРІІСТСр реф.nсксіі, яка не "Ірнмаєn.с:н наnеред на
мнсленних меж, увесь час дОJJає саму себе, порнваFТІоСІІ вусібіч і 
черс1 свою внуrріwню .11ірику прихо.ІІ.ип. до максимал .. ноі 
об'ємності і аіаКритос:ті (тобто принциповоі не18КіН'ІСННості- як 
:JВПИТ .ао маАбуrньоrо)•'. 
У Дзюби читаємо про те, що в •ЧиrриІІі, ЧиrриІІі• Шевчешrо 

вперше 3 такою иоrути1о010 сипою і nророчою 3881"010 ставить на 
кін И.-rоріі своє Слово ПРІВІІН-

м ..... КJІD•1Іоm 
llocu.pocoiUI)"ПI 
HOIIIIIМNiWiЧCJkC,."IO. 
ІІТІІЖІ.і)'JІJІУПІ ••• 
Мои 3D11D nepeл:ir тоІ. 
АкаnсрелоJі ... 
ЯnоdІDМОЇСІПо01Н, 
Моішнріс:JІІІІООИ. 
м ... зіАзуn.іІІІІJІОnУП. 
Ноаі обоІоан і. 
I\J:Inaмuumononмe. 
Гн~&.-х c:epue. 'IJ'YAIR ... 
l881ui.2m.C)"kJIOIIТY. 
ІІІІNІ~~mоnІІDі 
Кo1AlUo&OЇ11ir.polli. 
ЧIIC'fOJ,curoJ!!! 

Дзюба напоnнrвє, wo Шевченкові мачі n. сльози - це не сен
тиментмьниІt plfl}'81l і не знаки бе:и:ІUІJІR чи б.ІІаrвннн співчутrн, 
- це міра вистрutJІІІносrі, це спонукв до ІІСТ)' боротьби, акrу 

наuіональ.ноrо вос:крес:іннн. 
Піс.nJІ такої вищої rpaaauii пристрасті - суто wевченківс:ІdСИА 

urapc;иc: 1верrанин .оо вічної JUOШIHocri та .ао аівочоrо серця в Ao
ro щирості - нк .ао найіс:тинніwоі віІшяки: 

м ..... МОІІr.е ••• І ме& ТЮІІІ 
MeaHOIUDIIIpYtВ 
І &йраіжж pD)ia'm.c:~
lcact10316rrc, 
Мotr:ll080nao-cy:t~~нt. 

5on:lбonl••· 1ra8l'na - l.liiD'IC 
с.,... ....... 
СІрr:иенеnа,nрнІіонІоU, 
ІМІ!НС :кмм: ..• 
C.1DIOMDC,c:JIIIO]IIMOi, 
РuотнмІІ.рuо! 

'.ІІDІІіІ.І. т..- ш-нко.с.ю. 
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Раюванка в ширості А nрамі і було впасне Шевченковим ви· 
бором, а rнів, ІІрнстресn. бороn.би. •ножі• - ue те, .по чоrо нев· 
бпаrанно штовхапо ZИТПІ, чого вммаrала доп•: не свои (тільки), а 
лІО.ІІСА, ІІаролу УкраіІІИ, і шо, отас, ставало і Aoro. Шевченковим, 
єством. Ось на uьому широкому А тpareJliAнo ОСJІІІному JІ)'Wсвио
му nросторі між JtВOMa nаnІСІСами - лаrілної ніжносrі А скорбот· 
иоrо rніву - і творнласJІ Шевчсикоаа пос:~іІІ, а зеі.ас:и А )'te нест
римне вирування іі самомадних ІUІІосів1 • 

ОчевНАІІО, своїми бопІDЧими вражсІІІІями А розаумами поет 
nодЇЛИDеJІ 3 МОСКОІСІоКИМН дру3JІМН, ПередусіМ 3 МихаR.ІІОМ 
Щепкіним. Немає су~ІІІіву, що той прочкnш•Чиrрине, Чиrрнне•. 
8 nKOMf КОІПСКСТЇ DIUIUIHIO ІІІrадати, ЩО цей вірw Jlpyky881CII 
раніше 3 посвятою вепнкому російському акrорові, - певно, на 
nілставі одІІОГО 3 утрачених рукоnисних звписів. ane у відомих нам 
автоrрафах такої посВJІТИ нема . 

.аЗааоро•и меиіу аолхае ... • 

Автори Шевченковоі •Біоrрафії• 1984 року CТВC:PJDICYDILIIH, шо 
•3 М. WеnкіІІИМ Шевченко поонаЯомивск десь у червІІі 1843 р. 
nia час racтpo.neA актора в Києві•. СучасІtИА росіАський 
40СJІЇАІІИК BinniA Івашш:в пж JаІІВJІJІЕ, шо •JІІайомство відбуло
ся в 1843 poui•1• Цю версію, виспоме••У ше tІаприкінu.і ХІХ 
сТDJІітrя fЧІІСN Осипа Бwіянськоrо Миколою СторожеІtком, 
піlпримукm. і автори .коментарів• до 2-ro тому Повноrо 3ібран
ІІJІ ТІІDріа Шевченка в дваНІІJШІІТН томах'. Але в •Коментарях• .110 
5-ro ТОІl)' w.oro ж. ВИШІНІІJІ читаємо, що nоет зустрівся :1 артистом, 
очевидно, в 1844 р. в Москв.і, ICOJIH Шевченко повсртаDСJІ :1 Ук
раіни .по Петсрбурrа. 

HaraJWO, як розповідала про жайомство артмсrа 3 nоетом 
російська ПНСІоМеННИWІ, правнучка Щеnкіна ТСТJІна Щепкіиа-Ку

перник: 

..Любимьвси JІРУЗІоІ.МИ Щеnкина бЬІJІи ero зеМJUІки: сnерва Го
rоль, а потом Шевченко. Дружба ero с Шевченко стоит тоrо, чrо
бЬІ отдельно расска38ТІо о ней. К начuу сорокоВЬІJС 1"0408 Шепкии 
пережи11111 тuccnoe вреwа в cмwcne 1ВОрЧССКОМ. Он )']ІСО усnел от
ПрR3ІUІОвап. ПЬІШИЬІА nнр На Пр8111НИКС НСкусетІІ, СЬІrрав •Горе 
от ума• и •Ревмзора•. Как roaopиreJІ, .отвсшав cnuxoro, не захо-

, д3І0Ііа І. npac Wе~~~енко.С.151-152. 
'ВкruнІ И8ІШНСІ.ІQеnІUІИ.- И.: ИQ/1011811 nlpaJIII. 2002. С.І97. 
' ТІрІС Wе-нко. Поане Ji&pulнa '18111ріа у П8ІІІАUІІІ 'ІОМІХ. Поnіа. 

1147-186І.Т.2.С.694. 
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чешь rорькоrо•. и rот ужасающмА рсш.'JПУар, кaropwA держалея 
тоrла в лраматическом театрс, YJIPY'IM cro < ... > 

Не лучше обстокло и со сrихами. Щеnкмн любИJІ стихи м чи
тм их ІІСJІИколеnио. В p)'t:cкoR nоззни тоr.аа уже бwл Пуwкнн, 
которwR oJapиn ее невнланІtьrм блеском, nреобра:DІЛ русское 
СТИХОСЛОЖСІІИС, обоrатил р)'ССКИА Я3ЬІК. Но ВCJICJI. 38 НИМ ПОЯВИ· 
лось МІІСDtСС"ПІО стихотворцев, прииІІвwих ero урок чисто меха

нически. Болwuннство из них теперь забьпо всеми, кроме лите
РІfJУРОВСЛОВ < ... > И в.npyr Шепкин, в ломе кoroporo сле.а.или • 
всеми литсрnурнwмн новинками, ІІО.'Іучил мменькую, скром· 

ную на вмд книжку: •Кобзарь- Т. Шевченко на украинском азw

кс. Свежесть чувств, простота, музwкмьнОСТh капева живо иа
помнила Щепкину песни милоА ему Украннw. Вместе с тем он 
nооІувствоваJІ, что Шевченко не полражает наролнwм песн11м.
наоборот, ero стихн АОЛЖІІЬІ стать наролнwми nесІІІІМИ. Стихи 
сразу очароваnи Wепкина. и 011 OJIHH из первwх уnшаJІ в Шев
ченко буаущеrо великою поота. Он стаJІ пропаnuшировать в JІМ· 

тсратурн.wх и профессорских круrах Москвw (в которwх бЬІЛ 
всеr.па желаннwм rостем) стихи мололоrо позта и читал их по
СТОJІІННО. Особсино xopowo, rоворит, читап он •Думw мои, лумw 
мои, лихо мени з вами• - о.rано мз nepвwx стихотвореииА Шев
ченко'. 

Koma Шепкин узнап, •по Шевченко, по.rаобно ему, из крепо
стиого 3ВІНИJІ и тшько каких-инбудь два-1ри rода назад ero вьr
купили на волю'. он вс:ецело notuІJІ ту боІІь и тоску, 'ПО слwwа
лись В ПССНJІХ ПОЗТ8, И fОРJІЧО 3UОТМ С НИМ ПО3НІКОМИТЬСЯ. 

В rn:pвw:A же прие:ш Шевченко в Москву зеМJІакн, с которwмн 
Щепкни ннк0111а не терм свяJН, привели no:na к Щепкину, и на
чмо ИХ 3Н8КОМСТІІІ бЬІJІО И НІЧВJІОМ .ІІР)'Жбw < ... > Они ПОПЬ3088· 
лись JWЦOA возможноtтью встречи: exan ли Шевченко через 
Москву на Украину, npнcDWІ ли ЩсnКІІн на rастроnи в Киев. 
У Шевченко скоро не СТ&ІІО секретов отсвосrо •ІСІІикоrо староrо 
.пpynu.. Он рассказал ему всю свою аизиь ... К :пому ncpИOJIY их 
лружбw 0111осиrся СТ1а01110реннс Шевченко •П)":ТКВІ', nосВJІ
щеииое Шепкину < ... >••. 

' llpw tІІІІМQІНІІІ, -IIIIIIID. nЬнІше • ІншІ1110р11 nona, ІG uІІІWІК ао 
•КоО.рs. 1140 р., ІІи С IIJIIIIIIIIOIIIICI}'IJOIIAO ІІСР8ІоІІІОС11І'ІІІОІ':JІірІUІ UJn.. 
чеІІD. Пr.aror і nepeE.'IUI"', :sнІІDКІІІІІ ЩепкінІ М. Comno8 1ru;r81: •ПаІ. m-
118Qo6eaa м. с. fЩeradи. -І. М.) nрІІ'ІІnСТИХJІ me .. нn. xcnopwІIQallмr· 
М..д,.о... .. ~СІІІІМІDІІUІо. 

1 UІе8'tОНКОІр•К)'МениА 1 xpilwml•ll38 p.,10Cho tdнhqм • n'~mopoкil 
llt)1NIIoJcniІIUellklиllw. 

' UkiUIIII8·Кpqмllx т. Jl. )ЬІІрІниос. - М.: Соктс:ІІОdІ rtнmu., 1954. 
С.32-33. 
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Йдстьси про вірш •Заворож:и мені. вопхвс ... •. написаннА у 1844 
р., ик вімук на зустрічі rrocтa з артистом у Петербурзі, де Шспхін 
rастропював восени тоrо роху: 

1IIOpQIUIMtlli,ІІDo1X8C, 
Др,SССІІ80)ІІ:ІІR, 
Т..кае~:ерqс••.е ..... 
А І ше~. 
&oDal І&ІС noropill)' 
П)'СТІС)'р)1ІІЮ811rн, 
fioDcluae,мiAra.'l)'(il:, 
Cep!lltПOX08Inl. 

До речі, QllИH Ь наАраніших списків IUoOfU aipwa Н&ІІС*К'ІЬ Бо
JUІНському і збсріrається в ОJІССькіА науковій бібпіоn:ці. Рукопис
ний СІІНСОК цьоrо вірша nід назвою сП)'СТКІІ• МнхаАnо Werrкiн по
дарував Якові Кухарснкові під час перебування останньоrо в ССРІІНі 
1856 року в МОСКJі. 18 rрудн11 1856 року Кухаренко повідомив Шев
ченка: •В МоеХІІі Щепкін прочкrав мені на.пам'JІТЬ сПустху., JІ :ІВ
раз OJII1UIIID: ес, кажу, Тарас писав. Щепкін 3ІUІВуваІІСJІ, що • вnшаа. 
Хіба JІИВО пізнати мову Тарасову, знавши Тараса аобрс? Щепкін, по 
ПРD'!ьбі, списав і псре.!І8В мені твою, брате, "П)'СТК)""•. 

Амовірно, саме Щепкін наз•в 111ір Шевченка сП)'СТкою•, зва
жаючи на те, що в ньому є образ хатн-ІІ)":ТК.н. ЗливованнА Шев
ченко 38Питував Кухаренка в лнсrі від 22 квітни 1857 роху: •Яку 
він там rобі •П)'С'ПС)'» читав? Я. поrаниА з мене баn.ко, забув свою 
рідну АИТИну.. 

Ctun.E Dраом, IO'IQIIJPII, 
с.а.к. шо po&ml; 
ЧІІ MIL'III1IICI., 'ІІІ ауркrнс•, 
ЧІІтіМ'Ірсn6нnІ??! 

У щолс:инику ncлarora та пубпіцнста М. В. Сохопо• є зrаака 
про п:, що він сnухав ui рsшки у Щепкіна ще в .пиnні 1856 року: 
сЛоа. конец обе..а М. С. Щепкин прочёл C11WI Шевченки ... 3ти 
стихи, с юричим чувсnюм, тронувшим мсн11 liO rJІубинw .ауши, 
прооrтеннwе Мнхаи~~ом Семёноаичсм, - .,П)'СТХІ."•. ЗнІІомнА 
Шевченха Васкnь ЛoroJtCa нв початку лютоrо 1858 рсжу noвiao
NJUІB nоста із ВОJюаимнра, шо npoiuoм у Москві зуgріВСІІ з ар
тистом: • .. .дoc'ronoчreниwtl и 3ІСJІ)'ЖСНЮІА старец-артист nope.
JIOВ&II МОЮІ Н ВСІО МОІО ССМЬІО lШбрWМ ВНИМВНИОN ero, JІССТИWМ 
3НІ.ІtОМСТ1ІОМ и чрезаwчаІfІно npиam:wм чп:нием одной новоА 
баски н твоеА •П)'t'ІХи•. ICazeтcJI, тах назwІІШ старик. с теruо
тою ве"ІІІо юноІ ~ и нссоствревшеrосJІІ сер.ІЩІ ero, с особен
ІІІІІМ )'NIUICHIICM nрочЬ 31)' сЛ~. Он Прос:ле3ИІІСR, И MW ІІСС 
nроспсзиписЬt. 
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Шка10, що А у тоЯ чк пост не знав, про який Aoro твір i.Jicn,cя. 
10 11101'01'0 він 31UU1caв у ІЦQ,!ІСНнику: •В. Н. Поrожев nиwет из Впа
.ІІИМИрІ, •по он на JІtuІX ВІШtЛСJІ в Мосхве с М. С. Щепкинwм и чrо 
он ему читаn наи'J)'СТЬ какую-rо мою ·П~. Совершенно не nо
мню 710А ВСUUІ. А cnwwy об ІІеА уже ІІе В первwА rез-. Наnрикінці 
1858 року МихаЯла МІUССМмович у листі до Шевченка такmк нази
ІІІUІ ucA вірw •П)аІСО.о.. ВіnомиА росіАськнА фоnІtХІІорисr 0/Іск
wшр Афвнасм:в•, який у своіх npaWІx використовував украінсwсиА 
фмІtХІІор, зrадуваа: •С каким :JІД)'ІІІсвнwм чувством читал он 
(Щепкін.- В. М.)еrо·П~! ЗтоnрскрасносСПІХОrВОрение ... он 
,,юбил ПОІІТОРJІ'ІЬ в своих бсссдах до самоrо ПОСЛСІUІСІ'О времени•. 

Cnp8811i, є СВЇJІ'ІСННІ про те, що Щепкін особливо часто А наm:
ненно •tктав сП~ niCJIJI ПОСtОвоі смерті в 1861 р. Гахти повіІІо
МІWІИ, як арrист ЗО вересня висrупав на .ІІіrераrурному вечорі в 

МосКОІІСЬКОІІ)"унівсрсиrсті,tІ8ІJСО~ скоріше за все, був і 6<uutнc1r 
киА: •СmхО'ІВОрСние Шевченко сП~ < ... > бwло прочmано нм 
не twlt.КO с ІІОWІуШеІІJІснием, но JІВЖС с жаром, особенно послелине 
СJИХИ, І которЬІ.Іt JКm' НІдССТСІ, ЧТО СОІІНЦС rtpвlii.IUII, МWІСТ бІІПЬ, 

хпrьсквооьсон nocвc:nrr-. 

МОJІепtе~1110МОІІІОС:ІІ. 
зтимн18ІІJІ;І~ 
Моас,8ІеРІІJt"ОКІІІ:ПРQ&ІІ 
ХооІ xpi:u. tot1 побаЧ). .• 

АнаТОІІіА Коні, якиАзустрічав ШспІdна ttanpиldнui 1861 року, 
зnшував: •••• 381ІНВІ.ІІсь CJІCJaNИ, rоворип он по-маоороссийски 
при МІІе не раз любимое сntхотворс:ние •П)'СІ"КІ.• < ... > и продик
ТОВ&ІІ cro мне.:. 

'Афцкм;І ОІІеКСІКІІР МИКОПЙОІІІЧ (1126-1171)- історик. фа:п.хлорнст. 
лin:p8rypcnкuea. 8 1149-1861 рр. Пр8ЦІDІІІ8 у Мос:ко.сwwму ГUОІНОМJ араі8і 
Міністерnм :JUOp/КIIOUЦCIIJIR У ІІСЙ nc:pitw. JІЙМUt.ІІІКІІІННІІМ ПІМ"ІІІОХ JІ.'ноІ 
иараамоІ"ЬОрЧос:ті. 31855no 1163 pht МIAWJIOiic:IM МІП)'СІСіа•НІJІQІНМХ~ІОU 
c:anJP.U:i 1101іу.ІІИUІІІрОКС810181КН11. 8 11165-1169рр. поІІачкuе8ЇттрІПUМИІ 

ilk~кr.=:~==~~k:~.U:::.: 
кие.JІDІІ HIIIOIIfOIII:D18'111111IZI.DOilllllftиll nepia:ulqtnll. .м,ан ... Іахп .Лкn:рпур
нwАОТJІеа МОСКОІІ:uх ІІОІОСR:І•ІІІІС&'ІІІ25берnн~~ІІS8року: •HI'WIO 113,8111111 
-~JIIIIICOit--OIIatlle'lpaiW'IIЙНOpuocтtiOC&IIIIJІID&nueft 
p)IDCUI."IIПIPIJYPW < •.. > П8J*А t8JIIIIIe"IOIIIoltO е6орник Сіи6ІuІоІJІІФІАа:ІQU 11:1-
amd, но collpune JDD6olumlмx мnepiWIOII, JІІІІС 'lmfiiJI. Jllflllll"fUiot а
аtннс&ІІІІ6иІіnІІоrрІфо8-сnеІUWІІІС'ІОа.. 

We8'1Ct81t0 ІІІDІІdомІІ8І:І.'ІАфІнкІ.nхМ у Mocu111Ciepe.'llu: 1151 року. 
В ОІІІІе)' ІСННІ", 1110 31111181UIIC.'II nісц Смерті ІІСІС18. 'JНІІОІІІМО ІСНІІІ}' .-\фІ• 

НІСw:••Чtо6м.ІоІІІсерІІІІ:•(ІІ55)3ІІІІUК:ОМUІUрІ,8tuоа:ХНІІІJ•~.ІІе
fІНDІІ•,ІІІІІІІІ)' АфІккw:ІІІМ у 1159 р. 

'ttatn.y DІІПІ •ЖІпн• и І!рІНD&ІеКИІІ ТІІРК8 We..aaca• (10%1 MNXIAIIo 
ЧuІІІ НІW•І ueiiІipw •П)'C"n{OIDO. 
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В цих неминучих сльо1ах артисrа rrpи чкmнні Шевченковоrо 
вірша втілнлнси не стільки а:нтммеитальність і емоuіАність 
nimьoro МаАстра, ~::кіпьки щира А rлнбокапtобов до rеиіІ та JIPYI'8. 

Проте не .1ише •П)'СТХІ• супровоах:ува.nв часті ЗПUІ.КИ 
Щепкіним ~::воrо друrа Шевченка в r.юс:ковсьrсих інте.псІСІ)'В1Іьиих 
ЩІсрах. Той же Коні писаа. шо ШепІСін чmаа А інші вірші ук
рвінсwсоrо поета. Є свШ.чснни про те, шо МнхаАп:о Семенович пс
рс.ІUUІВІІ ащtuьну напруrу поезії Шевченка. та ІН'ПІUІРИСІ'(:ЬКИЙ ха
рuстер йоrо поrлuів. Уже :паuниА АфанвсІІЕв :JВІІисав у ІВS6 р.: 
сМ. С. Щспкин ркс:ІС83ІІІІІІLІІ о Шевчснкс: он написап: с:тихоrtКJРС
нис сП~·· rлс с:равннваст себи с ОП)'СТСЛОЮ хатою; сrарик знает 
ero наи1)'СТЬ и ЧИТІІІ мне с:nатворснис. в самом JІСІІе троrате.nьнос 
и прекраснос. Шевченко написа11 как-то СТJІХО'ІВОРСНІІе, в котором 
ВОСПеВВJІ сиnу Н МО[}'ШСС1110 РоссИН Н 3аКОИЧіШ :miM ~
КИМ 38КІІІОЧеНИСМ:: сЯкоrо o1IQIIY В неА нема? Фр&нцуз, И HHMHU, Н 
татарИН ... И 118 DCIIX R3LIUIX ІСИ МОВЧІІТ. Бо fілаrопснств)'ІО'І"І'. 

Добре віоомо, як •ос:nівуваІІ8 імnерську І::ІUІУ Росіі Шевченко в 
поемі •Кавказ• (1845): 

Унк~ІС:.П...RКНІW-
0.0.1 Сибір неЬсшммв. 
А nорм! А RIO.!I)'! •. Uka 8 JІі'ІІІ11о! 
0..МQМОІІІН:ННІ.:ІОІОінІ 
НІІІСіхІJНUІІІІZ~кп.. 
6o6/III'QICtten)'r! 

Hanuuuo. що зацум uієї поеми виник у Шевченка в кінці ссрп
ня - на початку вересня 1845 року, коли nостові СІаІІО віАомо про 
:JІU'ИбелЬ Aoro знвАомоrо Я. П. АС Бальмена у Дарrннс•кому по
ході алипні тоrо року. Відомо, що •Кавказ• успиеку мав Бодянсь
кий, тепер ucA документ 1бсріf8ЄТЬСJІ у Bilul.ini рукописів І неnnу
ту літсрuури ім. Т. Г. Шевченка НАН Україин. Наприкінці еКав
~ Шевченко напиав проииmиві рІІдХи про траrічні стосунки 
Москви, царя А Украіни: 

І'ІdіеJІПІ&tн,мій~анниА. 
МіІ Ruк аобрмІІ! Не • Ухр.і"К)', 
АхііUІаАОК.ІІОQ,nроІІІПІо 
Кро8 AD(ipy, не чорК)'. д-лос:• ... ..." 
] МСІІ:ІСОКІоПЇ 'І ... Ї MotkiiiCIIX)' труту! 

Ось акі Шевченкові ридхн читав Щепкін у Моокаі .uру3111м! Ось 
із чим був у Москві незримо присутній ВСІІикиА Шевченко! 

Михайло Щеnкін сrав )'ОСоtіnеин•м анвоrо за'•зку мiJr ВИІІВТ
нимн прс,асrавникамн росіІk:ької k)'ЛЬ1УРИ і ІІСJІиким украінuсм 
Шевченком. Це добре розуміли ще в ті часи, скudмо, ТС81рІЛЬ
ниА критик Олександр Урусов 383Иачав: 
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•lkc. что бw.1о .'І)'ЧІІІеrо в иwсл•щсА России, не ииновапо o6-
UICC't1NI и :~накомс:nа М. С. Wеnкина. Пушкнн nИТІШ к нему лру
асс:кос распоnожеиие. Рукою аелнкоrо nозта наnнсанw nepвwe 
строки м3аnисокапёра Щеnкина'"1 , которwе ОН ТOflUI же НІЧМ ПО 
иастоАчивwм убеJшенн•и Пуwкнна. С Лериоктовwм МихаНJІ 
Семёнович сбпи:JилеІІ во врсм• нeл.onroro nрсбwІІНИJІ ero в 
Москве nepc,a cмeprwo. Др)'*ба Щеnки на и ГoroJUІ И38ССТНІ всем. 
по ІІІИDJІ письма пос:.nс.tІНСІ'О. БелинскиА, ~lІрІІВІІе8, Грановский 
ба.uи в доме Щепки на своими лкш.ьми. 31 тем же столом СНJtИІІ
ли Гсрuен. ОnІрёв и 6акунин. ГорАЧес чувство СВJІ:JЬІІІІJІо nокоІІІ
ноrо с Шевч:енком•. 

Що.ао Бо.ІUІнськоrо А Щепкіна, то в нашіІІІ пам'АТі вчсниІІІ і ар

тистоб"єанаиі іх.аружбою:J Шевченком, м• якоrо аони були наІІІ
ближчнмн москвичами. 

• n,..аи tІUІІІCUiiaiмeldlllemciJu,: ..s~ PQIIIК8•~CrPc~DD~.,eep.arн 08смІн· 
CIIOrV)'QU8cut Кр8сиом,оnu•реоІКІ Псиас-. 



Роздія 4. 
•Книrи, при3начеиі 

ДJJR ПОдаруику Ш. Т. Г.> 

сПри•лІтІt "Чтениа", ккІ видає Боданс•квІ• 

ПіСJІязусrрічі а Москві НВІІССИі 1845 року Шевченко А 6одинсь
кий знову побачtuиса в бсрс3t1і 1858-ro, тобrо через 13 років. Але 
JIPyzбa іхнІ: НС nсреривв.'ІІСЯ, і МИ tІрСІС:ПХИМОД)'ХОВНі 381JІ3КІІ між. 
Тарасом Гриrороаичем і Oc:мnoN МІКСИМОІИ'ІСМ у цей періол. 

Шкаво. що їх cninWІиR знайомий АІшріR Козачковський у 
.1исrі ло Бо.ІuІнськоrо ві& 20 вересня 1845 року розповШва про rос
тюванна в ньоrо Шевченка і писав: •Ми обІU18811.'/&С )І(ІJІК)'ВІUІИ, 
що ти хоrів з-wпися з ним у мене та А одурив єси. Кланяєтьса ж 
він тобі низснІtkо ..... •. З ІІІІІDЮ видно, що Шевченко А БодмнськиА 
П8М'ИТ8./ІИ ОДИН Про одного, праrну.ІІН 3)'СТріУмСВ. 

10 січки 1847 року Шевченко з Кулішем nіnготуВІІІІи рскомсн
.ааuіАноrо листа АО БсшІІнськоrо чиновнику канцспарії київсько
ю, подільського і ВОJІННськоrо rенерал-І')'бернаторв Миколі Гула
ку, який з6иравсJІ в Петербург через Москву. Втu;ис JІИст був на
пнсаниА Кулішем: •СеА панич суть предобриІІІ і оредороnІЙ наш 
хмлак; дак будьте ласкаві- приміте Aoro так, JІК і мене самоnУ. 
n. Куліш, рука власна-. 

Поетові Н&JІс&ИП. nриписка: •Істинно• та nідnис •Т. Шевчен
КОІ>. Uelt иисr є свідчсннам toro, що Шевченко і Куліш не 
сумнівuиав ni.D:rpнмui Бодинс&кого, вакого часrобувв.пн гості з 
Ухреїни. НІШ ltoro tексrом Осип Максимович зробив помітку: 
сПопучип. 16. І. 47 ЧСТІІСрr.. Значить. Гулак побував у 5сwІисько
rо і, звичаІtно, ро3ПовіІІ Ному, шо знав, про Шевченка, зохре:NІ, п 
вони разоміхали з Кнєва.110 5орзнн. 

IЬanuli, сроковИЯ•, за словами Шевченка, 1847 рік ПОЧ8ВСJІІ JUІJІ 
ких обох no-JІoбpoN)' А обнаnіАпиво. 24 січня пост був сСТІрwим 
боярином• на вccinJii ІСупіша з ОлеКСІНдрою 6inoзcpcwroJO, а Бо
uнсwсиА з rумором писав 30 січня Максимовичу: .оrrак-то наші 

'СUеенкоФ. ВІ4омості nроТ. Г. Шсменаанеоn)'ІаІко-.нІІ хорссаоuснІІі 
ІісwІнс:wuиv//Укр8іма.1930.КНИn.40.С.І34. 

'ІСріІа уnерше noбrau у &cuulнaкoro • м\аІш.аа тоm- 9 ~ 1'Qid во
... 11011118Ac8ru1a І :JрІНІСУ Wyi'QIIIUI)' ро3МDМІWІ: ~~~~ р8.1ПІ8СІр о 
Мuороссни, OJIC1VIDICIU, o611C'10pg 11 nроч.•. ВІСWРі JINDJ' ~1:11: ...-.r. 
мw мкоrо 11 с IIICIWUelllleM ruарІІІІИ о ММDроссни, и вс:f no-мa:ropoeadk:aa.. 

1ilr: ІІО'МUСІІ.,.".оа ~І КrлЬаа.кху JІО3ІСРК8 є.m. Нaui&JJIIIOo 
'RIJOdl ...,.... Оіоf1І8фП cllaнJull- К,Аіш: cxoeиc:ncn.. IIIICiolletiiOIL IIIIIC
.an&n. (К.: Укр8УнсwсмІ nиcwo..-k, 2007). 
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са.111ть мак: .1учwе жснитьс:н. яко же глаго.1ет Павел, нежели раз· 
жнrатиси. А ми :s вами козакуємо на чию-то m.1ову! &одаА вже нас 
< ... >• 13 лютого міністр каро.1иої nевіти СерПА Унарон затвсрАНв 
Осиnа 6од11нськоm ор.1ннарним nрофесором Мсх:коаськоrо 
університету. а черс3 тиждень - 21 moтoro тоЯ же Уваров nові.ttо
мнв попе•ІИТСЛИ Кнівсьхоrо учбоІОm ОКРУІ)" Про ПрИ3Н8ЧеННR Та
раса Шев•Іенка ІІа посаду вчнтслв малюванни в Київському 

університеті. Цей JІОІС)'МеНТ 3'RВНВСИ :JIIUUIКН КJІОПОТІННІО Варва
ри Рєпніноі і нааі.Ашов .110 Києва 2 бсре:щи, але поета теші. в місті 
не бу110, і він .і1ОВЇJІ8ВСЯ про нову посаау тільки в .аень своrо ареш-
1')'- S квітнн 1847 року. В листі .10 Варвари Рєпніноі з Орської 
фортеІІі 24 жовтня 1847 року Шевченко писав: •По ходатайству 
вашему, аобрая мои Варвара Николаевка. я бw.n опре.о.слён в Ки
евский унивсрситет. и в тот самwА .цснь, когда пришла опрсдсJІС

ние, меня арестовали и отве111и в Петербург < ... > н и бwл YJCC не 
учитель Киевскоrо университета, а рuовоА СОІШІП Орснбурrско
rо .1ИІІейноrо rарІІИЮJШ!• Так і повернупаси круrо й невіmюротно 

постова .аолн ... 
'Іуrки про apecr Шевченка лійшли .110 Бомнського вже в 

квітні 1847 року. Принаймні, в листі ло філолога. славіста та 
іс:rорика Ізмаіпа Срсзневськоrо від 29 квітня БОАRнськнА стри
вох:ено запитуввв про Шевченка'. Поет уперше "JГІІдВВ Бол.н:нсь· 
коrо в щойно nІПDваному листі до Варвари Рєпніноі від 24 жовт
нк: він nросив їі вислати, •если можно .. Чтении Московскоrо ар
хеОJІоrического обш~с:тва.... иЗJІаваемwе БоdRнскUАІ•. Тарас 
Грнгорович неточно вка38в на3ву ВИJUІНІІЯ. але він наnевне знав. 
що Aoro оч0.11ює Бодннськнй. Це було n~pw~ прохання засп:анІUІ 
про виси..1ку йому літератури (разом з книrою Миколи Гоf'ОІІ:ІІІ 
•Вwбраннwе места из nереписки с лрузьями•. шо баrато зна
чить). В лmому наступноrо, 1848 року, Шевченко nовторив Ao
ro: •А книrи. о которwх :111 просил вас:. пришлиrс < ... >• СуJtІІЧИ 3 
)'CЬDro, пс:рwу інформацію про вихід у світ •ЧтениЯ а Импера
торском обществе истории и .аревностеR российских• Шевченко 
отримав від самоrо Бо.ІUІнськоrо, :ІІІ КИА Jлroтoro 1845 року був се
крсnрсм Товариства історіі і старожитностей росіАських nри 
Московс:ькому уtІіверс:ктеті, а J nочатку 1846 року- і реJІВПО
ром •ЧтениЯ•. 

ВіІІ буаував Товариство впевненою, жорсткою рукою, 
скажімо, ввutІВ, що меценатів. особливо купців, :111кі нвмаrалиСJІ 
використати ТовариСТІІО дшІ покращенни своrо імітку, можна 

' Псиоrd А. Wcnc:нso і &cuulкnata (• М81'qІімuІІІІрхі8J &ouнcwшrol// 
l'al!ntct.КC .1ітерdуроJІІІІкnо, 1965. НІ І. С. 41. 
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орнАмати лише у виnІШК)' Jна•Іних фінансових пожертвувань: 
еДороrо? Не набивасмся никому: воnьному IOJIJІ, кто сможет, тот 
ІІесёт. Не бу.пст охоn1нков? Им же хужс! Обшесrво не им:и держа
лось и .асржкrси < ... > НІ.ІІОбІІО О.ІІНUUІЬІ навссrп им показать, 
что зто не рwнок. Хотят? Столько то без торrу. Не ХО'ТJІТ? 1УШІ им 
н .11opora! Что прока Обшсству, спрошу, от тех из них, что 1Іоnа.1н 
в него раJнwмн nуrями? СІШRТ .па чавнятс:н D:НІІJЮмамн сорсвно
ІІВТС.ІІсА и 6лаrопоритс.n:сА, а соревноваиия и блаrотворснин ни 

на ПОЛУUІІСУ•'· 
6овисьхиА оnікуu.всв •Чтсииями• (3 J1ССЯ'11Ірічиою nсрсрво10 

3 1848 ПО 18S7 роки) АО СВОЕі СМерті, і В UЬОМу та НаступІІИХ 
ро:шілах ми ро:mовімо про Aoro пліпну JІіяпьність. Уже протяrом 
nерших років роботи (ао жоmUІ 1848 року) БоlUІнськиА внлав 23 
книrи •ЧтсниА•. В них було опубліковано Roro масні досліткен
ни і піл.rотомсно ним .110 ІКІUІННJІ nам'итки слов'янськnі, nсрс
Д)'Сіи украінської, nисемності 3 Roro ж nсрсдмоавми і примітка

ми. персКІUШІІ творів слов'•нських учених і т.д. 
У псршиА періов роботи в •Чтсниях• (1845-1848) cepc.n 

в.ітчизняиих матсріL'Іів Б0.11янськиR віпвів rоловнс місuс 
nублікаuіі праuь і .покумсtпів з історіі рі.ІІноі України. Зокрема, 
в.ін опуб.nікуввв Кулішсву збірку сУкраннекие ІІВро.ІІІІЬІС прс:да
НИJІ• (1847), зібрав етаnі україІІськоrо архівіста, історика, етно
графа Дениса Зубриw.коrо (1777-1862) J історіі ЗахШноі Ук
раіни, персклав їх 3 польської мови і видав у 1845 р. піп назвою: 
еКрнтико-историчссІСаJІ nовесть врсмсннwх JІСТ ЧсрвонноА или 

ГвлицкоА Р'уІ:и•. Та значно ваЖІІнвішоюбула nублікаці.ІІВ 1846 р. 
•Истории Р'уІ:о88, про ику ми вже rоворили. Ссрс.!І інших ваЖІІн
вих шксреп 1 історіі України XVI-XVIII СТО.ІІіть, введених Осн
пом Боuнським у науковнА обіr, назвемо .Лстопись СамовИ.ІІuа 
о воАнах 5оrдана Хмсльниuкоrо-=, •ИсториІСІ, ИJІИ повссrвова
нис о донеких каJаках• та .Лстоnисиос поІІССТІІОванис о МалоА 
Россин и её нарсшс: и о казахах вообшс ... • ОяексаИJІР& Ріrс.nьма
на, .Летопю;ь монастwр~~ Густwнскоrо•, •Краткое описание о 
ка38uком малоросенАском народе• П. Симоновскоrо, сИсторию 
о казаках 38Порожских, как онwс из дрсвиих лет 38Чалисв, н от

куда СВОС ПроИСХОQС:НИС ИМСІОТ, Н В ka.KO!If Coct'OJIИHH HWHe НВ• 

' ЧtекНІІ • ИмnepnopciCON o6wкne IIC'fOPjlll 11 .ap~:•ocsel рхскАсХІІХ nри 
Моекокком ,....рскrете. 1183. М> 166. С. 86. 

1 НuеснІІІ46 року &аuнс•КІІА *PifYIICII АО І(r.!ІІшІ :І npoxatiKIDI IJOUIII80 
ll)iiniuuii eJimlnкa, С.М08JUІІ.а•і RісІІІІ ОІрХМІКНІ Aoro~тoro. раху 
8 ІЩІІІІІІ n. .IQ)YI"'fl хни•ах•'ІtеИІІfІ•. П.ІПUеІ- JC,.nhu niiC8B Еіо.uкс..:аму 1 
,1IIC:RIJWUIIN6poq. •НuЛmшІІСІоDСuкuкІшІ ВмІИn)І)'&ІUІІІСІос:пвио! li.'IIJOo 
.up10 В.с or .n11111 всеІІІ Ч)'К'ПІJІDІІІеІ сс&І МL1орuсски•. 
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хо.'UІтс:н•·. •Повс'--т• о том, •tто случипось на Украине со времени 
покорении ее ЛитвоІt до смсрrн Бurлана Хмельннцкоt"О•, •Крат
кос нсторическос описание о Малой России до 1765 r.• та ін. 

Таким •tином, завдики Бо.uнсьхому 8Ї..ІІ.кривсн ноамА періш у 
ВИJІаВІІИчіА .!І.іR.rІьиості Товариства історіі і старожнтиостеА 
російських. JQ'ЖC ваuиамя дІІR історіі росіАсwші і украінської на
уки. •Чтении•. ре.ааrоваtІі Бо.uнським. СТ&JІИ першим росіАським 
псріоличним орrаном, нкиА систематично публікуввв nам'RПІики 
с..1ов'ннськоі, ІІерелусім. мапоросійської писемності. Лам'итвтн
мсмо, що БодннськиА робив це свіnомо, цілесnрямовано, керую
чись патріотичними ПО"ІУJТЯМИ, .11юбов'юдо Украіни. 

€ чимапо свіл.чснь, що в Украіні uн робота uін)'ІІІЛасн. Зокре
ма, вже в квіmі 1847 року Бодннськоrо обраnи .аіАсним 'ІJІеном 
О.аа::ькоrотовариства історіі і старожитностей російських. Панrе
JІеймон Куліш у квіntі 1848 року nисав Бодннському: •Сnасибі 
Вам, доброаію, 11 ,. Чтении-. ІсmнІІе сокрооиwе оце Ви 11ам .аа
руєтс•:. В червні того ж. року: •Сnаси Вас, Бож.е, за Вашу npawo: 
що зв дорогу ви м:ОL-тиn: нею історикам і постам:!• А наприкінuі 
1848-ro зізнавсн: •Я бЬІ :&СJІВ11 ИМСТЬ ІК:С ОТJІ.СЛЬНЬІС ОТІМСКИ иате
рИІ.ІІОВ длн мапороссийской истории, псчатвинwх в ., Чтеииих'" 
< ... > ЗniiiiRpiW8ol JIOJI8IIW liwn. .11101 ll88ero ... ac:roJIWIIoDIII 
.._..... (Виаілеио NИОІО.- 8. М.). 

Неааовзі пicJul смерті Бcwtнcwcoro в журІWІі •Русскu стари
на• ( 1819, т. XXV) було за1начено, шо вчений ВИJІ.ВJІ •немало 

шuе'ІПОк з ictupii Manopocii•. В •Критико-биоrрафическом СІІО
варс руссКИХ ПНСІПС.ІІеЙ Н )'ЧС'НЬІХ• С. Вснгерова, ШО ВИЙШОВ)' 1897 
р., чН11ІЕ'ио: •БодянскнА, как .. wирий )'КІJ8Инеu'" ,..uJІ большое ме
сто и ма.чор)'а::ким мпернапам, историческим и 311Іоrрвфичес

ким•. Журкап •КиекUІІ сrврмнв• (1903, Ni 12) 31Jначав: •И. М. 
Бо.uнскому nрнНІІАІІСJDП нссомиениаи І'рОМІІJІ.ІІаІІ заслуnа перед 
ІІІІ.ІІОрос:СИАскоЯ исrорнчсскоА наукоА в том, что он "ПІК wнроко 

открw.ІІ страниuw •ЧтеннА• сис:темВПІчсскому и:шанию маларус
ских материмовИ JІІJІІІОЗМОЖНОСТЬ Исследова1'С.ІUІМ. ПО/ІЬЗОІІ8Т1оСЯ 

важнсАшими историческими источииками, которwе .110 тех пор 
JleaJIJI.H naa сnудом•. 

В ~і .ІСІ ІІWІПІІІUWІИІІ (1847) ІіоuНІ:ІоІСИІ nHCІIIqiOiml .. • ИстарІІІІ 
ОІІСІІІІСІL .. -:• .. .І:ІІUІСКJЕІІа6nІІ'ІІІІJІ''ІСІІОККІІ.81р0810анІІІІСІVс:ІІІ:1UСІІ,ІСURJ 
OJUICWIК"', ІІWСОХОЙсrепеНІІ AOmJIICPНO,IIQ1II06tlo Н &сnрtм:тр8сно < .•• > B18-
UII C88fOII оhеме ІМecnrn. CIQIWCO .QII'OIICHIUIX llmJPII'IOCПX. М1ІО- Н 10110-
ІJІІФн'Іесккх Н a.nn:nnecua; C-HIIR Oc.IIIIIWX 38nopoaaw;, МОІ' 101\ИU ЧСІІО
-.ІШрО'ІІІОJІІUUІНІІUІ< ... >• 

'К,.ІІЬІІ П. ПОІІІС JіІІрІинІ uopll. ЛІІСІІІ. Том. І. 1841-IW - k.: kpиmra. 
100S.C.217. 
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Значне місце, мкс Бодянський відводив українській icropii n 
фо!ІЬІUІорУ, RЧеННЙ ПОЯСИІОВІВ ЇХ Hcдoc;nmlt.OIO доеJІЇD.ЖСНіс'nо: 
•Піаденна і За1еіл.на Русь - ось nоле. мкс в нас пустує, хоч nкоі 
ІІСОСJІЖНОЇ вut.'ІНвості мя нас. Для nершої npawoю маІtжс в 
кожній книжці свого журналу< ... > Я сам іі син•. 

Історичні джерела, оnубліковані БоляІ«:ькмм. поряа з DИ.ІІ8Н· 
нями Київськоїтимчасової комісП ІІJІІІ pcnrmшy дав1d1е актів вико
рнстовувалисІІ вже в ХІХ стоnітті ісrориками Микоп010 Костома
ровим, Сергієм Соловйовим, Михайлом Максимовичем. 
П)'блікааІ.іі Волянського склапи серйозну mксрсльиу 613у .1111.11 
дмьших історичних лослідж:ень. 

•ЧтениІІ• склмн безцінну бібліотеку, що .позаОJІИJtа 
зосліmкувати вітчизн11ну історію n nиссмиісп., тнм паче. що в 
той час ще не буJІо сnсцімьикх періоличних ви.паІІЬ. діаnьІtісп. 
Болинського в Імператорсr.кому товаристві на nоса.пі секретаря 

і редактора •ЧтениА• маnа велике значення АІІJІ розвитку всього 
слов'ІІНО3Н8ІІС'ТВВ, ШІкуючи йому, молода наука мма солідний 
орrан. який був nотрібен mrя іі сnиоuенни та росту. Видвини 

СПІЛо дуже nоnулярним не тільки в наукових к011ах Росіі. а А :sa 
рубс::аем. П. И. Шафарик nисав Бод.Rнському: •Посипайте мені 
Ваші •ЧтенИJІ• нсвідкп:а.пно - це дуже важливо. Адже це - ба
rата скарбниWІ JUUІ слов'инства•. З оцінок pociAcwcoi критики 
варто відзначити віазив ОпсксІJШра Пипіна: •Ue ВИ.UІІНИ - вс
,,ика :sacлyra Боннського. Воно відоме в нашому і аов'янсько

му світі і Прсдстав1ІІІЄ баrаті історичні відомості; Болинсwсий 
умів цаJІна ВJС83)'88ТИ на нові та ріакісні матсріапи, nоява ІКИХ 
двваJІа нові факти і нові иаnримкн доеJІіАаенням, або знайоми
ти pociRcwcy вчену публіку з історичними nраця:ми інших 
слов'янських літераl'УР•· 
У квітні 1850 року Бо.uиський у JІнсrі ло Олексанара Попова 

nисав про СВОЕ: кредо редактора: • •.. BW ПерВWЙ, СІСОІІЬКО МНС И3ВС
СТИО, обр811І.ІПІ своё внимание на то, чего мис так xoteJIOCь при из
аании, Ч1У лCD.Jto в основе п ( .. ЧтениЯ" - В. М.), кудв всё уст
рсмпсио бЬUІо, сказав: .. в :JІОМ и:шании отра:ІWІСJІ взrтш на исто
рию Р)'ссК)'ІО ... Да, зтоrо-rо мнс nрсимущсс:111Снно хотеJІось, 
nовторяю, чтобw псрссnши npeue вс:сrо ~ичаn., noroм pc
wan. 8СС ВОПросЬІ Р)а:коІ ЖІWІИ ПО ОДНИМ ЛИШЬ П&ІІJІТНИК&ІІ 
Русским, ИJІИ ас брсаиn. иконописьмсниwм напрокат< •.. > В два 
rода корни бw.nи nущснм и .аажс начинаnи бЬІЛо nСЖUІоІваТІоСJІІ 
ростки •..•• 

1 ПІІСWІІ.М.Ііоанскоn:ІІ:А. Н.ПОІІОІ)'//І')а:киІ!ІрІІН8,19ІМ. КИІІТІ~ 
... С.447. 
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Ui ІJарос'ТКИ було ПОМіЧеНО ВЖС ТОJІі ПереJІDВИМИ JIIOJIЬMH Росіі, 
юкрсма МИКО.10Ю ГОІ"О.1СМ. 8 ШОJІеИНИКУ JioJuiНC:ЬKOro Є дуже 
uікавиА lІ.ІІИс про Aoro візит до ГоголJІ 12 травна 1850 року. якиА 
має .:r.nн нас JНачниА інrерсс. Персдамо ІІІІJІUІиау Aoro частину 
дDСJІівно: 

••.. Ре•Іь коснуласьлитера.турw: русскоА, а tyr и тоrо обсто:Jm:ль
ства, которое nрс:nнтств)n в Москве иметь своА журнап ... 

- Хорошо IW 1111 IU'IVB 311.8JPBIJii BW В CIIIWJ'IIIIB 3'1'011-.ne1 
аавІІМееПбоІ'В'І"ІоІІ JaDac и .. ЧтеаІ .. - кимжек на 11-12 впе
ред< ... > Дла бьпьшего успеха отсчествснноrо нужно, чтобw а 
журнале бw.1о как можно бопьwе свосrо, особенно матернапав 
.апн истории,дрсвностсА н Т.П.,ІWІ31'0 B8UIIIX nЧтt11118Х". Еще 
бо.'Іьwе. :ho бwпн бw те же .. Чтении" толькос nрибавкоА одно
rо отдела именно .. Изашнu словесность", которwА моJСНо бw
.'10 бw nоставить сnередн или С:JІШИ ... •' (Виділено мною. -
В.М.). 

Дуже добре DКіІІІО, JIK ВИСОКО СТВІМВ Гоrw1ь •ЧТСНИJІ•, ре,ІІаІ'О
вані Бодянським, і видааничий досвШ історика. 

Про «фяетчерівс•ку Історію• 

Втім, у 1848 р. Бо.пкнськиА був ЗМ)'ШСНИА: :JІШНWН"ПІ Товарист
во історіі і старожитностеR росіRських. Це сталоси післи 
nублікаuії в першіR кнюі •ЧтеииА• за 1848 рік записок 
ВІІrдіАськоrо nисьменника і JІИПJІомат&, посnа в Росіі у 1588-1589 
рр. ДжіJша Ф.11етчсра •О rосударстІІС Руtском•, в иких мЇСТИJUІСJІ 
крИПІка nорялк.ів у Росіі XVI столhтя (часів Івана [V Грооноrо і 
Аоrосина Федора. Івановнча) та віломості про нарсw~і :wюрушен
на в країні. Вихід 11IDPY в свіГ :JбircJІ з перебуванИJІм у МосІtВі 
міністра народноі освіtи Ссрrін Уварова. Між ним і ЮІЮвою Това
риСПІВ, nоnечИТСJІсм Московською університету rрафом Ccprit:м 

СтроrанDВИм існувма дааИJІ ворожнеча, і uнм :~уміли скорисrатм
ск нсаоброзиЧJІи•ці Сrроrанова та 6омнс~. Чутхи звннува-

·ОІ::иn~ІіоuжІUІІІсrо.аксІКІW: 1849-IUJn://JI")'mmмcnІІNІ
n,IIRI.Т.60.C.408. 

'RІІІІО D)'ПІТО'ІНІІМ, 'ІОІІСІо НІХІІІІІ•'hеІІІІІ•) ІІІІМ180р0ІІІІJ,ІО IOtlфiCI08-
НO.&I'IIftii ... IIOqiUUUIIIJINIIIecиqJeMinpІІмlpиІІІQІ. 

І ш ..... 11111 С}'ІІІІа-иості ..... УвІро8wІ c.,or.- :IJМDUD8&IIIICI, 3!8СрІІ-
.. рЬкиІаІ ni.aaluaiAO IIJIQUКJ' а. Кирмо-Мсtааh:ІІІІІW lpm:naм. YJІ'D
&y1HІІNYIIp08нuic.-..)dм)'tli8eparrnaNIUIPX)'.upl1811мoruJD1C18110811111ІUН-
1J!Cia•~aanu&~"niiiiL'a18'WOI,IIКJ81C.ІDII)':IIrlllnDIIDipaa8~' ............ 
Cwtlll: іІІсІ. Crpunкo8 1111 -- НU8J )' til ~ llq' ІІОІШІІІ У8Іро8, 
XlpllaqiiП)'IO'IIIiD.<rpaнІІWRMІ~HWAYІUCCRDCCI6118C1111a.U,CМIIICМ:МIDI• 
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чуваnн в інtрМзі МихаАла Потдіна та Стсnана Шеанрьова. 'JI 
nіаказкою яких Уваров .поnовів npo иебJІаrоnопучну nуб.'Іікаuію 
Миколі І. Wo стсх:уетw:я самоrо Бомнськоrо, то він і не 
сумиівавеа в цьому. Скажімо, в ,,мсті .по МихаАла Максимовича 
віD. І січня 1849 року 'JІ3Н8Чав: •Не lІ)'ХОВІІЬІе стихн (Кирєєвсько
rо.- В. М.), иестатw~о Мапороссин вІ-А КІІнжке4-rо 1"0481, а тем 
менее форма журнІІІІ nоrубила наши .. Чтения'", а nоrубнлиих на
wи обІШІе JIP)'3WI н nрипели, которwе навели на них JUUКe мини
~. а тт, nользуись с.nучаем nоборотw:я с npcJІcc.rurre.neм (Стро
rановим. - В. М.), всё нам nопортнл сrорача ... В іншому місці 
прямо писав, uю заІСритtJІ •ЧтсниА• nов'язане з інтригамн •Поrо
.ІІИНа, Шсвwрс:ва < ... > с клсвретw•. Або ще через маАже .песRТЬ 
років 'JІНотуввв: •Секретарь И. Д. Белае.r. вwбраннwА пос.1е меня 
и пласавwиА < ... > по< ... > .цу.пке < ... > Поrоднна, ШевwрСва < ... > 
е брвn.сІо-. Про niacrynн ПоfОJІіна та Шевнрьова БсшвttськиА 

Nllll twШ~MKawpaJCCIUIDIIII,OawJ .. ....ИOЮH ІІІСКОТJПІІІОЮІІОІ'ІроаІ•. 
Вам:Ruо6118'ІJІ)"ПІВСІІІ8Сф.ІQІНUр.U.ІUІ8JІоОJіс:кс:іR Ор/ю8.JІКНІ нaaic:Jiu(.'lpo
I"IНOIIJ Jnlal. 1 ІИМОІ'ОІО nіmсорИТКСJІ Yt.p;qly. До .1ІК'n 6)".110 JIQUНO ІtоІ"ІіІО JIO· 
IIOIIW ()рІІоа ІІІРІО МІІІСQІІІ І npo aiJIJI.мim. КнриІІо-МtфаІііІІІ:WЮго бр8тсnІ 
J nроnmмціІ;МІІ lliQIIO noup8IUUI ІІІКИІОІ. У рn,_, .. ТІПі t."qqommoв у лJІПОІ8ІІі 
1847 ракуПQІІUу ІІіІІстаІКУ J nocuи nсшечІttеЛІІ Москоас .. ІЮЮ )1Ііверетс~ В. 
nic.u: ІІМІЮ 1 JІ"nку J ..фІІстчерікwсо10 ісмріс10оо Yu.poa .. uu С1JХІ."МОІІУ we 
ОJUІОЮу.ару.пlОІІОІіТо•JИІСТІІіnар~ї111~ pociltWtц. •3Р.nе
tорІІІ 6МІІІ К.ПІN местм• - "ІU cxtimiІ Аіі УІІрова Петро Іі8рІенсІІ. 

1 ЙJienal про DCpUI)' ІОІЮП)' •ЧтенкR:о І 1841 р .• а -кіА Olt)iilli1U18111D МІ
n:ріuн -=iдuuu ТоІ8рІІСІІІІ. шо ІіІбупоея 12 ·~ 1848 року. СР!е 1 ній бrло 
uduu:нoзruвимR ПІір Фпстче,.. В ціІ кнкаuі •Чn:ннІ• &;1111 K&ІQJYКDUHi taXOJI 
мm:рімІІ J ісІорИ Ухр.і"нк: -3Імсчuоu. АО MuoJI І'оеенн npiiHIUIIUtllllllle. 
(nUu"отомснІІісшJІка,uм n)'бniuuil руІtОІІНІ:)' XVIII ст., щu Іmv NаІWІДМкrро 
&акnnu-Каменс:ІоХНІ), JІJІСПІ .:ю rсnмІнІ Cкopona:aewmro (ІЮJUІІ MwultJIO 
С)оАkккоІ.ХІІкі ісrоричні.-рс~~ J КОІІСІО1П МІWWІ МарксuЧ8. 

' Ііс:tк• 11111 д.опро.ІІ'І (1810-187)) - іеторІІк, профа:ор Moeкo.:wcoru 
ун~88ІаІІенНІІІС)'І8ІНІ386ЕrtіN81!wnn:ІІіІ.26.:оwтнІІІИSроку.кмІІ 
сскреuрсм TDJ8p11CТ811 ше &уа &омна.киА. про JІdіІІнНІІ 1 ТоарнспІ: •••• JКСАІ
ІІІІе oncpwJIDCio 'ІRКІІеМ IQIOfOIODJii Пp08Uioro JІІСС.ІІІІнна. ПІХJІС. 'UCH И.JL &cu-
0118!1&11 чкrancІDIOC'f81'WD о Hocrope ак.ІІе1ОІІМС8ТеІІе. enm.. ._,нКНІІІІІ. еоао-
11111111 а nерефрuмро8вюuІ eJIOn Иссмрв. Прошел чк 1 оm:ннн. CtpDeІ (krоркк. 
8рНОІІІІф. - В. M.J сnроем: •К чему ltllotnm:ІІ ам СJ1ПЬІІ? Поu 0111 ооетDІІТ 1 
псрсфрnнроанм Hecrap~, ~.a;yr JІJІ-.шtІ ......... І'С1УlІ•ТІІПІІ 8:t:nuro !ЩІефр8-
1ИрОІІКІUІ:'8- Омк 'UПUJieІo. МDІІ IIWIIQIIW.- 3nем ас нам 'tІППІоТО.'ІN -ке 
Jl8ell, om:І)'I'OJIIIIIМWfO.CQЧNDCJIY8IItlo? lk:ecau ІD)рUІІПоfІІІОПІІ иою. Пер· 
IWf- ЕіааJк:хнА, И • .lluwAoa, Weawpca. •• ІімІІе8 Rpa~~Q~an, NUCNІeц, IIUOd 
ІССМ, Кд...wІа0СТ111081111 CIO.IDCJICIJ'IIIOICIU1ICUIНIIII•. Ка!ІІІ 8 116S р. licluw:І 
:ІІІІІІІUІІ,ІІСІІmІрс:..,.рсершtіІО•Кресn.nеНІР)ск..СерrіІСОJЮІІRоа,ІІІІИА1QАі 
Ір..-аном kmlpuo-фlnQ/IOI'Rнorv .-,....,'m)l JC8P'IOIIII ro8DpКa. 1110 ІІн •ІИК
рве~~~m:sіС8N'ОМмf.ІІІІРІІ:ІІDІІ..8ОІПОР·.UІ80 liwн:•~ADkf'DPC*I•. У 
мrо а 386uiJD. ІІІ71 р. ІІІІQUНИІІКJ •lt010JIIIID npo 11)6.,halailoQIJfDJO JJII*Y
:::.~Iicuo (r.в. И. д.І КІІІІІІІОСІІСUІНО, ecn. ненсnрuНDС111, ОІІІІІІІІск, NePJI"" 
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повіаоИJІ.ІІВ і Шафарика, Куліша' та ін. Сучасник ПІХ подіА Олек
саІшр НікітеІІКО1 :sаписав у WQ!ICHHHкy, що •norpoм• у Товаристві 
JНачною мірою став ІІІС.ІІіD.ком нщуж.ніх стосунків між СерrІєм 
Уваровим і Серrієм Строrа.новим: 

•Граф Уваров ебросил rрафа Строrанова сместа nопечІПСІІ.ІІ в 
Московском университеrс. Сrроrанов отмсrил ему в марте, nрсл
ставнв roc)'JIIPIO 38ПИСК)' ОJІНбср&ІІНJМе (КОММ)'НИ:tМС И OOUHMHJ• 
ме), rocnoдcni)'IOUICM в цензуре и во всем министерстве народно

rо nросвсщени•. пк что rраф УІІаров сам е.uв yдep:u.nc• на мес
те. В се1пабре он еuКІІ а Москву. Тамоwнсе •Общеспю истории и 
древностей•, соето.ІІщсе ПОJІ nредсе.uТСJІьством: Строrанова. и
ниМВІІось В :no ВреМ.ІІ ПСЧІmUІИеМ В pytCICOM ПереІМШС 'J8ПИСОК 
ФЛС1Черв ... Шевwрсв, нскоrда ухuсивавшнn за Строrановwм, те
перь прслстави..1мнннСІР)', как нсбяаrовидно ваанн)'ІО мннуту пе
чатать ФлС1Чсрв н ках JIYPHO асласт С1]JОrанов, JІОП)'І:ІWІ зто. И 
как m вссrда бwваст на сuтоА Руси, он nодкрс:ІІЛJUІ свое ПреJІ
стаменис 3Івсрениамн в собсrвенноА прс,аанносrи н уссрл,ин к 
Боrу н к царю< ... > 

Но.асло не в зтом: ИJtc мерою мернте, воJмсритси и мм. CtJIO
raнoв. по вwрахенню Гоrол.ІІ, •HIU"'IllUU• Уварову. Уваров - Сrро
rанову. 3ro в порцкс вещеА Jta святоА Руси, rде такие нмении 
МСJЩу rосударспеІІНWМИ JІІОJІЬМН ТОЛЬІСО ДОК83ЬІваJОТ обWЧН)'ІО Н 
rлубокую безнрввствснность. к. котороА все привwuи. Но :Ja что 

'НІ81Rміну8іІ:nрі_.ПUІUІІЇНа.поІІі.vЖ;R'ІІОІОСВМНІІІіоажWСИМуІ841р., 
Кріш .. чсреJ 'fOПIJIII uamutrn ІfІС:УК)'І iкrpllhltOW у oф/tmepillcloldl k:10pllw
• І nрофесор~. UtopІ61rmn'oмнoi •Иеторим России• Cepr\JJ Со.'ІОІАоІа. В поемі 
•Крішуnех.'Іі•Іікnрмьtка~тu:ІСІІ08ІІІІQІІОС0/1088о81: 

•Він аІМ Іірехук! Jl добре JIWO 
CJnaq, -1JТ lcwcoo~
Пill.мc,noC801Ьty:JIII'tU), 
З.Флnче,..&нnЇ.ІWNІІІСІо. .. 

1::".:=;.:= 
Ато 1-.:riKOIC J108Ut! 
"IPI!tek ........ OJdD 
З.К!IItY8'1CН)'pi:JitOIIiJo: 
&оІдУРИіІnерqІік.._.. 

Hl'lont nadlкonl cnii.'08IIO Cca.'1D8108 1 .IID&)'IIcкru &с.ка.косо нсмм:. Він 
СІ88ІІІСІІ АО }'lli8epclrrm:l 1110111111 AIJCIRI. СІ"рІІМІКО, hp!JR IIQiii5Jnrx 1UifPI• 
-npoi'WIIIoOI"OR88НCpiL 

'Окса:uаІр ВlclulwJIN'I Hldteнxo(IIIМ-1177)-IIIIi.l8eцlob1JCPIIINWL НІро

- у Вора....uІІ ry6epкD: c".&w.laoe ССІІІО, ІUІІ uoCiQм, АІІасееаа, нкe
Jie11181wuapoc:aiiiNUII,IDIJIUIIIIIIp)IICCDІnMІmІDCU.'18111~.C.М 
8р Ь кріnоснJа.. 3ulwaD ПmpCirp3wcxl )'tlilepcJne'r, аурнмІсr. k:'ropll• nhepl· 
1JPII,IICIIDOP. 'llniOIIIIII: Mlкk:1epc:n8 tІІІІСЩИОІ OCIInl, nрофесор Пeonp~yJawaпo 
yи\8epclrm)l. JіАснхІ .... Aa8ndl ИІІУІІ· 
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ІІОПІблІ ІСІІНга Флетчера - КНИrв, ПOJJe3HIUII д..1JІ НВШСЙ НС.."ЮРІІИ? 
За '1'1'0 IIOC'I'JIDII CUJt'I'IIIJio •O&aeena• &о.uнеuй, пroporo _... 
ли YAIJI81'Io І Кuаа? За что аар&ІІUС81110 сОбІцес:nо., OUSIIIIRt! 
неммо fCJJ1F III)'U7 
А в нашем кругу, то сстt. в учсиом и учебном. вот ках пюди nо

спменw: если тw человек бе3 .паровании и делаешь худо свое де-

110 - тебІІ ВЬІІ'ОНRТ 'JII нес:nособнос:ть; ecJIII '1111 'Іео10Іе& С JllpoiUII• 
ем • JІМІеап. СІОе ден HJIOIIIO, те6І ..........,. 11 те, "11'0 ..,. WJI08eк 
raoc:olillloll, CJieJI08IIUWIO, ОІІС .... Как же туr бwть? &wn. ІІе
МІІОЖКО rлynwм и ІІСМНОЖКО не rлynwм? В срс.пиие века жrпи ]11 

ИдеИ И MHCIIHJI, 110 ПО KpalttteA мерс каж.ttьІА ]118.11, ЧТО МОЖНО И ЧС-
1'0 нс.nьзя. У нас же бсссмwслиuа. какоА мир не BНJUUІ. Bm мм и 
русскаи обре:юваннОС'ТЬ'о' (ВнліІІсно мною.- В. М.). 

В рсзультаrі сфпе'Nсрівської icropii• цар роопориднвси. шоб у 
маАбуrньому всі аНдВини Товариства ni.lvlиranн заПІJІьtІіІt uеюурі. 
Ue було сИJІьним удаJЮМ, адже саме бе1uеюурність •ЧтениА• JІІ
вала 1моrу Бомнському власнору<t вибирати А. кnpнcryiD'tHcь ао
бримн стосунками з Строrановим, публікувати .zюкумеІПИ. ПО'ІУ
ватиси досить вільним у суспільстві жорсткою ко1пролю за юш
rовиданшІм. Куліш. Шзнавwнсь про це, врах:е11о писав 16 вересня 
1846 року: •Я не знu, что Общество ваше ПОJJьзуетсJІ б.nаrоп.етель
нwм правом ообспІенноА uензурw•. Втративши ІІС ІІраво А оrрн
мавши віа.чуmоrо липаса віа. caмotu uарм, Строmнnв відмо-вився 
ІІЇІ1 звання mпови Товарнетва історіі і СПІрожитностеА росіАськиж, 
а Бол.инськиА - віп. сскрспря Товаристм. 

Жваву реакцію Боаинськоrо на uю подію ві.D,азеркuено в 
Кулішевому JІИсті liO ньоrо вirl 24 листопада 1848 року: сИстинно, 
так всё ccn. на с~. ІСаК Bw rоворите! Плетью обуха tte персши
бсwь. а с nокорнос:ть10 суабс и терnс.nнвостwо .ІЮСТИпtеwь блаr, 
мрованнЬІх и ЗJІССь.аобрьrм душам. Полежим нв припавке, как Bw: 
nрекрасно ВЬІра:ІИJІИСЬ. и посмотрим на чужие ПJUІСКИ•. 

Or твк БомнськиА! Він умів тримати удар і зберігати при uьo
wy авасrиві Аому rilutk:ть і rумор. 

МО!: іншим. одним із перших мораnа.но nіmримав БминсьІСо
rо саме КуJІіw, акиА у ІІкrованому листі nілбадьор10вав Aoro: 
•Итвк- не унwваАтс, моА wановньrй JІРУЖС; ещё коrда всё перс
мс.пстси, ro і муо буде, а :J тоR муки спечемо хліб сІІТІІй JІІ А самі 
наситимось. І добрих JІIQIICA перспнтаємо. Враrи ае наші, в не xro 
бiJrьw, ак тоЯ uнrан Поrодін, посрамитси, - ось побачите, коnи 
неnосрамИ1'СІІ!~. Втомужписrопааі 1848року Куліш писав: 

'АІеІrаКІІР ІІІсІІІІІІСІІn НикиmІко. Лиевниr.. В 3-І10М81. Т. І.- М.: З.Х.· 
J108,200S.C.516-!ill. 
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·И~"ТИе о Іюс:тиrшем Вас несчастьи сперва сиnьно мени по~ 
разияо; мнс показапось, что вмсстс с Вами пма истории, папа на~ 
родиІІІ f;:.ІІОІІССНОС:ТЬ., ПL1И, ІІОrИблИ Н811СеІ"Д8 .llpafOЦCHHWC ОСТ8ТКИ 

нашей с:тарииw. Но, к счвсrью моему, кахой-то твАнwА rолос 
тверлит мне бесnрсствнно, что истнннос и прекраснос на свс:тс 
х.ивуше до вwсокоА стеnени, и невозможно ии•Іем убить его. Пу~ 
екай торжествуют Поrодннw и нм подобнwе, не nодкоnІТЬ им ол
таря, nри котором ВЬІ СЛужи.1Н, как ПО.ІlКОП&ІІИ ОНИ Вас. Кто зна
ет? Может бwn., n~pneвaeмwe Вами теnерь rоиеиня nриобре~ 
туr JL'UI науки миоmх бескорwстнwх трух.с:ІІиков, а Ваwе ими 
покроют НОІІОІО славою, коrорую ВЬІ JІІВНО :w:nужІІІІи ... Да помо
жет Вам в :пом Боr,присущиІІ в ccpJU11X блаrороJІНЬІХ люлеА, Вам 
СОЧ}'ВС'JВ}'ІDШИХ! а ИХ, без СОМНСИИJІ, МНОГО. МужаІtтссь, И Jl8 кре
ПІІ'n:Я сердце Ваше•. 

В цьому листі Куліш ІІавіть пропонував Болинському пілтрим~ 
ку rрошима: •Знаю по ОПЬ11)1, опо в обстоятельствах, nодобнwх Ва~ 
шим, 38ЮПЬ .ІLСИет- всеrо труднсе. Не хотите ли ВDТЬ у меня две 
ТЬІСЯ'ІІІ ассиrІtациямн бс3 nроцентов на неопрсделенное время? .. 
Еспи бw Вам поНІ.ІІобиnось ешё двс ТЬІСІJЧи, то моrу сnужить Вам 
С УJlОВОJІІ>СПИСМ ( ••• >•' 

Михайло Максимович також журився tІаnрикіtші 1848 року: 
•Жапсю сердечно о ваwих "ЧтенІUІХ", что л.111 них пробкn уже так 
скоро ПOCJICJUfИA час < ... > Но aw усоели уже ими составить себе 
навсегда памІПНнК и мноrо J106poro :JІІПасу обмароловапн JUUІ учс
ноrопю.аа < ... >Честь вам н слава 38 то!• 

Про незІ'QАІІ між Уваровим і Строгановим у Москві JІ.обрс 3На~ 
ли. Борис Чнчеріи писав про Строrвнова, шо .с УваровЬІм он бЬІJІ 
не В JІIUUIX < ... > НО сам ОН 3ІUІНММ: такое ВЬІСОІСОС ІЮІІОЖСНИС Н В 
обшесrве. и при аворе, что моrсчитаnс~ почти самостоJПеЛьнwм 
правителем ввереноrо ему окруn•. Як би там не було, Строnнов 
вpewri-penп був НСJJ.ОСЯЖНИА дІUІ Уварова. ІІІW8 річ Бо.!uІнськнА, 
3 ЯІСІІМ Ui.lKOМ МОЖНІ було ро3Правитися, ВідчутнО JВЧеПИВШН і 
Строrанова, икнА ІІому протсrував. До тоrо ж ВІІвсті добре 3напи, 
хто вюначаа зміст •ЧтсниІt•. Ue важnиІІD nам'итвти, бо репресії 
стосовно БодІІнськ:оrо иаврJІд чи можна пояскИПІ лише інтригв
ми проти н1о0rо особисто. Моас.на не сумиіватис•, що вnасті праr
нули віzlс:торонІІПІ віл. •ЧпниА• учсиоrо, RІСИА nрактично одно
осібно КОнтропІОВП JІРУІСОІІИНЙ OpraH і ПочуВІІВСJІ JI.DIIOJIЇ po:tk)'1'0 
А ІіІІьно. Ue лоrічио АІUІ ма~А пі.Ішси'3)'І»Іоі микWІаїаськ:ої 
Росіі, тнм більше пicJIR ВНІфІІ'П'JІ КирІІJІо-МефсшІівсьхоrо то .. ри~ 
СІВІ. і в рс11011юціАниА АJІЯ Євроnи 1848 рік. 

'К)'піwП. Повнс16брІнюІuоріа.nІІСТtІ. Том І. 11141-ІІ50.С.241,242,243. 
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Взагалі кі11ець 40~ж- nочаток 50-ж років став важким nеріодом 
у житті прогресивних московськиж інтелектуалів. РеІІОJІЮІІін 1848 
року в країнах Західної Європи неминуче никликала нові гонінни 
ІІа незалежну думку в Росіі. Викладанни і видавнича робота в 
Московському увіверентеті були взяті tІШ особливо жорсnснй 
контроль. Філософію й державне nраво іноземниж лержав Було 
оик:tючено з учбових nporpaм. Кількісrь студсктів скорочувалася, 
підвищувалася nлата за навчання. ХолНJІи навіть чутки про за
кркттн університетів ... 

Вже зга.аанид Олекса1шр Нікітенко 11исав стосовно Петер
бурзького університету: •Министр приказал деканам наблюлать 
за nреnодаваннеи nрофессоров в унивсрситете, осоБенно наук 
политических н юрилнческих. Последним аелсно nредставить 

nроrраммьа своих nредметов. составив их так, чтобЬІ "нес ненуж
ное или лишнее" бЬІЛо из них вьшущено, но "не вредІІ достоннст
ву и полиоте науки". В уюшерсНТ'Пl: страх и унадок духа ..... 

Розnрава з Бо.nяttським органічно вnнеуваласм в цей лохмурий 
контекст, і вона мала 11е тіпьки особистий, але А суспіпьниА харак
тер. Цікаво, шо в українських радянських дослілжсннях ше в 20-х 
роках минулого столітrя зазначалося: •Флетчерова історія була 
тільки каменем, шо Аого кинув ОдІtн із сановних комбатактів у 
своrо супротивнюса. Внаслідок uієіборотьби наАбіпьше постраж
дав Бо.nянськиА, nозба&ІІениА кафедри і заробітку< ... > •'· 

Міністр нароl1Ноі освіпt Сергій Уваров розnорЯJlНВСІІ •ne
peмicnrrn• Бо.nянськоrо з Московського університету в Казансь
кий університет. Більше того, на його місце nризначили відомоm 
славіста Віктора Григоровича' з Казані. Проте Бодянський відмо
нився від Казані, nодав у відставку, А вона була nрийнІІТВ. Люди, 

які знали Бо.nянськоrо, стверджували: •Как характер, Бо.nянскиА 
бЬVІ человек очень независимЬІй, - качество слиwкои редкое в 

нашем учено-литературком мире < ... > Зпнзод с переводом в Кв
зань свидетельствует об зтоА независимости, в кaropoR сказьава

лась и черта мморусского упрямства•. Доволі мучна оцінка! 
До речі, Бо.nянськиА моmвував невиїlQ із Москви своєю хво

робою. В листопаді 1848 року він звернувся з листом до міністра 
народноі освіти Сергія Уварова, в якому зазначав, шо •за станом 
злоров'м дr111 ньоrо єдиним нешкідливим місцем nеребування ио
же буrи лише Москва•. В цьому тверджекІІі йому серйозно до
Іtоміr аід.nоІідною медичною довідкою професор Аркадій Аль-

' Данмів В. О. М. Бwu!нс:~кмА і 11om лнс:туuннR з М. О. Макс:н .. овиче .. // 
YI[JifliHІ.I917.Nl6.C.9J. 

'ГрнrороІІНЧ Binop ІванОІИЧ (liiS-1176), філоnоr 1 історик, nрофе(:ор Ка· 
1&HC:ЬkoroІHoвopociйtw:oroyнtll:pclmm.l. 
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фоНСЬКИR. 8 llJYllНЇ 1848 роІСу 60АІІНСЬІСІІR, ІІОСНЛ810ЧИСЬ на НСЇ, 
nовіlюмив унівсрситстсwсу раду, що з nричини слабкого цоров'я 
він не може •бе311еЧJJО і без наRзrубніwих .а.1JІ себе Н8С1Ііл.ків 3ІUІИ
wити КІІЇМІТ МОСКОВСЬКИЙ•. КріМ ТОГО, JIOCBiJI.ЧCHИR nрофесор У 
зпuааному листі АО CepriJI Уварова ВІПОНчено nославсJІ на те, шо 
311 nідnискою, яку дав nepeJІ. ві.а.'і3110м у 38.Кордонне віл.РJШ*СННJІ 
•він :юбов'кзувався nрос.nужити не менше 12-ти років саме nри 
Московському універсІП'еІі•. Міністр rtcR ХІІ1'JІОМУЛРИЯ довіл. до 
уваrи не В1ЯВ, ме. враховуючи стан :шnров'и Бо.uнськоrо, налав 
Rоиу мDЖJІивість .просити про заіJІьнения ювсім віл служби•. 
Шо тоя і зробив. 

Писав про ue так: • ... nринужден бЬІJІ оставиrь кафедру в Мое
КОВСІСОМ университете, 11е соrласивwись отправиn.сІІ в JJМёІС)'І) и 
вре.~~ную АІUІ моеrо ХИJІого uоровья Казаrrь. Теnерь живу в 6ело
камснноЯ частньrм лицом, а nреемник мой не соrлаwаетси рас
СПІТІоСR со своей Ка3анью, в которой ему так хорошо•: и паrому 
вот Москва ньrнс без професеоре славянских наречиЯ•. 

Здаєn.ся, все з'исоваио, тв рвптом у сnоІ'ІдВХ колишнього cry
дerna Московського унівсрсктету П. Д. Шесrакова зусrрів я роз
повШь про те, JІК він, будучи вже ачиrелем Тверської rімиазіі, 38A
woa ао Боаянського JIOJIOМ)' якраз тоді, КDJІИ .ф.nеtЧерівська 
історія• була в роопмі, і nрофесор СІС83ІІВ Аому: 

- Вони перевели ме11е в Казань. Не поШу и туди, Ні:Jашо не 

ПОЇ!rу. Я CICII:JI.8 ПОПСЧиrе/110, ЩО краще 38.11ИW)'CJI В Москві при
ХОJІСЬКИМ ачктелсм, в в Казань не поіду, ніяк і не можу noixвnt, бо 
це дуже звсмуnm. мою стареньку мвтінk)'. Вона JUІВС собі в своіА 
МВJІоросіі сnокійно., знаючи, шо сни Осип служиn. у Москві, 
професором чи вчнтелс:м, iR одиако10. Pamuм аоив дізнаЄ'І"ЬСlІ, 
що мене персКJІСНО sю Казані і вілразу подумає, що іі Осиn на
певне шось недобре нu:оів - вона намучІІТІоСJІ ... Ні. нікули з 
Москви не noilly. не мве.цу мвтінку до сжіз ... 

На И0І0 .а;умху, UC ОАИИ і3 СИJІWІИХ apryмerrri.a на користь ТОГО, 
чому &о.ruпк:ькиtІ :JаІІишнваr в МосквІ. 

ІІтратпwн професорсьху зврппату, БwurнськиА паrрапив у 

скруrу А, • СІІОВІМН КуJІіmв. •муtив би він ШrrісіньхиА рік жити, 
ПОІІОІDІВШИ зуби НІ ПOJIHWO». Між іНШИМ, 'ІіJn.кн У Куліша З)'С'І'рЇВ 
• uiuвy розповіІr. про те. JІК UUOCJI вченому ВИкруrнnІСJІ 3 без
rрошів'я: •Но знаІ:UVІнсь тu:І аобрі і грошовиті JІJОЛ;е (нехвА см
Т1І1'1оІі:JІ nвм•,.,.. іх!), що саме nl.n wo пиху rолииу припапа ім охота 

'liauнcwadlic:RJICIQYIIUCUUИJ'C:IП)'IIuiiO,II.Q'110J118ПIIIIiГpк~·· Уrім, 
CllpUiiiCUIIICWIIIInpoфeciopnpІІixaay МосауанаnрІІкікuІсерn ... ІІ49рсмсуІ 
nom18111 1:1 liJRIUII .80 licuulмc.aon:J. uc-ral Raroнe nрІІАма. 
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до слов'янщини. котру Бодннсмоtй знак широко і r.1ибоко; дак 
вони поти слухали в нього дома унівсрсктетські л~:кціі, аж поки 
йому верttено насущний хліб•. Іншими сломми, друзі та знайомі 
підтримали СJІавіста, не nриннжуючн Aoro nодачками. а давши 
можпнвість заробити гроші. 

Про розрив з ПоrодіІІИМ свідчить, між іншим. і лист останнІ:>О
rо до Бодянського в лиnні 1849 року: .. прошу Вас, почтеннhІй 
Осиn Максимович. доставить мне с сим nодателем мои книm, ру
кописи и про•tее, у Вас ttаходящееся. Если Вам что впредь из того 

будет нужно. д.тu1 изданнА начатwх. ВЬІ можете получить от меня 
всегда, ибо библиотека открwта для всех без разnttЧИІІ < ... > Ваш 
nокорІІЬІЙ CJІyra Поrодин•. Цей ввічливо-сухий сmль зберІгся на 
довrі роки, впродовж яких Логодін і Шевир1:>0в з якихось npичttH 
nисали Бодsшському. 

В <~Бноrрафическом словаре nрофессоров н преnодамтслсй 
Императорскоrо Московскогоуннверситета• зафіксовано: .. с ВЬІ
сочайшеrо Государя Императора сонзволсиня уво.1сн от слу:с.бЬІ 
при Казанеком универсктете < ... > 1849 r., Анваря 2-ro'; в отставке 
бЬІЛ, без Іtаrраж.!Іения чином, с 1849 r., января 2-mдия по 22дека
бря того же года•. 

Отже, в кінці 1849 року Бодянський nовернувся до унівсрсtпе
rу. Як це трапилось? У щоденнику Бод.я.нськоrо знаходимо 
відnовідь. Виявnясrься. в ЖОВТ1Іі 11148 року, тобто відразу ІІіеля 
звільнеtшя Бодянського в зв'ІІзку з •ФЛе'І'tерівською історією•, 
відбулася бесіда графа Строrанова з імператором. Вона настільки 
цікава, що гідна nовного вілТВорення в запису Бодниеького зі сліи 
Строrанова: <~БЬІвwи у rосударІІ, -говорит rраф С. Г. Сtроганов, 

- после обела я отощм с ним к камину, где, закурив сигарки, он 
сnроснл меня:" Чтотам тw печаnешьтакое?"- "Государь,- от
вечал я, -я nечатал такое, что всегда rотов напсчап.ть. ФлС"Nеро
во сочмнение отtіОСИТСЯ к царстаованию Ивана Грозиого и сьtна 
его Фев.ора Иваноаича; асе худое, замеченное иноетранцем о Ру
си тоrо времени, не относится к нЬІнешнеR, ничем на неё непохо
жеR. Уваров, по личноА ко мне враждс решил надспать нз :поrо 
шуму и представить Вашеиу Велнчеству как нечто зnовреднос. 

А .11, меЖдУ тем, напечатал его в журиале ученого Общества, бЬІв
шего nол моим председательством, и имеющеrо ІІСсьма теснwJІ 

круг чнтатепеА, преимущественно ученЬІх ... одних архисреев ИЗ'Ь
явило желание получить ero 33 ... - "Но и архиереям не всё мож
нодозволять чктать".- "Так, rосударь, ноеели ученwм МЬІ будем 

' l&кнА амнА :sanкc 111есено АО •ф\)pwyJUІpt«m) списку• про CJI)'dy lio.lw«:r 
коrо • Moc1W8CWWNY )'Ні8ерситеті. 
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не 40380JUI'П> Jнan. X)'AYJO сторону нашу, тогда н в доброR мир 
~омНІП'ІоtЯ"'. - ,.Хорошо, хорошо, - полхввтил тогда rосударь, 

- МІІІ кё 31'0 YЛIJUIM СКоро, И IIOCТJIIIIUIIfl ar Yupou...,......... 
СІ _....... • сІОІ место, коrда тот не булст более минисrром, 
а 710, говорю тебе, скоро ІІастуnнт". И точно, ровно черс:J год (20 
omaбPR 1849 r.) У11ров не бw.'І уже более министром• (ВНJlілено 
МНОІО.- 8. М.). 
А ще чсрс:J Jl88 міс:иuі Мик011а І JIO'IPHMBB свого спова WOJIO 

уиіверсІІТ'tІ'Са.кого місuн &омнського: •Вwс:очаАшим приказом 
по rражданскому ведомству опрслспён по прсансму ис:правляю

щнм доткнос:ть ординариого профессора Московскоrо универси
тета, 1849 r., декабря 22-m•. 

Втім, Осип Максимович ді:Jнавси про своє повсрнсннJІ до 

університету ще 18 гру!ІНJІ •.. 

сНаре•ті. блисву..Іо соиц,е ..... 

У неділІО 18 грудня незмінний cnyra БоJlннського АндріА (•чс
повск мой•, ІІК говорив Ocиrr Максимович) приніс Rому :JІUІИСК)' 
npRМO а ліжко .аес• о 8-й ранку. ПравНТСJІь канцслнрJ1 попсчИТСJІя 
МосІWВСІокоrо університету ОлсІССВtШр Іванович Філімонов пи
сав, що помічник попсчНТСJUІ КНJІЗЬ ГрнrоріR Олексійович Щср
&rrов просить 6олянськоrо :J&Вітаm .110 иьоrо в юдину пополудні 
..аля переrоворов по имеюwсN)'СА .ао неrо JICJIY8. 

•Нареuпі, блиснупо сонuе і в наwс віконuс•, - подумав про 
себе охочий до приDJОК Осип Максимович. В при:JначсниА час 

віН 6уІІ у Щсрб&това, 8КНЙ у Bil.cyntocтi ПОПСЧИТСJІА ВИКОІІ)'ІІаВ ЙО
ГО обов'ІІJКИ. Чиновник із певною врочистіСТJО ПОІС83ІВ Бо.D.Ансь
коwу JІОХ)'МСНТ із Мініс:терст111. наров,ноі освіти про повернення 
профсеора в Московський університет на -ry саму кафедру: 
-Я nосnішив вас повідомити найперший. А.wкс ви, певна річ, 

ще не ЧУJІИ про ue ні ai.D. коrо? 
- Ні, не чув, ме 340rаJІУІІІВСІІ. 
ПовернувшисьJ1QІІОМ)', 5о.uнськиА з аІІС1ИТОМ пообідав і вий

шов на nрmумнку, шсмно ІіачувІuочи себе жову професором 
уніІІерситеtу. Хсши1 .аовrо, поки не втомився, а, прийшовши на-

'()а.. DICIIUCU)' 1167 р. npowoieтopiІDC8JI 6о.uНСІоІUІІ: 
•MU КС IIQt ISotnral, 11 110 мсtnеІПІК IICJIUX СТОІІІІ'ПІІ, npeuotarno )'ХО c:d 11: 

llniВ'QUDDionloi-OКICIIИCICIJIIКIIC8. -ксещё&уМ8ІСМ,'ІJООtІІІ,ПІ80рІІО 
Poc:elnl:. 300.'11"1'. rcJ81118ТO'tlneptшнdl РОІХии, О НІС К ИВШІІІІ ПQpЦJW: .•. КІІІІ 
18К)'ІІСИсу811810наN ИІІІСОІ"ІІ ИІU111"1f)'nonp!IU08aul НИ1С810111Пр811110КІС, 
8WІ:ХUІННОІNІІІІИМІІІрUUІІІ бn абиtuІКОІІ 11 noкpoiiDI? •• • 
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рсшrі дооому, викупаос:я та ПOXQ/DUB по кімнаті, поки вопосся 
npocuxнe. Тооі й поn~гпо ltoro до пера, присів до cтwry А :~~писав 
про Jустріч iJ Щербатовим: •Поспе cero разrовор с:ам собою КОС· 
нупся моих оmошеннІt к бwвшему ми ниетру nроевешення (rptфy 
Уварову) и cro nопручннков а.пспс ФnСТ'Іерв. Я расс:казап ему вс10 
историю он~. Ледве nоставив крапку, нк АнАріА подаа нову :11-
писку- ві.п. редактора •Московских ведомостей• Івана Олексійо· 
внча Дмитрієва. Той nисав: •Сейчас • попучІUІ "РусскиR инаапНА .. 
от 15 декабрІ Nt 270, rде напсчатан ВЬІсочайшнА приказ по rра.
lІІІНСКОМ)' веломсnу ar 4 дскабрІ, в коем СІС83ІИО: ,.ОПре.ІІСJІІеТСR 
ИЗ оn:таJІНЬІХ НВlІ.ворНЬІЙ СОІСТНИК БоJuІНСКИЙ - ИСПрааrtRІОЩИМ 
должность ординарного профессора Императорского МОСІСОВ· 
скоrо университета. Поздравляю, вw ошпь нашеrо ведомства и 
места'"•. 

Осип Максимович ЛCJUo усміхиувси, знову ~m~в перо А, вірний 

своіА скрупульожості, зауважив письмово: •Здесь ошибка. Ещё в 
прошлом rоду я получил, по nреАСПUІJІСНИІО министерства, •ин 

коллежекою совстиика••. Власне Aoro формально було пШ.вищс· 
но в чині 12березня uьоrороку, копи вже не прац1011ав в універси
теті, ane .со старшинством с 1848 r., окrября:29·rо•. ВиХQІІило, що 
мінісrр Уваров ІІОСПРИІІВ У НОВОМУ ЧИНі дпЯ nрофесора HeiUI.083i 
перед mм, як виrнав Aoro із Московською унівсрсИТС'І}t ОАНа ру
ка не знає, що робить інша? Та ні, првІШ)' кажучи, мінісrр заВЖАН 
ставився .no ньоrо нспоrано: всі службові R наухові просування 
БошІнськоrо, починаючи зі здобуnя СТ)"Пеня канднда18 в 1834 р., 
стаnися JІ Уварова. Він таки :JaXOMIOIIIUICJI Уваровим, осо6пиво 
nісля повернення 3·38 кордону в університет. Якраз тоді писав 
Ізмаїлу Срсзневському:. •Какая: же разниuа Уваров 1837 и Уваров 
1842J'OJUI! Вот что значит умнwА человек, nоним810ШІІА свой век 
и •слания народоR! Or неrо мw ма.ем мноrоrо ИІШСJІТІоСЯ н мно
ю получитьАПя своеrоСJІавянсrва; рсшнтсnьно вnюб.nсн по уwи в 
нсrо, а извсстно, чrо пюбовь рада творить xareнИJJ сердца < ... > • 

Все проходить, WВІШКО npoAwлa А пюбовдо Уварова. Та все :ме 
првз він і правив у міністерстві біпьш як півтора .ІІССПІШ піт, yn. 
родоuс яких ІІсзІlJ&бниЯ семінарист виріс у П08UDIOI'O професо
ра. Хай не міністр uповхав Aoro в спину, апе * і не rапьмував до 
микупоrо року. 

Тнм бinwuc, що Поrодін, який J:Іовrі роки покроtІИТСJІІоСТВ)'ІU 
БсwІнському. був у добрих стосунках з Уваровим. Чому був? І те
пер вони товариwуІІІ'І"Ь, ра:юм і витіснили Aoro 3 уиівсрсИТС'І)'. По-

' НuаІрииR puJIIIIC.- І WІiilwiiA с.".сІІ •ин 7 мку, І ПІІС3WСІІЙ JIUНIIK
••но .. ІІІх 6-ro масу. 
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rодін посn~рався мя ца.оrо наАбіпьшс! Це саме він. як кажуть-то, 
Н8КО.10ТИВ ropoxy 3 kаП)'СТОІD. Та ІІnстриМЙ JIHWCHh, ТСІІСр уже ЙО
МУ raPJІY ду.110 nіднесу піn самісінький ніс. Двпсбі, що nк! 

Піймав об.nизня А Шсвнра.ов! У Бодяж::ькоrо з ним були 
справШ теплі та 40Іірпиві стосунки. Чоrо варті JІИСПІ, якими вони 
обміІІRЛИСJІ ІІС3аІЮІІІ"О 40 •фІІеtЧСрЇІСЬКО'і історіі•! TDJІi Болянсь
ІСМЙ вШчув нкісь rtссприитпнві піnволні течії навхола кафеари 
історІІ і пітерmурн спов'яrІсьх.их наріч та навколо кьоrо самою, 
:шаnоеJІ навіn., що кафедру у ньоrо хочуn. :В1рати. СерПА Уваров 
луже наnоJІсrпию праrнув пос.nухати, що професор Бодянський 
викладає студентам, а ше внма111в конспект унівсрсІІl"С"R:ькоrо 
курсу. Саме декан факультету Шсвирьов попсрсАІІв Aoro про це. 
26 ссрnня 1848 року Бодянський звсрrаася .110 Шсвнрьова: •Ска
жите: оrх.роВСІІІІО, без ВСЯКИХ обНІІЯКОВ И ПОwаDЬІ МСНJІ, без ВСЯКИХ 
nрслкший ... Ка.'Ін мниметру нужна кафедра АІІЯІ чсrо-нибу.аь, дnа 
собствснноrо-дн покон. ю прелосторожнDІ:ТИ по шатости време
ни, или мя чсrо бЬІ то ни бьа.10 - я больше не сижу на ней; но 
ІТрОХОllИТЬ ПодобНЬІС Mьtnlpcrнa, И nритом :JaHИMIUI СТОЛЬКО Лет ее 

< ... > н не в СОСТОJІНИН, я не моrу прннуп.нть себя. Лучше без ХJІО
пот и 38ТІІнуrь: .. Я в П)'СТЬІНІО y.zta.nнКJCь!". < ... > Нет, nочтеннсА
шнА н добреАшнА Стспан Петрович, после поrо вам и прочим 

С01088риШІМ МОИМ раСПІ, 8 МИС МВJІИТИСJІ•. 
Через lІВІ тижні міІІістр приїхав у Москву. і Бодянський знову 

DСрТІ.ВСЯІ !10 JІСК&ІІа: •Как ІЬІ думаете, СЛсд)'tТ JІИ МНС СІМОМ)' 
я8ИТІ.СJІ к мннистру. прсж.а:е нсже.nи он станет nоссшать нас н из

виниться псреJІ. ким в том, что по сю пору не моr л.оставІПЬ ему 

свосrо консnекта, или же rrсрс:дать зто посрсдничсстау попсчитс

пя? ... ПожалуІtста нuоумьте менJІ, как лучше СD,еJІаТ'Ь: вw хороши 
с министром, знастс ero кораrко, а я ничсrо поrо не имею. Я во
все не прочь, как .мдитс. от у.ІІОВІІСТІІОрсНИJІ его: но что же JІCJІan., 

что обширность кафедрw не ПО38МJІСТ ииках С1ооСЖІІТЬСJІ? При том 
поаа.n:уЯ СІоСЖНWЬСЯІ, а он полумастс намсрснием. Впрочем, сспи 
11 уже упустип HIWICЖIUUce llpCMR -так тому И бьm.-. 

Шсвирюв нeвizoouuuю віmовів: •ВЬІ хорошо сдсл~. сспи 
nитссь к кинистру, которwй, вcpmrrнo, и с:ам 31rоворит с: вами о 

конспепе •.. • Через ві аоби- 14 аерсснJІ - ШсвиРІІQв поnередив 
Осипа Макс:имовичв про те, що НІІСТ)'Пноrо D.ИЯІ міністр наро.~~~~оі 
освіти CepriA Уваров бул.с в нюrо на JІСІСЦІЇ і рu.ив nрофссоровІ: 
<~Mory Jl81'1o оаин совет, сели cro при~: ПОС11ІрвАтесь Прс.ІІс:Т8· 
ІПІТІо ИС'ІТО І.ІСІІЬНОС, строІНОС Н cxzt'OC•1• БоаянсЬІСИЙ віJпювІВ у 
тоR же мнь: .. Or вссR души бnai"WUIJJIO uc 38 ВСС"По о намерении 

'ВРІЛ,ф.99,QІL:Іб.94,ІрК.ІІ. 
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минисrра nобwватr. у менн на лекции. Хотr. и жда11 .11 ero ІWІUІWА 
раз, тем 11е менее or вис nepвwx узнаю оnрсдсленно о том. Поста
рвюс:r., как соІІСТ)'Сте, вwcкa:JII'IloC.II. ОдНо топІоКО не знаю, в кото
ром часу бу лет он? У меня 3Івтра двс пекцин, в 12 •uк:у по истории 
чешекоА сповсености и в 1-м ••асу по .11зwку •аеwскому, ПОСJІСАНА.ІІ 
мапо прсдставn.ІІст простора к uельІІОСТН, сжатости и строЯности. 

8Іtрочем, ВВОСІІІІВіШ.СТС.ІІ 'П'О·ІІИбу.D.Ь rодІІОС. Ешс: ЧІПІТЬJІИ ПО те
трsди или же напротив?• 

Він абсопІОІ'Но довіряв деканові й ІІсрсА:мався навіть такими 
JІрІбиицими, а WСІІнрьов з Уваровим уже raryвanн Roro вигнання 
з )'ІІівсрс~ .. Хіба це можна забуrи А пробачmи? 

Втім, очевидно, що граф Уваров .Іt)'Же хотів насопити rрафу 
Строrанову. А копи пани б'ютьс.ІІ - у хооопів чуби тріщать ... Та 
ще, напевне, баявеа міністр освіти опинитися в •нсnрмязненном 
попожении• серед євроІtейських nодій тоrо року ... &ir СІhІТИЙ Ао
му суддя'. 
Що ж думаm про rонкrелн Уварова. копи -rрсба поспіuпrrи до 

спаситсл.ІІ Строrанова... &од.ІІнський віАправився .ао ньоrо о 7 -А 
вечора. і про цей візит заnисав у ШодсНІІику тоrо ж дня: •Я б.!Іаrо
uрил ero от души за ІІеост&ВJІеІІие меня во все врем.11 моей оrстав
ки н СОJtСйствие ero в теперсшнсй переменс•. Проте варто буоо 
Строrаиову запропонувати 6одянс~акому вже настуnною АНJІ 83.11-
ти участь у науковому диспуrі Тимофія ГрановсІоКоrо, як той кате
горично заперечив: 

•Во-псрвwх, не имею права ЯВПІП'1ІСR среди своей братин (т. е. 
как профессор), пока не пDJІучу офнnиапІаІІого увсдомпенИJІ о 

своёМ ОІІрс.!ІСЛеНИН ОТ ректора унивсрскrета; 10-8ТОрWХ, JUІИІ
WИСЬ, .11 о6ратиn бн тем общее внимание на себя и моr бw заста
виn. подумаn. niO.IICA нсб.u.rомwс:ляших то, чеrо мнс и в ronoвy 
никогда не прИХОJJ.ило, именно: о нсn:рпснии моём как МОJСНО 
поскорее НадС1'1а на cc6JI профе«орскнй фрак < ... >• 

Роопрощавwисr. із Строrановмм, Осип Максимович по .аорооі 

завернув у ХлібинА провулок АО CcpriJI ПаВІІовича Шиnова - rс
нерала від інфанrсрії, сенатора, учасника ВітчиЗЮІноі війни 1812 
року, •шена всіІІаких гроиаасІІКИх, освітніх і купмурних ор

ганізаuіА. ВоЮІ .!ІР)'ЖИJІИ ІІD .векіт.ка років. і Бo.uнewant був 
особпиво ІІАІІЧННА wістlІССЯ'ТИрічному rснсрапові 31 шире А ТСП1ІС 
співчуmІ, аке він •ияІUWІ до ІІьоrо в иелепd м:ісаuі чиновної не-

'ДЬнІІІШмсІ>4 ІерссИІІ 18SS роху прос:мерп. v..,..-, &сwшс:ІоUІ18ІІІІСU' 
ІІІСІІІеІІІІНІС)': •Ynokol, ІЬс:nUІІ. yмeparero! Не 1ем 6уает ІІОМ8НJТ, он 8ІІІІІКІ>ІfІІ 
)'JIIIWI 'IU08R. ClllltCtWИH .. A МІDІІІ~. но по C:CIWQ' не.ІJUІНІІR < ... > ЖмІ>ІЬІ
JІОІІКІ&'ІІ>еrо, ІІО'nН8Се-С80НМНutІрnІМИ,ОСRІІІІеНІІОІUІ Мосае, ІПІІС/ІСА• 
HIICI'QIDiti'OnpeCiw ...... ІнelnoiCOCIOICOII&!Jx1НH< ... >• 
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мипості: сОн и cynpyra его, rрафиня Комаровскu Анна Евrра
фоана, чреJаwчаІtно обрuоаались, и позправnениам не бwло 
конца. Оба они nринимаnн во мне самое жнІІDС участие•. 

Тах :JаІСЇНЧИВСJІ цсА щасJІИВИА і ХВИЛІОІОЧИЙ ДJIJI Бодан«:ЬКОГО 
.rаень. Але А у насtуПні ані лрузі вітаnн професора, •хнА перемож
но поверН)'ІІСJІ а саою alma mater. АкураrниА О.:ип Максимович 
ле.а,ве IIC11Ira8 :JІПИсувати 8 WOJteHHHK ... 

• Щоб ••е оСівата 
І nоздоровити з оеремоrо10 ... • 

•19 .аекаІір•. В три часа rrоrrолулни nриwёл Михаил Алексам
рович Ма~rеимович с позправпснием < ..• > .. Я узнал зту npиR111yro 
НОІІОС"По < ... > И ПОІІСТСJІ К 88Мм•. 

•20 .аехабрJІ. Рано, ЛИШЬ ТООЬКО разнес:ли буJІО'ІИИКИ 276 Nil 
.. МосJСОВСКИХ ПолицеІtских аеаомостсА .. , в каюром бwл наnечатаи 
приІСВЗ о моём оnреас.'Іtиии в )'ІІИвtрсІПСТ, роАИТСІІи Новикова 

(Ear. Петров.)', моеrо учениха и иtІІІВнtrо маrистра < ... > nриСЛ&ІІи 
чеJІОІСка С П03ІфІUUІСНИRМИ, а вскоре И І:ЬІН ИХ JIIIИJICJІI: тем »tt, НО 
не 3ВСТМ меня ДONL Вечером ПОвrорИЛ І:воё ПОССЩСИНС < ... > 

Перед обсдом ПОССТІLІ Н. В. СушхоІГ ксrда, в npoдon»ttниc 
псх:.пед.иего ос:обnнво года, приинмавшиА в моём положении са
мое rор11чсе учасrие•. 

А тепер, читачу, yaan! Запи«: у WОJІСНнику Боля:нс:ькоrо віа 21 
rp)'JUЬI 1849 року: 

•Часа а tрИ nополуІІНи HIUICC11tЛ меня НикОІІВА Васипьевич Го
І'ОІІЬ, приwе.пшиА С ПО:ШравІІСНИеМ О Побсде НІд Cynocran.І: 

- Макс:имович (М. А.) бwл у меНJІ сеАчас, «:ІС83ВІІ. Гоrоль и сооб
щил мнс НОІІОСТЬ о вас, и JІ иемеа.nеино же очутился у вас:, чтобьr 
вас: обИІПІо и П(ЦQJIUII'flo «: побсдою. Конечно, мо101о и без универ
ситета жиn., но без среJІСТВІС жизни что :Ja жизнь? Вам же, ДJІJІ ва
ших npercpacнwx npcanpиnиA, более дpyroro нужнw средс'І1ІР. 

Вхе 7 «:ічнJІ 1850 року Бом:нськоrо теппо вhав із l)rли Панте· 
JІеRм:он КrJUw: 

•Нрно JІИ )'ІІСрІ1'Ь Вас, что 11 от всеА JI)'WH ра:шеJІИІІ Вашу ра· 
.ІDСТЬ? Я, JПРОЧОМ, J1QID'O на ce&I.IOC8JIORIUI, orчero JІ не радуІОСЬ 
во:JJРВlЦеИИІО Вашему НІ кафuру 'І8Х, DX р&ІQ'ІОСЬ СЧВСТЛИІОNУ 
ІWrому·нибуJІІt со&.пм10 а собспеином: уrоJІке, но теnерь вм.у, 

'ПpoЄWiнaH08iкa•,DIIU)'•кaro•~ІІЛiorepoooanuWCIJ'ИttКO.ItlwloCII8 --· ~ МJашаа ~ (1796-1871)- QIICWIIJIКIIK 18pllll'l)'pf, .ІР'ІТ 
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что радость зта расrянуrа в тонкую nроволоку, которu тонкою, но 

нспрерwвною НИТЬJО бу.ІІСТ тиmуn.ся через множеСТІІD лет. ВсJІкоА 
раз, как о Вас ВСПОМНІО, Я чувствую 3Т)' Прово.ІІОІС)' В дуwе свосА И 
счастлив СТОJJько, скопько может бьrrь счастлив человек, которwА 
от радосrм не скаче, а от бсдw ІІС плаче. Тахов 1, по крайней мере 
с нскотороrо времени таков. Ну, спасw ж ввс Боже А поможw!• 

Не станемо поширювати копо JІІDJІСА, які щиро реліди повс~ 
ненню Бодянськоrо в Московський унівсрснrет аби не аіАвсртати 
уваm від основної лінії нашоі ро31Іовіді. В uій ситуації мабуть-та
ки лосиnо імен ВИJІ8ТНИХ українців- Гоrолн, Куліша, Максимови
ча, нкі високо ставИJІи JІі.ІuІьиісп. Бомнськоrо і морально піІпри
мували йоrо, та йоrо ближчих московських .аруз.ів - Шипова і 
Сушкова. 

Н8С1}'ІІНоrо після вілномсини в Московському університеті 
року Бодниеького декіІІька разів заохочували на високому рівні. 
В зrаданому •Биоrрафичсском споваре ... • читаємо: •Госудврь Им
псратор, 1850 r., нюни 16-ro, удостоил блаrосІUІонноrо принІІТ1ІІ 
ПО.ІUІСССННЬІА < ... > ЗК:JСМІШJІр СОЧННеНИІІ •СлаВІІНСКНХ дреВНОС
теЙ•, соч. Шафарика, персвслёниоrо r. Бо.мнсхим с чешекосо и 
напечатанноrо в Москве 1848 nша. Ero Имnераторскос Вuсочсст
во Госупарь Наслсдник Цесаревич, тоже принJІВ :ny книrу бпаrос
ІUІонно, поручил бnаrодариn. от Имени Ero 8ЬІСОЧСС11І88. Крім 
тоrо, новий міністр народної освіПІ в серпні 1850 року оrопосив 
Бодинському, в чиспі інших, подику за відмінннА поридок в уч

бовій частині Московского унівс:рс~. А ще І ЖОВТНІ 1850 року 
Бодниеького було обрано членом Товариства історії і старож.итно-; 
стей піменнDСJІов'янських'. Всі ui відзнак.и були зафіксовані у 
.формулирному списку. nрофесора Московськоrо унівсрсИ'І'е'І'J'. 

Вrім, шасливс :tаІІСршеІІНІІ історіі з університетом не ВПІІинуло 

на поверненНІ. БоІUІнськоrо в •Чтении• чи віDноВІІСнни Aoro 
членства в Імператорському товаристві історії і старожитностеІІ: 
російських, куди він повернувся лише наприкінuі 1857 року, коли 
Шевченко був у:ас в НиJСНьому Новrороді ... 

Роботу Товарисrва та його друкованою орrану без нього і 
Строnнова Бодинськ.ий з самого початку оцінював нсrативно, 
ІВІІJКІUОЧИ, що Москва ШІІИдКО віддала Петсрбурrу ПІШІоМУ пера 
шості п)'бІІікаwї історичнихлокументів. У квітні ІВSО року mм:ав 
ОлексаНдРУ Попову: сДа, П~рснова осИJІИвает Москву по мате
риuам историчсским. Поделом ей, коnи не умсла ми не хотела 

'17черІИІІІІS:Z polt)' lioмнcwadt MIIМOXiDJUtl8'tii8)'UIQI(CtiКIIК)': •OCiuкr
_,HC'IOJI ... 11.8реІНОСІСІІОRІСІ\8ККИІІ 3arpdje < ... > I'QIIТDM' ИПІІІ.рРІІСІІUОМК8 
ІDІМОМНІnО'ІІntоrочnе ...... 

'ВРІЛ,ф.99,0ІLJ6.396,арк. 1-9. 
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YJ&"PJICATЬ заоос:ваІІІІоrо места! П)ІІ:кай её себе пtимается перебором 
ІtСНкоrо ме.1коrо ма.\Іу, пюбусtсн им, прикриDІUІ: .. ее Рус;ьсВЯПА, ее 
житие еи!" < ... > Обще.:тво P)ttкoA НL-rорин JІОСТWІОСЬ Вар~~rо-Ру
с:ам < ... > В ero "Временнике"' топько н пролоnженнн от "Чтсний", 
•по формаr, обёрnс.н, лв ИІІоrда насипьиое ІІрисвосttне чужою. .. •:. 

Як свід•tили очевмці, БолннськнА ІWККО Іtережнн сфлст
•tерівс:ьку історіІQІ>, имкнунсн н собі, tюрнав із людhМН, икі висту
п ми проти ІІЬОrо 1111 ухиnИЛНС:R В СКІІМНЇЙ СН1)'8І0Ї. ДОВГИЙ час 
він перестав навіть з'нмятисн на дружtІіх вечорах і профс:сорс:ь
кмх ДИСІІупtХ, clioJtcl, К'f1Іе'ІІІ С .IIIODIIII, С ІСО'ІерwмІІІе хотелос•Іw 
мн ~R.ІІІИ' и арав. • ащ ... • (Ви.пі.'ІСНО мною.- В. М.). 

З іІІшоrо боку, БомнськиА нацовго :Jбcpir вдячну пам'ять про 
Пtтра Чаадаєва, икнА пі..Іпримаи Aom під час: сфлетчерівськоі 
іСТQрІЇ•. і через майже вісім років, аж у квітні 1856 poky записав у 
1UО.ІІСІІнику: •КоrJІІ оrпасипась истории моя с министром прос:вс
щеІІня, 011 одиІІ из первwх оосетил меІІR, бьІвши до тоrо вовсе не 
знаком со мною, и поспе oxonto встречален всюду. особенно у 
ШИІІОІІ8, АВЖС у:шаІІІUІ нароошо наперед дІІИ. в которwе н бwваJІ у 
ПОС:ЛсдНеГU.. 

Неприємності. ІІов'JІ311Ні з історією nублікв.uіі 3ПОшасноrо тво
ру Флетчера Бодянс:ькиА також 311Пам'М'ПІн на все житrи. Через 
дв8дІ.UІТЬ років він писав щодо матеріалів, икі nостуrІали в •Чте
нии•: •Pa:J)'Nee1'CA, бyJJ.e бw что встретипосЬО'ІСНЬ прсrгиноuеИ.JУР
ІІое. н в праве НСІUІJОІЧИТЬ оное. •noбw не )'СЛали мени в ОТдІІJІСН
нwе места, тру.пно обитаемwе•. Хоча таку заrрозу і не сприЯмав 
буквапt.ІІо, ме в Aoro словах затаLnаси rірка пам'ять про •3ВСJІ&Н
нн• в Ка38Нь у 1848 р. 

Bnpoдou баrатьох років Осип БодинсwсиА ПІUІьнував, щоб 
твір Флnчера не ІІотр&ПИВJЮ буJІЬ-коrо і ніхоп:и А ІІікому не JUUIIВ 
примірники, що в ньоrо збс:рсrлнсн. Навіть Кулішеві, ик тоА сам 
свідчив. віІІ •не мв nримірника вас ищукованоrо Флетчера, а 
.ltOOВOJIHB тільки переписати•. Коли він уnерше все-таки виnустив 
кннrу анrліАuн з своіх рук, то дoJUUUUІo :JВНотував у шодснних:у 14 
лmoro 1854 року. о: у помічника попе•tители Київського учбово
rо окруrу Мнхайпа ВолWUІмировнча Юзефовича nросив 3ІХИСТИ
тн Roro брета Федорв вШ.ІІВПІШОК днрепора Поптавськоі rімназіі, 
і той пообіІUІВ: •ПОJІЬ3)'Ясt. таким оnюшением своим ко мне, 08 
........ J меu CUIIUI3Ue18111f Ф..,.,., U1'0JIOIO ао СІІХ.., а
nаt~аеневаuахІwа~(ВІШілсномною.- В. М.). 

' Пk.u JUCpllml •'hений• орnиом ТоарІІСtU C'IU •8ремсНІDІк-. 
'Пнс:-1. М.Ііамt.:ІСОІ'О k А. Н. ПоnоІІ)' 1/l')a::IUII 8pU8. 1904. КннПІ пtр

... С.-446-44'7. 
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В настуrші роки трамялося. wo &оuш:ький змуwеІІИЙ був m:· 
реuвати книrу Флетчера на вимоrу начальства, і тоаі він скруnу· 
т.озно записував, скажімо, буJІУЧИ упрам•ючим друкарнею Мос
ковськоrо університету: •По приказанню rосподина испрамию
щеrо допжнос:ть попсчнтепи Мос:ковс:коrо учсбноrо окруrа Н. В. 
Исако• ІDЯТ ОТСІОJІІІ один зкзсмпn•р ФnC"rCCpa н cero числа от
правnсн мною в канцелярию cro < ... > nод псчатью 20ro маR 18S9 
rода. УпрамнющиА тмnографисА О. БсшянськиА•'. 

•А меве НІ Ідрееі не упомннІА ..... 

ЯкшоJLІІІІ Бо.ttянськоrо kінеuь 1849 рокубув переможним і щас
ливим, то зовсім інакше ПО'І)'ІІ8ІІСІІ в тоА час Шевченко. Лист до 
Андрів Ли:юrуба вW 29 rруднм nост починав так: •На свмнА Свкт
вечір сИ*У собі один-олнісінькиА у хатині тв журюся, зral()'ID'IИ 
СВОІО Україну і тебе. МЇА друже єдиНИЙ. Думаю: ОТ Бог дає і СВИІ'О 

своє велике на радісn.добрнмпюд~~м, а мені нема з ким слова про-
мо8Иl'Ь8. Шевченко сnодівавен черс:J Ли:юrуба nрсшааа:rн свої ма· 
JІІОНКИ, бо мав потребу в грошах. Вrім, за .ава ТИJUІі .110 тоrо начмь· 
ник ІІІ від.!Wtу Олексій Орлов повіа.омнв комакдире. Окремою 
Оренбурзькоrо корnусу Воподимира Обручовв, що Aoro запит про 
МОІUІНІіс:ть ДООВОJІНТИ Шевченкові 3аЙМВТИСJІ МІUІІОІ8ННRМ відхи

•1СНО царсм1• Миrець ло кінuм засланни мучиІІСJІ: •Писать заnре
шено за еоомуrитспьнwс сrихи на мапороа::нАском м:шкс. А рисо

В81Ь - и сам всрховнwА суди~ не знает, за что JВnpewcнo•. 
Про тодішній душевинА сrан поета свіІІчип. ltoro псрwиR .в ист 

до Бодмнськоrо, написвинА в Орснбурзі J січНJІ IRSO року: 
•ПrпдороtwІю IW6t :JICfL'I Ноt~ІІАІ рок~»~, iJpyJa .мІО ЕіJинІШ! llmJlt .1 

пw6ою дkтьа те. rюго ти у Бo2tJ ~~~~. - дано, dмноми мбІnІІ
АUСЬ, ІМ не :JIUUO, 'fU {l JIOt.iRШfOCR llltJUtko, а АЮ.Жr, ІІЖІ іі lfilaмu -
криМ M(llllu ГОСІІОдюІ! А r}y.tuoo, що mtUC, tiO .w11t c"Jy:Jn dола:о жurptJІІ
mop{uлjtJ AIOIIIIOldiUl до.'W ma ЙJ6pi1AIOiJu! 11-~~~ третііірік R1t про· 
мdаюІІІШІОАі- ІІІСім .6oi!w.Jtl6ymlм ltpiJi! TJIЖКOJ«Jti, др~!ДуЖІІ 
mJIЖitO! Та що JІtJЮ po6un? ІІqеUІІІоtІ 11 піІІІКІІ дві'fІ «ю "II{JliOfi«Y 
сmм аждоАрсшсМОІОМІрІІ'- ffllfltКIII по iitwydoAimtl, focnoiJu, ІІКt 
IIOltiНt! Аж 4tшiko Jlllf)yldmь! Нt"" що~· аоІрu.м ......... 

'ВРІЛ,ф.99,аа.JІі. '7,ІJІX.3S:J8. 
1 ІІtІама,ІІІСІ саме Ммка.v.І )' 1147 р. НІІСІІD peJМIDidІD 118 nроnмицІІ Oplroll 

lli&npulml WеІ'tеНІСІ JIIIAOIIDII І ОкремиІ ()peиOyJmall !СОрПJ'С: •ІІоІ C'lpOIId· 
..... ......, 11 с -..ре8ІеІ!ХеМ ІІИС81Іо. рксо1811ооо. 

'BCIC.Uid~CIПJIC080iaa~U~~WiWeiiUIIIIOapaAwa8:tii1JIUНII ао 
19 wpІDUІII47 року 8Іа ОрсІа1 Amd 80 l"llwcwcoro )'ІСІІімеИИІ, 38Іаси -10 
Opeиllojpn(:s9no31ao-1149poкy). 
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Сkь 6dlf,11K зо мною di.uocь. ПoixtuJ 11 moiuJi" Киів із ЛетерІурю, 
moi«Ji, як ми J то6ою І MoauJi 6аІІились1, і думоs уже 1 ХІЮІі ОЖІ'
ниmЬСІІ; та U жить ІЮ CtІimi, як do6pi .11оди ЖІІfІуmь, - уже(іуАо il no
dpYJІCic ІюіІш.юсь. То Господь не 6JuuocAOIJUf1 моєї iJo6poi дtмІ!- не ОО. 
АІtНі rlrжоиІІиmь Ііку короткою на нашііІ любііі Yrtp~~illl. ТІІ31Ско! А.ж 
САІЬІUU капають, ІІК Jl(JI}aю, тшс т~~жко! Мене J КІІЄtNІ 3iUIIQJiи аж 
Cюdu, j ЗО що? 3tJ ІІірUІі.1 I311KQЗtJJIIIIIIICQIIIЬ fx, tl ЩО ІЮііd,. ••• рІІС0-
ІІШfІЬ.1 І шмпq бtАиІІІ, "'" 11 отут пропоіJаю, живу" каJtІрюх ІІИЖ 
еопдатами - Ні J I(UJI GJOtiO промоtІUІІІЬ, / Нf!JIIQ lfOlO ІІJЮЧШІІІUІІЬ -
нуdш! Нуdш тока. що воно мем незо61Jром •жем • dамовину! Не 
знаю, чи караtюІ ще хто на сім Cflimi mtUC, 11к 11 тепер ІWроюсь? І не 
знаю за що. Оцеіі, що привезt motJJ лист .wiil, НІlШ ЗUІІUІС - Лииць
киіі', npuгimoU іюіо, iJpy.жr .viii добрий! Добро, щиро іІушо! Він мені t1 

ІІЄЛикій ста• пршоді на чужині! - дай йОNу мою • 7Ризнr- І .аГо
.vuію., ко.1и вона ще жut10, а .wен/, A:OAU буде m11011 ласко, пришли Ко
ниського•, до6р« зробиш дLю, нехаіі 11 xoct ІІитати.му про ношубезто
лонную Украіну, бо 11 •же 1і ІІікми не noбolfY! Ток щось серце ІІіщує.' 
Приш.tи і напиши. ко.tи 6yde ласко, по адресу: І (}peн6YfJl Карлу /so
HDflи'ly Терну'- sген~радьний штаб, - а мене на адресі не упоминой, 
цур йому, sін зноmШІЄ по штемпе.tЮ. Остовоі.ІСІІ зiJopotJ, іJруже мій 
единиМ Нехай тобі Бо.! посшоє, lfomo ти" йОlО просиш. Зпи}уй інко
ли Ііе-JІІІІUОНІЮ/0 т. ШеtJІІЄ~~~tа.. 

Це один і1 найпрониЗJІнвіших листів Шевченка, написаних у 

3ІІС/Іанні. Довіра яо Бомнськоrо .ІWІа змоrу засланцеві виnлакаnt: 
с11010 3болсну душу, викричати затамованнІt бШ:ь :Ja нссnраве.а.
ливість JЮЛі, що так ТІІЖКО покарапа ltoro. 

'ЙІUJІІХІІ: npo J)'l:tJJi• Ь 6cwntcІtКИN )' МосаіІ 1845 р. 
1 Шt-HXO\RIIHD!Iip~ !.10'1XOIOt8IIQIIHRIItiCCМ. КирІUІіеІІtІ Г.І 

КаWІІІІ.І - 41rco41x:iEJo КаWИІА, ІІІС finиo .idltcиtal НІ .DI VQIII НІ ШІІJІІ6. 
УnоІІісті •6.1ІDtteUІoІ• ШСІІЧІІ!НІШ !мато•• вІІ'Ю6іоrрІфі•ннІІ епІХІІІ 3ИIAolttra 
)JЮ/ІОАОІО.ІІІЧННОІОІКЮ.ІоКіІІаuрі. 

'ЛtІИІІWСИІІ Ctpril Пе1J10811'1 (1122-1155) - рмом ! УкрІінм, НІІІ"ІUСІІ 1 
КJdвському )'Нівер:мкті, -RK ОренІіур:u.каі DpJWJpiiOJIIIOЇ kONial. 3 КИМ 
ШсnсuоІІМІІІАоІІкІс:АІ0рси8ур!і9•~ І847рокJ,'ІІСТО:J)'аІІіuІаІвкінці 
1849-нвІЮ'ІПJt)' ІІSОр;жіІ. 

' ЙІІL10С.ІІ npo •НстормІО Р)аиІІL1И M111oR Россим. Сочниенме Гeopnu1 Ко-

н~~r:~:х:~~:м~~к:~-;:;::~~&-р=~?) 21 траан• 
ІЮ року І)'ІСріІVІtННі Каребуnк ni.D. час пt~Ц!АУ~ Opcwcoiфopreulo10 РІімсw.о· 
IQ )1СріІtІІеНКІІ. У nоІІс:ті •6:IІDиtUW• Шt .. енко ОПІКіІІ WD 3)'1:1111•: •MW ОСТІНо
ІЮІНС: .. НІречnКарабуnІке,ІІб.nн]Н801ІІІНІ'UUІеrос:JІІtоврІМАфорrІ. .• МеИJІ,В 
'UК:.ІИ: ~ npиr.11Cu стро~m~~• форrа puae.1иn. ero nOXOIНWA oOu. в хиОкr· 
ll:t, Н UCC:r'ТO 11 ПО:JНПОNМ.1С:ІІ С: НИМ, С: САІІИспtИНWN 'ІСІІОІІСІЮМ 10 lll::tN бe.lniQI· 

:;:.С:~~'(...~к~~:~ r:=:sg~~~=-~.:"~3':.:~~-=~ 
аивуфnіrе.ІІіб)'ЗНІІk)'К.І.ГернІ 
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В унісон із настроєм листа Шевченко НШІіслав :1руrові вірша: 
•А шоб не оставапос:я rулишого паперу, то на тобі вірІІІ 1 Ае~ 

сяток своєі роботи: 

JІІСМІUDІІЖ)'рКТІІІ:.ІІ, 
ДоІ()'ЧІПІJІІІІ.:ІІІМ. 
Пів)'со6ісІіт-:JІІ·О'Іі
Шо6уа,кІ6ук. 
НаА4У.1WІІІІ,Q.:ІРУЖ)ІІ:ІІ, 
НеКІІІ)'-8f011:110СІІ, 
АNІ!ІІРQІІІNссбс:JІІІWІМ, 
В КІІІоІИ НС маАМ)Q. 
ПіІІІОІсобіСІtr-w-очі
дО/ІІІІмесnіпww:Іо. •. 
АІІІLІМ!ИІоКуJІОбрі.'ОО.lИ 
І H~tapi08IUIH, 
AбntopJy:IQtiiК)'JIII 
BAL1eteyHniiiJIIO! 
І11об ке 6у.11о aolkwloro 
НІІІІІІІІОМ)'ПОІІІD!• 

ВтоR же час, на самому початку ISSO року, Тарас Григорович во
.18В і .110 Василя Жуковською: •Сжапьтесь 11адо мною! ИсходатаR
С1'В)'ЙТе (вw мноrос: можете!) ПО3ВОІІСНИе мне то..11око рисовать -
бсшьше ничсrо и НІJІСЯТЬСJІІ не моrу и не прошу Бопьwс ничего. 
Сжальтесь наоо мною!• Нічоrо псшібноrо пост не просив у &о
аянськоrо, бо знав, що тоІt не 1може доІtоиоІТИ, ІІротс він 
сподівався, що професор не відм:овиn. з літературою, ~ім із 

новими ліtоnнсиими nубnіІtІІUіями. 
Тож СІІЇА відразу чітко унвкm собі характер JЮnомопt, ику на

.аавав поетові в тоR час Бо.м:нськиА. Скажімо, в •Коменприх• .110 
6-ro тому Повноrо 3ібраниа ТІІОріа Шевченка читаємо: •Коли 
Шевченко був на засланні, О. БоаянськиR наасилав Вому ІСJПDС
ки, мonOI'UCJI про по.nеrwеиня RoroJІDJІi•. Якшо розrтшати сбмс 
НІШСІUІІИИR' БошІНС:ЬDІМ КІІИf У rлушину, RK ПDJІСІ'ПІеННR ПОС'ІОІІОЇ 
доІІЇ, ШО цілком МОЖІІНВО, ТО 1.U1 фраза не ІИІСІІНІСаЄ сумніву. Та 
пам'АТІІЙмо, що ніак інакше БошІнський не •ІСЛопаr&ВСJІ• про 
Шевченка, навіть не НАІІСилаа Іtому rpowcй. Тнм білІоWе він u: 
ніик не міг nмеnuнти умови ЖК1ТR nоета на зае:ланні, добІП1ІСІ 

йому до3ІЮJІУ писати і МІUІЮІВТИ чи аостроково звільнитнСІ. 
Серrій Левиw.киА вмконавJІDручсннн Шевченка А nеРМаІ Ао· 

ro лнсrа &Quиському, та ще А розповів про ucJI візит у днсті АО 
поета від 6 береЗКR ІSSO року: .доіхuwи .110 Москвн, .. пішов .110 
&сшАнськоrо, насипу .IIOC1)'КIUICJI, .111 ІDЖ 3110 як сІСІЗІа, що я аІ.а 
Вас і ще маJО nисуJІьку, то із Яоrо зробипось щось тахе, ак буцім 
аін чує об браті, або об кім-нсбуш. ~ б.nизwdм Aoro wирому 
cepwo; ДОІІ'О бiJiaJCІUIH Про ()ренбурr, П ЖИ1Ь 1U1 ~ім, і RK ЖКІ1о 
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Вам, бідКували і юрювали вмісті ла ІІіслІІ, поrоворивши ІІК родичі, 
розіЯШJІИСЬ ..• • Дуже ціННИА і 88ІUІИВИЯ urrpиx, ІІКИА .ІІ8Є YJIIIJICHHH 
nродружнє стаВJІеннІІ БсшІІнськоrодо Шсв•Іенка'. Проте буJІСмо 
naм'll'lant, шо ві.аnовШь Осиnа Максимовича на цей лист Шев
ченка 11е відома, та й иаврц чи вона була взаrмі, принаймні літо
nис, нкий просив пост (еИсrорию Русо .. ), він тоаі 11е тримав. 
Наrадаю, до речі, що на nочатку 1850 року, коли Левицький 
nривіз листа від поста. БомиськиА икраз поверн)'ВСJІ в універси
тет піСІІІІ річного відлученнІ віл. рідної кафедри а 3в'нзку 3 вів.о-
МОІО нам ефІІnчерівською історією•. У б.nаrопDJІучний іі кінець 
зробивевіЯ внесок і воєнниА генерал-rубсрнатор Москви Арсеній 
ЗакревськмЯ. 29 січнІ Болянський прийшов з візитом до За
кревського. 11киА • .по речі, ВИС'І)'Пав навіn. проти натяку на буаь
нку nроrресивність поrлмів, і між ними ві.пбупасн така розмова: 

,._ Что )'tO.IUIO вам? 

- Qби]&lfнwlt СЮІІЬКО милостивомуучастию в су.аьбс моей, ва
ше сннтсльство, н не ХО'І'е.ІІ бw вюАти снова на кафс.пру, квк ІІВНв
шись вашему сиктсльству и принссwи бссконсчно rлубокую при

знате.nьносп.. 

- Покорноб.nапшарю. Bw знаете:, что н RЗRЛ вас на свою mвет
ствс:иносп.. Бу.аьте особенно осторожнw в словах. Что дмаn.? Та
коа век. Нсль:tЯ же нам ЖСJІВТЬ вссrотого, что там! .. Не праваали? 

- Избави &or! - ответип н•. 
Напученш ІКМ:нноrо rенсраn-11'fісрнатора про еособ.nиву обс

рс:ІUІість у словах-, 11ку шанобливо вислухав норовистий профе

сор, тільки пів.сиnІО€ в наwому сприйІfІІТТі невимовну rірхоту 
Шевченкової скврrи влисrідо Болянськоrо: еМснс 3 Києва заrна
.n-и ах: CIIWI, і зв що? За вірші! і зака.заnи писать іх < ... >• Хто ж не 
знк. що rо.nовною nричиною засланни nоста в еопдати 3 суворою 
забороною пиапм А МВІІDВІПМ, ста.nо Aoro ПОСТІІЧНе СІІово, nсрс
.І)'Сім, поема •Сон•, В RКЇЙ НеІWІдНО ІІИСМЇ.ІІНО цари Й цвриwо. Не 
забу.ІІЬМО, що сатиричні nпрнхн до іх порrретів Шевченко по
черпнув із розnовіл.і БоІUІнськоrо про книrу маркіза де КІостіна. 
Містикв та А ro.ui ... 

' Піс:.ІІІІ w,oro ЛеІІІШ&ІІІ li.llaiua і Псrр~ Pu:wdн•: • ТоІ, cniCIIISi ІkІму, 
npІІihu.I08piiMC1080MI18po311p0111)'818 ІІІ. 8XIm: ІІи, .ІІІ1іт.ко мені аасn.
СІІ,ІІІDОСІВІІС'ІV.ІІІОІіаІІНСWСІІІ,8НІІИО,ІІІОІОИО,ЧІІ.Іоhw:.8'11110,•11ае, ..... 
&yn.,181tКIIpuclr10f0aiiCI&IOrOII!fllYnete~l.aнumcau.lilloo6irІP
иo, І IIC,ID.."..., W lial8ннx./leuu&wcloll'uwdllll,aшn, аіктuу~,ІІІО 
1VI В,.11181омd :11 ШеІ'UНІІОМ, uec:8COpJulc :аІСС, ......W.U..Дoмroa. Fu;wdн, 
анІ npaшi)IU'IQ.II ОСІфе18рnІІІІІніс'q18ІН)'ІІІІІ8ИІх СІІРІІЛ. 0. ПероІСWСОІ'О, МІ· 
8yno, ocrepirucll ....n1l ПІІІІІаІ•І Ьmрос АО JICIIIII .. Weneнa, at181cNк, ІІК 
Jiplco niDIInn ЛеІІІШІОІІ, npo С8ІІІО ІСІР'ЕРУо 
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•Не :sабувІА бе:sтІлІнноrо Т.ШевчевкІ• 

Свідченням тоrо, шоТарис ГриrороtІИ•І тримав у пам'иті Бо· 
JUIIICЬKOI'O, Е рІШКИ ВЛИсrі іХ СПЇ.1ЬНОму 1Н8ЙОМОМ)' АюІрію KO:Ja11· 

ковс:ькому в УкраіІІУ 16 липня 1852 року: •Ех:елн пишеwь когда 
0. М. Бодинекому, ТО КІІ8НЯІk:Я: 3а МСІІе•. Проте Jlpyty сnробу 
•в'язати листування з Бо.uя:неьким поет зробив тіпькн майже че
рез три роки. Ue був лист із Новопетровеькоrо укріплення: віл 15 
.ІІИСТОШUUІ 1852 року, ЯКИЙ H8IICJICMO ПОВНЇСТJО: 

•ВІтаю meiie, мій dобриіі, мій сdиний tlpyжe! 
Jlyчw tкWО.АЮІІІtІJmьбw. е,же.ш нечеюаазотьdо6рого, но уг&~! Че

.JЮИІ(у wofirot}шю ~~~ ctКJe тре, а JJIOe тре tІе./ІШ(.ОЄ! И КIUI'f, 
KQJC ~t~mt!бe, uoJІIIC'IIOifff)yю! IJ/ecntoU~yжr, кtм:•обезtюАен, u ІІІ«· 
llltJU mi«JК непишуниКОМ}'НU C:.ffМa1• Та, npt»dyCJf4ЗrlmЬ, u пш:атоне
~- В doq7є mt1 C'IQC#IIIIIl, 6wвtJ.'IO, ІНІ собаку lt~IШJ, а ВAJ"'UIUO ф)WJ 
IJ6o.ulli«NN npwuneAІІ. НеООрем MepJAJmWcraJ.Ja,1: •/kedpyiu, tlt'l! ІІрІІ· 
ІІІІІЄІІІl до vрною лишо dJruu.l. А покойн&Ій Ланте iOIIOpllm, lf1DD в нашей 

ЖІІЗЖІ нет zopiiiNO юря, кшr. "несоюстІШ «ІЮJІІшють о IJfЮUIIlOAI СІЮІ:· 
тии'. flptшJyC'КIUQd покоfтьІіІ фюреюпиец, я зтонtJ себе ттерькаж
дІІІіі dtнь ІІСІНJІІІІМІQІО. Хот1о пюжr, nptltliJy ска:ють, • .AIOefl nptJШ.IIOil 
ЖІІJНU м .мнtJlO 6шо род«тей, по краіиfеіІ МІ!рt!, 11«-тtlliU liw.ю 'IDIO

mo ~ llaii«NN НtJ Cfl06ol)y, а одна ІJWНь аrоООда. 'lf!JIOtfelta 110:111011110-
em. ЛрежіJе, бмtшАо, .mmь lfOCAlOmiiUШЬ ІНІ padocmu АЮдей, а теперь u 
.yJIICOiO cчtJCmiiR м IIUduшь. /(pYlt»f ~. R)'('m&ІІІJІ, а в n)'cmwнe кtutJp
"'"'·а в ttaJtJpAІtZXCil!IЙJmW, amtдoma.v какШІрадоtmькАІЩ)'? Впюкоіі
то сфере, дру.же AIOU, amt!neplotrp0'1116aiO. н дr.wоЛІІ~ npot}Jшmt:11 зто 
ІМ.1ІІХОЄ ~?Не JІМоUІо &Ібшо, eau 6 mqneA da ЗНШІ, м lfllfO. 

А то, ей~. не ЗIUliO; наІІрІІJІер, МNе 3ІlІІреІl(ЄНО рuсоtЮІІІЬ. а я 10 ІJСЮ 
ЖІІЗІІЬ .11010 одноіі 'ffPJI"' не "ffi((U nptdyoюmpunteAWIOfl, а не даеать 
JtiiiiUitllfffiCJI 'te.IOIJU}'IIIeJI ІК'К.)'(ТІJМІUІ, d.u которtJЮОНtІСЮЖШІІІІІ аІІОІО 
ІНХ'ІІ8ІІШ.t, :wno)'З~Ct~t'Niiwш~КIIpll!/(pow~/ll)"'ellufl, I«JJII(JJIWII 

ntenep6o ІМРМЮо Я не К.WЮ. lfC'IКOift'Ч. кptJIIe f.'01Iikum:rwU noplfUU, lfUifНO 
AIIIUIIUO, нє wmo, IIIIКOlfet(, &dною pytiNI dtнez, ЧІІІО66І .JІDІІІЬ СSJІІІЩСІІ 
,.,llllt'llllf", не lOtiOPIO уже о журнtJАе. ;ют кtІкое ltJfJЄ DilDAuo! Лроt:ІІІІІІІ 
СІІІ6Ідно, а ІСрtІСІІІІо lfJЄX. rrmo тут дe.tam~o? R дуJШІІ, дy..ua.t da ІІ.,.)у.ІІІІ."І 
llrНJIIfiJIO.'~IIeJIIIOIO)'ЗIItlкtlpoiJuUnpuuІAUIUW.'ItmCМUCio Ko
IIII«<Wrri IWI /Juultu, «AIIIWe С'КdЖ'}' mt6e CIIIICfl6o. 
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Со •ременІІ ЖІеlО ІІ3іfЮІІІUІ11 ни Doit 6)/t('ВІІІ не проо~uІІЮА о нашей 
6єдrюіІ MtiJIDfJOCCUU, Q lfriiO ЗHtlJI о rf IМIIJiytiUiell nprжdf, 11111 11 ІМШІОЄ 
6111Cmpo ЗtІбwt~ю, 11 tuOU подtІрок будет дmr АtеНJІ истІUUЮЮ радос
тию. Поеми 66111 me6t дeнelND зту кнwу, ток~. eil-tioq мт. Во 
8CeJI YKpmlltНUU lllo.tlt«< один iШtllpt flftiiJUC"'**tm ltOЇI•IfiiiO AшnqD• 
tnyfJIIМ, а npD'IUt как 6ydmo ІІlJNUІО'ІІІІІ НІ зноют; ІfНІК у неm, у лка
JМ, кotdtl •wnpocuш• lfmo-нu6)'t)t., mtІK mo.tr.кo u про•итtJеUІІІ, а то 
ЖОМ6адІ.UМQ'І, 

HwнtiШUOIO осен• посетш наІІІЄ укремение некто l. ffJA08dff8, 
кандиddт МосковскОlО унІІМрсиmtта, lttOIItlpuщ ІІзистНDlО КореАи
на' 11 ІІАен общ«тІІСІ NOCJ(OflCKOlO ecmecmtJOUcnІІІIIUJifle.лeii. R с ним 
проиА oihtн moJJIJI(O tlt'U!p, m.e. ltЄCKMWCO 'UICO., ca.trloiX nprкpш:ttЬIX 

WIC'08', КОКІІХJІуЖFда.fюttезнал. АfЬІСНІUІzоtІЩІШІU, nморш!U, U, Бо
~ JIOii, о ІІUІ ..,", с ІШАІ не мpelOtiOfJUAU! Он cootiщw мне ~. 'Іпю 
«1116 IIO«NN 11 XOJIOIIlЄlO 8 AUIМptJIIIfpe, IUJ CЦette 11 tfOIIUtfiOIIIeA6 tJNOfl, 

lO«JfННAOJМ6eCtюemDplOAI. В 9'UICOfluotqtJAIIIIC ltll.llpocatttlAUCЬ(no 
llpOlfulllllll ЗtlpU /ІІНЄ, llpoJИ l(tlЗIJpAI, ttiatN6fllm6 НЄ/16311). Я НЄ AIOl С HIUI 
НQIIUCQifl6 metJe U НЄCIUJAWCO САО8, ІІJЮСІІЛ ЄlО me6e НІІЗеНІІК.О mжAO
HIIniiiDI, та fllOдi. 8 тот сtІІМІІІй ден6, КОК Jl 8tmpetn1L'ICJI С Г/OAOtiOife
tІ&UA/, m.e. І-со oк.mll6pJI, ІЮJІ}І'ІШІІІ nun.wo от IIUIOЄlO ІІІfJtІЩНІІІСО, о от 
JAOem rJo6pwo npІUІme.u Андро Koзt~out:otІCKtNO, из l. ПepeRЄJJfМtl, 6да
гrЮарю ет, он один AlefUl не заІШ•оtm • ІUІnІІСІІІV. 

КOlдtJ II03JI'IIIIII6 Atot IIOCAtlltUЄ, IIID ptUiJepu ЄlО надtюе 11 одну IIМ0-
8UifY omr)o{l AfнdpuaнyJ ФшІUІІКНІІІ'ІУ fOIIOtltJ'fttly, ІІІІІІ ЄlО, 8f!JI011111НO, 
не"ЮКО .ЮUtu61• 

ПрощоіІ, мій фуJІ«, Боq /ІІШІІІІU! Желt~ю m«fe радости • 6AOlO
J'lf)iJNЬІX mpydar meoux, не пишу mdie AtНOlO noma.vy, .,то и 3niO НЄJІІЮ
іfW IIUIK lltttiU'IrlfO, lflffO, АЮЖ'ЄІІІ titmr6, 11161 II'IUIIUIIII6 Ht ЗСUО'ІеІІІ6. Oc
mtltlaiia здоров, не Ja6wtШ 6ecmtiJUUUIOlO Т. ШН"ІеНко•. 

'Карсnін ГриrоріА СИІІО8ІІЧ (1101-1872:)- pocilk:I.U&A ~і м.иаріІJсмк • 
.ІІОСJІіАнкх Оренбурзwсоrо крІІО.] 1849 р. :кІПІ)' ~'єаі. НІnеано, Ше-нко 11181 
пpokapeni18JpoJIICIII.IICІ г~ Проосо611сn: JК8ЙОМС'ІВОWе8'1Сна.J Ка
ре;~~~іtаІм Іінмсх:хІ немк. 

'ІkІnJІСТке..._ІІ. 
• в пнm ао nмou .. a& nepa:natiOII)' рuом iJ JІІІС'ІОМ .110 liouж:wwro, пост, 

JOipellllniU:IІ: 

.,."IWI Фи.'ІІІІІІІОІІІ'І! 
811, кроnно ИСІМІІ llt IIQaOJpiC~, .то 80 8рСМ8 .... n'D DOCeJIICtolll HoІD

Dnpo8CIEOnl )'ІІрсП.1СНХІІ ІІІ СОhОрК.1И NCJU І:Ч8СТ.ПК8-, no КріАнеІ Мере НІ ІІе• 
CICOIWCO.aиdli 8 treCICCШWDOaнele'18C'М 8 ИІІІІСІ Xlntrll- 31'0 мкоrое 3НІ'ІІІ'І'! 
Проа~~еИІІМІ ае .. ер с ІІІІІІ мне СИІІІІІ:ІІ tlei:IШIUoiUJ НСJІІІ:І cpiUQ\ 11 ... 80 npc.кru
JІUK• ІІКе 8UНО :J8II5Inм qpnnca 'ІUОІеЧескоІІаІІJНН. БnІщuр10 ІІС! 

0r QІІІІІІІІаrоаарІО • .r)' ІС.'ІІІІС)'ІО puocn.! С.'І)'ІІІІІ І8С 810Т IOC10IIUIII7Нwl 
81C'tep, 11 ПерсІССМІІСІІ8 Мосау 11 Пмrер, ІІІас.ІІ И narpw, ІІІ МІШ АаасмІІІD. 11 асс, 
onolanlpcuurr~~IIC!· 
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Характерно. wo nост жодним. сповом. не зrадав про своrо по
передньоrо листа і проханна в ньому внсповпене, та, :шаєтьс11 

мені, uиrуваииІІ Шевченком сентенuіі професора Московскоrо 
уttівсрснтету ОлексіІІ Мер:JJІІІкова а листі до професора uьoro 
уttівсрситету Осипа 6одJІИСЬКОГО було НС ВНПІ.ІtКОВИМ і дОрс'І
ІІНМ. Так само - Jrадка про те, шо нібито Коичковський одИІІ 
11е :JІJІиwав поста в напасті. на той час скоріше декnарувала до
броту їх спіпьноrо :~иаАомоrо, ніж відповіJІаладійсиості. ВСWІо

час. Тарас Гриrорович ше ра:~ пілтвердиа, що ираховува.в Бо
дJІнськоrо до людей, 11ким він може вШ.крити свою згорьовану 

aywy. Прохання про •Историю Русов. та .Літопис• Ве.nнчка бу
по сформульовано nоетом із абсОJІІОТНОІО вілаерrістю ЛІОJІИНН, 
яка не мала жодної копійки, і сподівапас11 на .ІPYJtHiA nодару
ІІОК, що станс дпя неї справжньою радістю. 

•СпасибІ тобІ, дру•е мІІ МИJІОСТИВНА. 
за летописи ..... 

На ucA paJ Осиn Максимови•• передав nоетові <~Историю Ру
сов•, інші пітописи та nраці, оnубліковані в редагованих ним 
•Чтениих в Императорском обwестве истории и дрсвносrеА 
российских•. Але не відраJу. БоuиськиА, О'ІСВидно, не нава
ЖНRСІІ Н8,/1СИJІІТИ ЇХ ПОШТОІО, НаВіть без 3113Н8ЧСННІІ Прі3ВНЩ8 
заспанuи, RK радив Шевченко. ПроАUUІо бі.1ьш ІІК півроку, по
ки трапилася oкaJiR. Влітку 1853 року Головачов знову .збирав
ся в Шевченкові краї, і Бодя'нськнІІ: через иьоrо передав по
етові ,11сякі пубпікаuіі, про що в своєму ЩQJІеиннку 11 червив 
1853 року :JВnисав: •Вечером Андрнан Ф. Головачёв, )'СЗХ:авwий 
на Ypan в первwх числах мав поспешно и nотому не моnuнй, 
по обещанню, побwІІІП"Ь у меня ещё раз, npHCJI8JII своего ІІUІВJ1-
шеrо брата, которому и врученw бw.nи некаrорwе кннrи, на
значеннwе АІІR подарка Ш. Т. Г.' Зrо- несколько отrмскоа из 

' .llpyxruчн 4Jрuмскти J ІІlQІІеИннu &омнсwсоrо чсрс1 о1ІІСІ'11о росіа nlc.u: 
Aoro смерті, ОJrеке~~кар Каоч,еннсwсмІ _,......, 11111 • Hwtll)' .ІСІХЇ енсІu
nе•нІ• Rpb .. DII :JIMO .. UIO, ІІо Іх 80pc8!&'fYPH Н881111СНО МрсстІІМСНО. 
Сааімо, сtІО'Іп.у &uuнcwcиl наnІІСІІа •Ш. Т. Г.•, 1 nuriм 3111q10CJU18 і nonpa· 
... :.ш.г.т .•. 

СrасовноШ-наtІКуnhІІІ.(•П.А.К.•)•сІІJІІІІІtі~.rtрІmІ 
8ІІQІІСННІІq' liouиcwtoro•815pc81aypa •n11сано •ІІММО npt8111, пІ ~· 
ІІПІ ме О,ао нiuoro ссису. сuаімо. реnаРІ "' nрофкоріа уиіІерснтеrу, Ь8ааах 
:tИІІІоNІІJІ. 
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.. Чтения в Обществе истории и древнос:теА российских"' да со
чинении М. Н.' Авось он apo8eJII!'r u DІІІR 8р118'1'НО врем• в СІО
lм JQIIJitiiiUI и кnом•ит Cf8111111)', сам стареясь с K8JIUIWM аніJм: 
бопее и &ulee не стопько от лет, скопько от обстановки своей• 
(8КАЇJІСІІО мною.- в. М.). 

&олянськиА глибоко співчував 'JIC1WtUCвi і таки знвв, чим Ao
ro nорадувати в antocфcpi постової нсВDJІі. 

Шевченко носив у JlYIIІi ІUUІчність &одмнському, про що, зокре
ма. свШ.чкn. приписка ло писта йоrо І'іІІн:u.кому приятелеві Ктач
ковському вписті від 14 квіnІи 18S4 року: •Лиши JIO 6о.ІІянськоrо 
0. М. і КJІаИRАС!І Аоиу Qll мене•. 

Черецва тижні- І 1'J)8DНЯ 1854 року- Тарас Гриюрович сам 
написав Осипу Максимовичу: 

•Xpucmoc tiOCІЦJt«! 
flpUllimail, друJІІ.У Мій сдиІШЇІ, ОЦІtОо!О yptllllzt:I;I(OlO КDЗО'і'UНу, JIIIOJifO

КQ.IIUIЮf tw .tyжt' dавно, ttilf ЖНІ modi зdt.ittaІІCR до/іршІ lfaf08i«aм і щu
JIIUIJ'PitUICМWf кrпакм,.ио.жr, rмщ Yinqwюltt:llplltlІІІiiiбimжtwi!IUfiii'. 
СЬ що!ІІін ymtбt IIOIIpOCUIIflld.u JІІШW .СЮ.Оо ІЮА"J' Иі'tІ/ІР Макаию
tІІІ'ІО а6о ШfІІІІкоtИІ, дofl6o.vy роди camof IUIUI01 noпn одІІн аJКАІІІАRр, 
IUJ/UI J«Кut'. Jid'IUIII, у JИIIt tJtмнo ~ dy.uкa ~Ь перн«МU 
ЇЮіО, llteCIOIIO, НQ НQUІA1114U/i,lf(IНQIII.fl06uiiYКJIOfNc6«UЇIJІ1UК.Дocnuzнь. 
6ydьAtla(tм, та мptda/1 ЦІоQ,ІІ)'КО'JtІ'ІІІНі. Оюси6і тобі, фуже .мІй AIIIIIO

Cfllllflllil, за .шnопиtІІ, ,__,..,". JІlx от ГOAtJtltlfiOIIQ, всі do оdноІ, і tnnн!p 
оо6і '1iJDptм npti"Шmyю ІІDІІІраХІІ. ЛUСІІІІ щt 1111 Кмів /tюниІІІОtІр, щоб nptІ
wм меніАfМОJІІІtЬ Ве.шrс«а, так OIIIYJILY дpy.?UU рік жду не~. 

'В оnисі особис'ІоІбі6.1іDRІІІ WеJІІІСнu r tu:i ХН111'11, кuісDнІ (;QuнсІоІUІІІ: 
ЛmІПІІСІІОе noкena8U111e о Muol І'оа:ІІк l"нrcJn.мuttl. - М., 1147: ЛnоnІІСІо 
C......wu.. - М .• 1146: С:К.оно.:пІ П. ОmІс:ание о~ мuорооснІІском 
Н8РQ:ІС 11 о ІСННWХ UO&UL- М .. 1147; МІІАІІер Г. ИсmркоІесхме СО'ІКНСКІUІ о 
Мморос:с11н 11 мanupocau~нu.. - М., 1146; Исrорн11 ~· 11.1111 MIIJIOI І'оІ;сик. 
ео.и- Гcopnu~ Конисскоrо,ІJІІІІСПІІСІОІІІ белор)ІССКОІ"О.- М •• 1146. 

'0...ІСUІІІр~.п,611іІtухNІІІІІСІфрuмсtrrІІІQІСНИІІІС8JІІІ7р., 
МСІІО- n~IIIIJI, 111011011 АІе npo~wюtoicropJoca imtOiplфa М•· 

~ :.::.-:: Cu-• МІWП)' Фс.аороІІІЧІІІІ:ІО-1185)- офіцерІ )'pw.n.
xoro ICO..ant ІІІІсІІІІ. J n•м Wе ... нко nO'JIIIoltowiiКIII 11 'ІрІІІИІ IIS:t раку • Ho
IDПnpDКioXOII)' )'Ірі.ІІІІСННL Cтlrn Culrtc:• •КрпхDІJІСNСКНОС 3НІІСОІІСnО С 
ТІрком І}ІмrорtаІІЧеІІ Wеме~ ІКаІ'СІІІІ ІССТНКС. 1184. 2:4, 2:71рUНІІ) ІЕ 
ІІіІааDІІСІСУІРІUDІ8111рмсІІІ81\11.ІП'СІІІІІІ IJOCI'OIOI'08trml І :.сІІІІІІІІ. 

' RІІІІІІJСІІ npo перес...., О. С. WІІІІІDІ• уІІІ:ІІІІкІ: СоІр8нне ol5p8Jцoua PJC· 
CIDIICCNJaleНJdl н nept8Q101811J10X(CП6 .. 18:М. Ч.6)ТІ мpeuu М.О. М~~а:
МОІІN. ІІІІUНІІІІ у КмrІt •1837 р. ІlерсІUІUІІ не 0,.111 нukllud. 
'І_. МП0118 Д.,......, ІІІІІ-11741- уср~інсмкІІ npuoJtlllleiUo, 

nрофесор КмfІс-.:1 )'ІІіІІРСJІІnJ, CNUПI Ь :8І:НОІИІІІІ:ІІ ~ КОМІсИ 81111 
JІОІІПІUУ-Ь. ІnіІ, •1010 pe.81Щki).IP)'It'!IUCIII..JihunІІc- Вuкча. Праан
ІІІІ Weneиa nрофесор I8111111Uel ТІІt І не ІНХОНІ8. 
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ІІЮАUІ6)'mІІо/ІІrJІІІШІОІІ (6ЄJ coptJWIItllJICII) :uб}w, RK ~ if :J08)'m'/lo1 ІІІЮ· 
АІІ lfllllt lltJIIO ро6иmІІСJІ ІЮ d.V ffiml, то 1ft Jtl6jwlil.xD'f ти .WIIt, .Niil 
сtJиниіідруJа! 

Чи III!AUI в ІМ6t м~ 3fiВIWIЩtNO мdiiЩU'fltU кзе.АІІWІJЮ 
mifl AfllltJIIUCU /JиutuUJ, RltllfD JltЮII, llltJ ~Jддdй СІІОАІ'У ltOJII'IUHi, 11 8/Н 
.wнІ ~· if, о• о ІІМОім 'J(Jpuit lioгyiiO.IfQ.t'юa. 

Чи•rюІftмиІІІСІІКОАи-нt6уt)І.JГ~.ІІОІ(/АуіііІоіоJІІwнtІ 
C1«1J1tВ lia.vy,llfDR й d«i Jll'(}y...wдy l/lq6uнy. БotiflotuUІ: RltAIU J НU.AІ6o
'fiiAUCJI ntJJtJmOpiІC у І(ЇАІІІМІНl.к "Ц.NІМІІІІ, lfiD 8/н '11/lfffiВ JIOd iJtмl 
в/рІиІ ЩepбuNU і о6/ЦІІВОІ luc:.lflmllo ІtІеНІ із МосІtІи oiJuн НN.АІМІІр, 11111 
fid«iнuш'. 

Ocm".,iia JiJopotluii. R~t.NOmWІtUІl}'.aщuii 'fOC, то пІdивСшиню. 
АЮНостир і 3D~ ІІОАЮЛІЮІ!іNу НО .AЮnllli ГOlOIIR ]fl fiDlo nроведную 
душу'.Н•-й 

На :~вороті: 
еО. М. Бодн'нсьхому•. 

'ЙІІІІІОС:ІІ npooiWwlнxyAtulpiul8 ГІИ088чо•.аану ІJWПНі ІІS1року; НІІіСІІІ· 
ТІІ ШеІЧСНІЮІі 16\рку noe:JiA po.:ilkwwro notnl (украінWІ :JI ПDJUWUIIIUDI) МИ· 
КОІІІІ Фuapoiii'U Щер&ІКІІ (1111-1169). Йот 1110р11 Шеnенко ••• ше .ао 1.11-
с.акtІІІ І npD.ІDQCJІU uіІСUІmІСІ. nopor\cnD Щср&tкк. ]ІжрсІІІ8, IS IOICТOfiLU 
1152 poq" І JІмсті ао ГСМDІІЧD81 і:І HDІІDI1C'IpOКWWI"O Jlqlin.'ICИJUII, ~Іх 
"J)'Cipi'l )'.U1111i ІІ52JМ*)'. ШcneНkD n-.: •ВwІІJІО'UІfМJІТОІ"Uнебол...ХСІ"К· 
JІоьорtНJІІ ІЦ,ерІінкw - ,.К,П.нw=". ДосІЦ пар не моrу :116~ ТDRІ СІІUІШІ"О Ч)'А.
моrо ІІІnІТJІСИНІІ", laiXUC ПромDе.Ш НІ МСКІІ 310 ПреtерКное npott:uueкмt. Про
ІD)'ІК.~"Ju:аоСІріІ,ІІDІtІІDКІІКСІоОJМСКІІІ.ІіерІІІНеDtс:ІІСІІІКІDМ)'ІНDІJіІ 
ИІІІJе ~рем. аuеНИJО ~· Мнко.• Шер6мн1 рuом Ь РQІІІІИDІD TD8C111X 
CПpJ18118:JIQ/IIillldD lik8'8eHDbJICIIIКtlll. Н .... nісц ІJрІІЬQоtкІСТІІПетер
бурІ", 5 DЇ1"ИІІІІ58 року AtllcJ8cijfTOIICJ8I noaus Ulep&tІІianнcqo: •Не ІІJІНСІІС
tеJUІІ:.НІМ JUІPІo6c.ano-1011Wt0QIUIII ШtІЧtКІСОІі)'.кт)'ІІІС. ЧТОІІІ"080рJD
не npJWIC"teJIИ- непрсМСННDпрІІХQІІІІRН ПD:JНIUDМioti:CioCTIII*OМ ГркпІІ*•
WІІІ. 0к ММ ID IIOfOJ"Oif I80IIpllllm:ll, И ОІІ -eJIIrl" IIUit"l1o Jllc» (RI&Jdмнo ІІІНОІ).
В. М.). IЬc7ymtoroJD111 nоети~)' Т..сrих І h0.11t181mauntCІ.". WеJРІеико 
1ІІІИСІІ )' ІІІQІСІІИИІt)': • .. .JUI'IИD IICDКIICOМIUICJI С ПСWІ'ОМ Ше~. 11 otnu 
Щер6инІІИС1JІІІІІ* o6Ud НІ oecn. Шnчсна у AtiiCtiCii Тсмс:Іvі ~ llhul.11010 --1 СкмОNDІ ІІІDНІСТІІІр - -DІІ'ІНІ ІІІОНІСПІр )' nlueииo-cxi.urll 'ІІСІ"ІІИІ 
МістІ КІ.оr\8DМ)'ІІере:JІ МосІ:ІИ·рІРІ, В HWDI)'O)':aDIIOIOIIНOІII59 р. Ceprill Ах· 
CIICIOU, 8 М8ІССМ)' Rmaa ІІОІІО8ІНО ІдІнІІІІ080М)' МОИІС"ІІфІ,ІІІО3ИІІХСWfІ'ІС. МІ 
nps1011)'6ep1Ji ріа. В 1931 p.loro npu.6yno rн:репохо.ноІІ8 Но~у 
U&IIOIIIad.IЬroanauew. ІrорІІЗа8сnJсІІХІІІІ І"ОІО&*ІІо. 810 арК tlloDIIJ'ТWНY-
11dJи,nк. М0ІИІІ8 ІЬrопІІ pilrlymcl офіuІІимм aІDmtМ .U. неісКJІО'ІОІ'О нині 
l'uaнCI&OI"OYPIIQ' НІІіаміН)'ІіІІІ)ІІnІ, ПНІ СІО81 H114npaoN DIICWU:i.HКII І 
::а~ІОМ)' ІІІОМ8СПІрі. XOVDCII.qнm.,IIIO D8 ПрКхрjсn.ІаWІСІоІіуае ІІІІПРІІ-
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•Вз•• у н•оrо літоnис: Велвчка •••• 

Серел старих проuнь - про .Літопис• Вели•tкв. BDraлi з ним 
склалася: ЩJаМІТИЧІІІ історія:. Нас:прамі uеЯ літопис Тарас Гриrо~ 
рович отримав вж. у Москві вбсре:пtі 1858 року. Тоді :sаписав у що~ 
вениику піСІUІ зустрічі :1 Михитою Савичевим: •ІЬм у неrо ато
ана. Вunu, uropfiO он IIQ/IJ'DIII от О. М. &o.uнcuro .uai'OJIIro· 
11)' ІІUІд &ІІІ аересМІІU • Aepawl У ee6JI, СІМ не :JIIII"'', С К8IUDI 
намере~~~~t~~•. Щоб умвнпt собі JІ(nамовану гіркту ttиx Шеаченко
вих сnів, наrапвюАОаrу персnісторію 1ttим твором. Як ми вхс за
значми. з рукописом твору Шевченко напевне по:JНайомився в 

Москві через Осипа БсшІнськоrо. Принаймні. злиста Бодянсько
го ао Шевченка вів 25 жовrня 1844 року вкаttо, шо Тарас Гриrоро~ 
вич :JІпитував у історика про •Літопис• Вели•tха, бо тоА вШ.повів: 

•А щооо .1ітописі, то іі я вже tte маю теперечки у себе. Навісний 
хазиін ІІЗІІа іі ік собі, побачивши. wo з tteю не можна нaworo бра
та тако.ауркпt, якби йому хоrілоси. Не знаю, wo і ик 3 нею започ
не, знаю ті.льки. шо за .пурнишо ніхто нікому не стане робити, а 

тим білhWС у Московщині•. Ашлося nроте. що МихаАnо Поrолін 
просив БошІиського малрукуваПІ .Літоnис• Ве.!Jичка 3 умо110ю, 
що він. ІІК мас:иик uюго твору, ооержкn. 200 примірників. Але 
умови ПОГОJІіна не бу.1о приАнито Товариством історіі і старожит

ностеА росіАських, і він забрав .Літопис- у Бодянського, про що 
тоR: інформував Шевченка. 

Шела цього Поrопін псре.аав бсзuіиnиR твір у Киівську архсо
rрафічну комісію,де тоді був іі членом Шевченко. В Києві •Літо

пис• Величка готував до друку МнкWІа Костомаров, уІІКОГО HCWI
HOpa3080 бував пост. ЯроспааДзира зазначав, що еі./Ісі літопису та 
майсп:риісn. Вспичка,ик хуложника, бсзttсречно, ІІDІІОНИJІН душу 
поета, n:нiR нкоrо в uc:R час розцвів на nоану силу. Добре відомо, 
3 RJCИM :JВХОПЛеННJІМ ШевчеНКО ЧКПІВ 1843-1847 рр. ІСС, Що так ЧИ 
інакше стосувалося нашої історії, алітопне ІІс.nн•Іка на тоА •tac був 
наА6іл•wо10 Пр&ЦСЮ 3 історіІ Украіни,до того ж давньою, написа
ною на nочатху XVIII ст.•. 

Саме тому на 38СJІанні Шевченко напWІеrлнво наматався 

.піетпи Величків .Літоnис•. На тоR час, ко.:tи він upyrc звернувеа 
в траані 1854 року 110 БошІиськоrо :1 nрохан ним, виRuuto в світ уже 
.ua томи сJІітопІІСf" Величка, і &одинськиR: w.oro разу відразу 
ВЗJІВСJІ :sa справу. РіІІ у тому, що аланому випuку він не міr вис.nа
ти ІІІUІІННІІ ТІК nросто, RK творИ, оnубпіКо88НЇ 8 рс.!UІІ'ОІІІНИХ НИМ 
еЧтениих.. 30 червНІ 1854 року БодинськнR, не дИІІЛJІЧИСЬ на ае
що напружені стосунки :1 рсаактором та видаІUем журкапу 

•Москвиuиии• МихаАлом Поrо.аіним, наnисав Аому листа, 
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наніть схнтрувавши, шоб аrрнмати книгу: сАвтор "Кобзаря" и 
,.ГаR.uмак" ТСІІерь В НонопстроІІСКОN укрс:ІІJІеННИ на ІІQІІ)'ОСТрОНС 
MaнrwІLL'Iaкc КасrІнАскоrv мори, .1нuом к Туркестану, обращастся 
к вам через мена с ІІокориеАшеА просьбой, не ІЮ»С8.ІІ)'СТС .'ІН вw 
ему Вслнчка лстопнсь о Manopoc:crrн. 6уJІСТ вам уrоано зто СJІС· 
лаn., то через 2-3 4НА К ІІрНШ1110 38 ЗІСЗеМПЛІІром её в вашу КОН1'0· 
ру Н ПОС::ІІешу ОТПрІ.ІІИ'J'І> ПО ПрНІІаАІJеЖ.Носпt С o.llНHN урвJІЬСКНМ 

офицсром, кaropwA сдет в Гурьс .. rорс:щок, а onyaa - на Maнrw· 
шnак•. Вже 3 липня Поrолін rroвiдoNJUІв &ошІнськоrо: .,Мос::каи
тянин .. посwласт петоrІись Величка обитателю MaнrwiWUUC8 с )'С· 
JIOBHCM, чtобЬІ ОН IIPHCЬUIIUI Н3ІІССТММ 8 ЖУРИМ•. 

Оrримавшн .Літопис• Вспичка від Поrодіна, БолмнськиА ІІс· 
репав Roro Микиті Савичеву, спОJlіваючись на швидку аостааку 
твору Шевченкові. Та Савичен не ІІоспішав ... А Шевченко, не зна· 
ючи про те, шо літопис приnадає ІІКІІІDКОІD в Москві uowa у Са· 
вичсва, в .'Іисті до Пактс.:1еАмона Куліша в Саикт·Пстсрбурr 5 
rрудма 1857 року робиn. чcprnay спробу дістати йоrо: сЧи не тра· 
nиn.ск в тебе .JІітоnись" Величка? Як rroiacw, то візьми з собою, 
а як не поіІtсш, ro персдвА Варснцову.1 • ТоА факт, що в Москві 

Шевченко спеціапІоНо звйшов ло Савичсвв за .Літописом• Вслнч
kВ, ще раз nереконпиво свідчиn.; пост дуже хотів мати у себе ue 
ВІUІВННя. Як Шевченко дізнався, що .Літопис• ЗН8ХОдИТЬСJІ у Са
внчева? На мій rrorлм, про твір Вс.пнчка звАwпа мова у Бодянсь
коrо 18 бсрсзнм. і той сам був з.пивованиА, що Аоrодавня ПередІІ
ча досі не знаАwпа nоста. НсІІІL*КО підрахуаатм, що з тоrо часу, ко

ли сурапьськиА козачина. отримав .Літопис• Величка і оо roro 
дна, КWІИ Шевченко сам =-брав у баА.аужоrо, леrкоВІUКНоrо Сави
чсвв книгу, npoAwno не два роки, ик писав nост, а майже чотири .•• 
Crtpa811i, •без сорома ка:JКаtо. Якщо 4ОJІВТИ тоА час, акнй nройшов 
післн зверненим Шевченка до Іванишсва, то вНХQJUІТЬ, що nост 
чекав літоnис Вспичка ... поиаа. n'ать років. •Так воно робІf'І'Ь(:JІ на 
сім світі ... • 

сСаасвбі тобі ще раз 31 .ІІітовмс•• 

Настушюrо листа до &одя:иськоrо Тарас Григорович наnисав у 
лисrоnці 18S4 року: 

сІ1осшаю mo6i, дружr мІіІ nhuluil, с l. С~ ІІМІІ'І'СІ' 01410і0 
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ніtNе.vною пmІІ.VtІНц.'. ЛІІІІJUІfІІІСІІ на ію/о, 1.юд;vй і мене Інко.tи. R 00-
пtІІ НOpucot101116 Cftk ltiOCKilAМ, що6 ти 'lllt'OJI ІН! мptWIKlJttt:ll, aJI· 
ll)'tllllll 11t1 muи'I'IJI /ІНК 11 .ІІОСКtмnКіі IIIUнtAi обо, Боже l(pufl, ще І 11 

мунdирі! А nmІІАЮнец•. dуАЮю, ІW nepeAІІKtJt' те&, tJ NDJІ«, ще й rю
раdує mtiOIO 1t11Юfi016q dyluy. ПриlиІи :ж fнмо пю nputІimtJfi ЦІІОіО 
нікІfе.ІІно.ю иmІJNtІІЩІІ, dруже мІfІ t'duнuli! l1oc!Qtl 6u тобі що-не-
6удr. ... крtJще, nюк у .ІrІЄнt тепер. єіІ·бог,, неАЮ нічоlо, tJ про мою rю
NJнy iJomo розпІІ1JНІ6 у l. CЄJffНtМQ, lІін mo6J ptJЖtJЖЄ про мене, 11JI0 
mtJIUJiD,ІІКJІeнe~6tl"".. 

ПІШІ8 • до те& нМмю wpa oiJнolo .IIOltJ UAUКQIO прWІІМАІІ, 
YfJ416C61COlO KOJQКtJ, llfQ І досІ не JНtiiO, 'ШIIOAY'fUII ти oiJ /IOto ту Цш1у
лу, ІІинІ•. 

Ht~iluuotJІ6 mo6i *дещо про себе нопимти, то нilf.OIIu. CntJCII6i 
тоб; ще роз :ю Aimonucu, .11 іх уже nontUІD6 Іfитою. ОжшІtІє АІОІІ /1111-
Atl душа, ІІитоюІІи іх!СІІІІСибі mo6i! 

3itiOyU IHІW.1U ІІСЦІЄІUІеіО metJeiO 

///54 року .•• 
НаЗ«Jрt»ІІІ: 

•OcunyMOJ(CIUIOtiU'I)' 
БоdіІІІСКОNУ 
ІІMoctt.t~e-. 

т. IUeoчeJwJ. 
ЛuсІІІtJІІодаЗJ. 

В UІоОМУ листі привертає уваrутс, ик темо пише Шевченко про 

•запорозьку душу. Бо.ІUІнського, виокремлює Roro 
у ІС РІ іНС ЬІС іСТ Ь. Ше раз НU1ІдВІОСJІОва Кочубинськоrо проте, 
що .запорозька НІІТ}'РІ просrупала в 5одинському.. Тар1с Гриrо

роJІИЧ, JIIC баЧИМО, UC ТОНІСО ВіІІчув і зафіксував. 
Суuчи з усього, переданкА ВВТОПор1ре'Т був написаннА Шсв

ченmм сnеціально .111111 Бо.ІІІІнськоrо: пост зобразив себе не в 
•МОСІСОВСЬКЇЙ ШИНСJІЇ• ЧИ •муtШІІрі•, а В О.ІUІЗЇ, ШО МП HBra.IUПII 
московському професорові любиR Rому rетьманськиR тип ук
раінци. В цьому ІСОНТСКсті особnиво щиро R DOp)'UUIИIIO ЗВ)'ЧНІ1о 

'ЙUL'hll:ll nронеІіаомІІА uavauprpeт IIJcaoRиa • WUЇJIWIOII)' CIIIIDi, ad ао
ет nере,ІUІвІіаІІІІнсwrому 'lepe311J111pc1110111UWІ, учкКІІа ексnцкцІі НІ Mumnu· 
.ІІUJІІ54р.Семс11081МІІІІОІІУМІІІССМІ8а8КЧL 

1 Wеnеико .... 111 }'МJІАІІСТ ІІІ. І t1IUКII 1854 року; nepalllldi liouнcwcolq 
wpe:.ea--. 

'Y6-мy'nlld 11auD1'0Jillpunul'fiiOIIU We .. иu ІІІоОІ'ОІІИm noeune~ 
-J318IJD11:1011U18J811DitJ1111M,IIIOCeмel«84.11~118ie3UXIIIИ8/Ic
tpiDКio.lt)WI1ito8onetpii8CioiКirO)'IфiмetnaІ.aallиpniiCII ИІМІІІПІІІІ'Ір.ах.аіІL 
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rrонторна под.нка за rrpнcлarri Боди:нським літописи: •и іх уже на
rrам'ять чmаю•. Тільки справжнє проrtикненНJІ в •поrану полю• 
вс:rикоrо украінШІ дОЗDОІІІІЄ зроJУМіти, чому саме з ними на за
С.1анні -ожиВІІJІа душа• Коб:~аря. 

На мою думку. поетові зі:Jrшrшя в листі до Бол.иrrеькоrо спіл. 
сприймати буквально. Він таки ІІаІЮN'JІТЬ :JІІав літописи, при
с.18ІІі професором із Москви. Більше тоrо, саме заІUUІки повному 
:J&ІІурсrшю в історичrrі праці Шевчеrrко в .зас."Шнrtі епраІШі ожив
лював душу, збсріrав і ПPHMHOJt)'ВIU інтепеІСJ)'&JІЬИИА ІІОТСИціал, 
накопичуаав знання з історіі Ухраіни. 

6ільше Ше•rснколнетів Бодянському не пrrсав'. Ocнrr Макси
мович, JІК і раніше, віJІпоні.Іuпи не сtШІ. Професор ІмІІс:раторсько
rо Московською університету не ри:.нкунвв упІІJбленою ро6отою 
на кафедрі. Він добре '1Нав: икщо ctJІHc відомо щю Aoro листунан
ин з Шевченком, утому числі uарю, ro •ФЛ~срівська ісrоріи• бу
де: :ШВІRПИСJІ дитІІЧоІD забавою. Копи всередині 60-х років ко
пишній сrудснт Ocиrra Максимовича паnичан ин Петро Зарищ.кнА 
побунвв у nрофесора, roll поnросив Aoro nсрс:двtм Якову Голо
вацькому, з яким nHcry888CJI і збірку иаропних nісеньякою вІІJІІІ

нвв у •Чтснинх•. чим зумовnюІІІUІосн Aoro тнмчасове мовчання: 
•Г. 6омнс:кнІІ ВС.ІІСJІ, 31СияаІDЧН пооrтсмие своё нвwсму fіІІаrоро
дмю, H:J8CC111111, что все присw.пки Ваwн о.цер:ІtІUІІіІІаrоnооучно н 
не one.u едІUІС1'ІеІІІІО ІІD ..,......е ........-e.acn,JifOIICXQIIПID а 
...,...._., 'l186w Вам rte rде.І8а arшl...,....,..acn. себе по apo
teccoPa 111t ~···" (Вил.іnсно МИІЖІ.- 8. М.). 

6оJІзиь скомпрометувати себе мк nрофс«:ора Московс:ькоrо 
університету тажіпа над Осиnом Бодянським з часу .флст
черівської історіі•. Втім, і бс:J тоrо він був абс:оn10Т1Ю законоспух
наним унівсрсН1"С"ІСwснм nрофесором, який у тоА час. коли Шев
ченко rомнвся у Новопстровському ухріппеииі, а Герцен у Лон

доні nочав ВІUІ8ВВТИ апьманах •По.n•рнам :ІІС3ІІЬ, о.асржав віа 
118PJI орден Crьrroi Анни 2-ro С'І)'ПСНJІ та інші знаки монаршої ми
пості. 8 архіВНОМУ •ФормуЛІrриом СІІНСКС о СІІу&бс НСnОІІНІІІОЩС.. 
ro .ІWІ:КНОСТЬ ординврноrо nрофессора Имnераторскоrо Москов
скоrо унивсрсІm:ТІ. Осипа Максимовича 6cuurr«:ICOJ1Мo 36cpcmoca 
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офіuіАне •Кmmм:нное обещание ... J вкнм вельми цікаво поJна1Іо
митмсJІ: 

•Я, ІІИЖСИМСІІОВ811НWЯ, o6cutatoeЬ И КJІRІІ)'tЬ lkeMOryUIHM Бо
ГОМ, Пре.ІІ СВRnІм Ero Eвattrenнcм, в том. что XD"IY и допжен ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕІІИЧЕСТВУ, своему нстиtшому и прн
,....ому ВСЕМИЛОСТИВЕАШЕМУ ВЕЛИКОМУ ГОСУдАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, САМОДЕРЖЦУ 
ВСЕРОССИАСКОМУ и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ВссросснАскоrо Пресгола НаспСJUІику, ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЬІСОЧЕСТВУ, ЦЕСАРЕВИЧУ, ВЕЛИКОМУ 
князю АЛЕКСАНдРУ НИ КОЛАЕВИ ЧУ ВСРІІО и НС.1ИЦСМерно 
служить, И ВО всём ПОВИІІОВDТЬСR, ІІС щади ЖИвота СВОСГО, ДО ПО

СJІсднСА кап.1и крови и все ввwсокому ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Самооержавству, сип н масти принаппежавшис 
nрава н преимущества, узаконсннwс и вnредь узаконнсмьtс, по 

кра.Ансму разумснию, сип н вахиостн прсдостерсrать и оборо
ІUІТЬ, н nри том по краАнсА мере старе:п.сн сноспеwествоваn. всё, 

что в ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА всрноА службе и 
пользе ГосуJІарствснноЯ во вс•кнх спучаJІХ касатьс:JІ может. 
О уwсрбе же ЕГО ВЕЛИЧЕСfВА иtm:peca. Вре.ІІ и убьmси, как 
скоро о том уведаю, не токмо бJІаrоврсменно обьявлпь, но и вса
кими мерами отврашать и не llOП)'llliiТЬ 11Uа1'Ися н всякую ввсрен

ную таАНОІ..'ТЬ крепко храннть буау, и повсрсннwА и попожс:ннwА 

на меня Чин < ... > 11а1111сжащнм образом по СО8ССТИ свосА исправ
nJПЬ, н ШІJІ свосА корwсти, своАСПІІІ,ІІРУЖбЬІ и вpuuu.t, праrивно 
JЮЛЖНОСТИ свосАн присJІпt, не поступать. н, таким образом cdiJІ 

вести и nocтynan.. как аерному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕ
ЛИЧЕСfВА поzшаному бласnрисrоАно есть и наппсжнт; и каки 
пред Боrом и суJІом ЕГО страwнwм, в том вccr.u О11ІСТ JUПІt моrу, 
квк сушс мнс Господь Бог душевно н КRссно да nоможет. В за

КІІючснис же сеА моей КJJJІТВЬІ uе~~уюспова и Крест СпасИТСШІ мо
его. Аwин .... 

Поtо,ІІ.ьмосн, читачу, документ серАозниА. КлІІТІІСна обіцянка 

Ja сІІОЇМ змістом не змінювапасн з XVIII croniтnt (встаммосн 
ті1Іьхи ім'JІ н0110rо імператора), і покопіння чиновників даваJІИ ії 
усно 3 Q!UІочасиим пітисуван нам .прукованоrо тексту. Відбувапо
ся це неде-небу.аь, а в храмі, 3 uілуааиНJІм хрос:та, при cliJr.кu. До 
присяrи npи8QZUiв свяшеннослужите.пь, акиА потім скріпn10818 іі 
текст хр&МОВОІО печаПСОІО. В Цекrральному історичному архіві 
Москви зберіrаєтьсн ІС.ІІJП1ІеНа обіuанка, пі.D.nисаиа 6оuнськнм у 
1846 р., копи Аому nрисвоіпи чин нuвірноrо PfULIIHJCІ. На ніА ві.п 
руки записано; •По сем у кппвсиному обеwанию присяrу учинкп 
зксrраординариwR профессор МосJСОвскоrо университета на· 
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двориЬІй совепІик Осип Махс:имович СЬІІІ БошІиских 2-ro JІСкаб
ря 1846 r. К присяrс nривё..1 протомерей Петр ТериоккиА. евиае
телем бwn рскrор А А.ІІьфонскиА•'· 

Сама npиt:яra nовністю віл.nовілвла тодіwніА націонапьніА 
ідеі •православ'я, самодержавства і народності•. Православ
ниА, віруючий, :sаконослухнкннй цареанА nіАІІаниА і патріот 

Росіі Осип Максимович &отrнськиА усе *"'"" був вірннА 
клпвеніА обіцянці. Тож не станемо шукати в ньому того, шо 
суперечипо саміА Aoro JІІСШСЬкіА і rромІJUІнськІА суrностt. A.u:e 
цього не робив і Шевченко. В шо.аеннику Бо.uнського є заnне 
вШ 20 лютоrо 1856 року про nрийняття присяги новому імпера
тору Олексан.а.рові 11: •В .n.ва чка пополу.ани (воскресенье) по
лучено приrлаwенне НJ университета явиться в унивс:рсип:т

скую церковь в половние 4-ro, в мунлирах. Приwедwи, t:овср
wено бw.no молсбстане с мноrолетмем новому Госу.аарю, 
Александру Николаевмчу 11, вместе с наследником ero Госуда
рем Цесаревичеми великим князем Николаем АлексаНдРови
чем, в 10 мннуr 5-ro, а unм тсrАІС арвев .. BIIOJIJIIICB•1 (ВидІле
но МНОІО. - В. М.). 

Пам'JІТІАмо, що БоuнсІdСМА не був ідейним борцем прогн ца-

'lk1ft11811wutA ісtuрІІЧкнІІІархіІ Мосс•и.ф. 411,on. I.S,cnp. ЯІ,Ірх. 11,11. 
1 &цuнcwt~tA .18фі~ у UКWКНІІК)' 20 і 21 .1110101U nрмкру іаорі10, 1110 С18• 

лІСІІІ 11 дmto nрtІСІІІlІ :Ji .іІ."JІОНок ІмнІ ВсІІикоm І СКОІІОІІІІWІІ КІD Моспу: •··· 
В Крем.. НІ И•н.-::пА КOМOitQIIWit. 10 JІРСКІ 11011)' по CJI)"'III прмСІІПІ • nо
ММІІ:ІІІ!чt)»Іt,ІІWІІnЕІІ о.р...ІСОІІОПUІІСІІОІОСОІІСІСІ'Ор811f1ХуІубн.,МНО*ОСnО 
КІр;uІІ. Что 31 иet'IICIW 11 ТЦ)'ІО 00W. ДІА &or, onuCiw бе] ICUOf'O nрсрнамено
ІІНИJІ! .. Ко,nокоп, )'IIUIUИA с И•НІ ІІuиІЮЮ, -llt"I'Ctll'c)'f, І 2500 ny.-. Не
СЧІСІНС СІІJ'<ІНІІОС. ТО1Ч8С ПОС:."Іt пр11СD111, І 10 CUIOC: 8рСМІ, kOID Mкrponomrr СМ 
І X1J1t1Y К ему 1WІОПИ)'JІІІ ucpll) ... 24 IIIO'IUIU Іін .JКОІ)' 28ерІКТІСІ .110 llif:J IIQIIIi: 
.. м.ашн • СоІІориоІ )tneнciiOA rraure, JIQIIILII cwoтpm. 111 ІЬсrунссоА церои 
(АлсnсІ npo uepny МІІІІМІІ 'lyaar8apaa ~ІІІ ll8ldкwdll: 111101111 І 
l(pnuli.- В. М.) tІІуn18111ІІІ КОІОІСІОІІ. Он ароІІм тр11 nora1a DIICIQIIoll.ti.IDII.It
pcмииw.. КоJІОІСОІІ :иоt-ІОСІСреСІІWІ, Реут, ІІ14ІІОІІJJІН1 JD11 I"IUJIIICIIIII, JCIDI"

U)"ZelaЖ'IIIUCionptU:Ir&.aopiiiiCia.AI8ЧUICionotiiiJit,-I.S ... •fipoUІDIIC
npкEJOI)' ./IU ІСіх MOCICII'dl ІКUІі» :JIIIJIC8IIIII. І IIIQ/II:IIНIIq" і 2ИаАомІ іо.uІІКІtІUПV 
BI]8Aiccuola: •ПІUИие ХОІІОІСQІІІМос:хк nроІІJІІМDсІІІІWКІІ:сК)1ІІDJІJІС ІІІІ
JІО8е (,.,) 8СІМІХJреМІ npJICIIПI КОІІОІІ)'nм:у8р»}'ІІІІІІDІІІПОІІ І :zoD0nyAC ИІІ-
111 lluиxoro. npcu11111111111113111111H oc:tUIOIIIIII:II НІ3еКІІС < ... ) Кalr.AOUCНOCIQ'• 
1Іmо:n'ОН1ІССПІСНОІІОІ"Оrос)'DІІ8НКСІІІfісn:~•Нс-....еtІО,ІІІОJСІО
меІуJа., асuІмо. мІ ае licuwla.adt ІІІо ШеnІdн po3IICIIril Шоrtенко8І аро 1111 ...... 

СуоІІСНІ .arcpcu. с:...,._ u.DIЬI...,.. 12011nyal8, ane іаанс:WІІІА .,... 
ІІІІІІtN03ІфіЕ)'ІІUІоrоНІJІJ- PcyrІynpocroptoni- rа,н). Aoroli&lo8y 1612 
р.ІІІІІ:арАІЩRІ 'ІоІІаІ, ІUІ сnuрІІІІ Ulp-nywкy. ПuіниІ.ЕІ80НУ 111131111111 110-.....,.,......_ 
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ри та самодержавства, навіть у шолсннику він жоаноrо разу ІІС 
сказав критичноrо СІІОМ. про Мнкопу І та Aoro маІtже трмл.WІ
тнрі•Інс правлінни. Теші ІІК, с:кааімо, ltoro сучасник Борис: Чи
чсрін писав: •В Ннколае І воПJІаrипось старос русекос самоасржа
вне во вс:еІt •Іисnm: и во вс:еА с:восА нсприrлмноА краАнос:тм < ... > 
Он бьиІ.песпот нпо HB'JYPC, и по прнвw•Ікс, деспот а полном смwс
ле слова. 011 не тсрпел никакоА неивисимос:nt: и ненавидел вс:ІІ· 
КОС ПрсВОСХодс:nІО•. 

Нищівна характеристика Герцсном МиКUJІи І була ві.аома 
Шевченкові. В •ПоnирноА звсuс на 18S6 ГОJІ• в уривку з •&wлoro 
и дум• 113НІ'ІМОСІ: •Всё :по принамсжІП к риду безумнwх мер, 
которwе исчезнут с nоследним дwханием :пого торм011, nonвв

wero на русекос коnесо ... • 2 вереснІ 18S7 року Шевченко 11писаа 
у щоденнику в rерuеІІівському контексті: •Неужели со смсрrию 
:поrооrромного нашего Тормоза, как вwразиn:ся ИскаtШСр, ПОЗТЬІ 
воскресли, обнОВНJІИСЬ?• 

В історичній літсраrурі не nомічено. шоб Осип Максимович 
коли-небудь uіkаВИвси Гсрuсном. Але мені трапився в архіві лист 
до Бодянського від Aoro учив, історика nітсраІУрМ Миколи [міча 
Стороженка ( 1836-1906), в якому ЧІПІЄМО буквапьиотаке: •Мно
rоуважаемwА Осип Максимович. Только вчера удмось мне вwру

чать І том Герuсна, которwА Вами ПОСЬ1118.ІD•'. 
В ГсрuсІІі, п і в Грановському, професора Бодянського при

ваб.ІІювала не рсВWІюuійнk:ть погЛJШів, а, пе~ім, освічснісrь, 
ерудованіС'J'Ь, совіс:n. і порІШІІість. Між іншим, Осип Максимович 
залишив у щоденнику найuікавіwу з віаомих poonoaim. про 
смерть і похорони ТимофіІІ Грановськоrо1, історика, професорв 
Московського університету: •Ннчu смерть так сильно не пора
)1&118 университета с: НС311ПамІГПІоrо времени, как смерть его: все 

без ИСІСnІО'ІСНИІ бьuи П<Ш rнетом ее; С утрв до пщцней НОЧИ АВС
ри ЖІUІища его не затворuись, как от унивсрситетских, так и ІЮ

общс мос:ковскоrо общества. Тоnько на 3-R день вwнеспи ero а 
унНверсІІТСТСКУJО UСрКОВЬ: JОрЖССТІІСННОСТЬбЬІЛІ ПОJІИІUІ; 110 И 1'0-

ro ПWІНСе бьuа она на CJIC.Q'IOUIИЙ день, коrда хоронИІІИ ero. По
сле обспни ... н панихндw профессора нсторико-фмолоrичесхоrо 
фІІкультета nри помощи некоторwх из .apymx, а таюкс и самоrо 
поІ1СЧІІТСІІІІ ВЬІНСf:ЛИ гроб его нз церквн до ссннwхдвереА и сда1ІИ 
сtу.аситам, кoropwc и nонесли rроб cro на своих руках через весь 
ropoa на П11111ицкое КІІІШбнще 38 Кресrовс:коА застввоІІІ, p8CC1'0JI-

'BPUI,ф.99,0LJ6.104,8pL66. 
'Нulp8uu, про ЦJD rtQI,/Io JIIIIIШD аіннІ CIICNUII r1)'681Uel; mtOI"p8ф,ICJOo 

pn І. ПрdІІІtаІн. 
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ннсм верст 6. Пуn. бwn )':ЬІПаІІ цаетамн н павровwмн пистьямн. 
С ІО·тн yrpa до 3-х nопопудни продоnжалась вся :па торжествси
ность < ... >Давно уже стопнuа наша не ви.де.1а nоаобнЬІх похорон, 
.аавно никоrо она тах славно, так eJUtнcшywнo не ЧПІЛа. Как мож· 
но сравнить похоронw cro с nохоронами человека, JWІско и дonr 
wc ero .аеRствовавwсrо на одном н том же поnрищс, nоприщс 
проскшсния, н nритом бмьшеА часrь10 во главе; раумею noxo
poнw бwвшеrо миНИСТ))І нарQІІноrо просвсщени.ІІ І'РІФВ Уварова. 
с:пучивwиеся равно м:есяцем: раньше. Там все бwno дOJDUtocncoc, 
так сказап., зака:tНос1 ; зассь - наоборот: добровольное неnри
нуuсннос чсствованис. Чесn. • 6вanuaapвocn. Mocue, ,._t 
_..... oaean. • от;цеJІІІ"nо IIC'11IIIIIWe J8CJIJI1II от .......х, ...... ао 
крdІІаст'8, .... 80 ......... C8fCII'n. c:pe!ICUI • ,ІІІрО8ІІ8Іа D)'X 

......... ; _____ , __ _ 
~.aк1111010~8C11111110f'0JU,.....••,_...oт 
............ nо6м J036J,Jurn. ксебетuое II08C'fllfC11IO • r.1180JQ111-
110e ~в томтеснам IIOIIJIВIU, .....а IIDIIIJII8IeiiJIOtecco
,.. (8ИJІ.ілсно мною. - В. М.). 

Честь і М.ІІчність Осипу Бод.Інському, JІКІІА зумів тах точно 
зважити ТLІІІНТИ двох сучасних Аому відомих JІіячів, відділити іх 
істинні заслуги від мнимих, оцінити іх ВКJІІЛ у російську освіту А 
культуру не за nосадою, а за рсально10 духовно10 роботою. 

Добре ві.а.омо, що ПЇСJІJІ смсрrі МИХО/ІН І в JІJOl'UMY 1855 року В 
атмосфері Росії 6ymt розпкrі сnодіВІНН.І на кращі часи. Той же 
ЧичсрЬr зІU)'ІІ8В з uьoro npиiiOJIY: •Влруr пришпв из Пстсрбурrа 
rpoMOВIUI вест.: вмперетор НИІСОJJаА СКОНЧ8ІІСJІІ!.. Вnечатление 
6wno ПО'І'РJІСающсе. Казвоось., что рухмул колосе, которwА всё .ІІІ· 
вили никому не даВІІІ а:шохнуn, < ... > ПочувсповмОСJо внезапное 
облсrсснис, как буJІТО rорв сВІJІилась с ппсч, н дwшаn. стапо сво

боансе>. 

' ЦІІСUО, 1110, pcnnoвiuloчtІ aiiiQIIttnnntY ІІрО nохаронІІ Ccprk Yupoa, ~ 
.uнcwarl uueК1)'88 СJО8'ПІІ, 1U 61: момm~, ІtCJQІXDaнoro :aplln'eJII!I. са.ьш, 
аін !I)'888JI8. 1110'1ino ІІОІІіІІUІU O,no &ІІМО ..........._ nрафссорам umoмil 

·-СоІшn-; e .. .31UOC!pnмo .......мке IUUIOI'O, ХІШЛІІ МІІНІІІ:Ірс:проаІІІ, 
аочmо6сиwшс:Іооио, 10І'ОІ8е'Іа.1: ~НеСІаІое 50ру6ІеІссреарс..~.- ,.КІк'! 8111111)'
тwre!"- ,.СоІСОІІІСТ, ВіІаІсnрс:ІОСІОІІІП'&.ІІІ, НІІІіаnWІІС,ІІІІ МІСНWІІС".- .,J1o.. 
.lllri'CKt)'I','I'DIJCYIRIIIIIIIIM~IDIIIXJ:)'JI8ПUI,kO'niPIII=•CDCJІКOC:Iiм .. 
... ІІро8ІІІІІСІІОІСІІІноrоІЬсJмрІ'ІССUqІUІІІ0"DІС:ІІЧчср .. ІПІСІІ.ІІоr-.ІІІІбросо· 
ІІСІИОС!Іо IICiaiD. llpoc:ro pQiotloDDI. Умарми- и аІІоqІuJІ··· 

ІіааНСWСІІІ 'JUoa: 3~ piiJ Х8 'R, 1180 .nponoi!ИIIC oi803IOJIII8 .. IIOIO
PD181 ~ С/1080 ПonudНJ, Wciiiii'08J, fРuюІСІІКОМУ1аІи., •ld 1'01У811*11•· 
~• ... tuJDІolpaaм.-&,cmawco.ІІIO&IІ .. IIIIIC .. DQJН.pcЧtl RCUII 
IUI'OIIПIIId DOL, OCIUC8 15CJ ра.-.. С8м Octln МКС8ІІІО8JІЧ .. nDXIIpOI8 .. 
e,.,eo, ... 8CIWriiOUIII'I'IIco611108111N)'IUIIIP8. 
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Що стосується Бодянського. то він сnрнR:няв смерть царя nо
.-.:ристняttськи і ЗJІОрn.іІ.ІІОСТі собі ІІС дозволив. Його заnиси в день 
отриманим ІІрнrоломUUІиоої звістки. тобто 20 .1ютого 1855 року, 
яражають своєю буденною правдиоіСТJ(): ..... ОСТВJІОDІL1 меня зем
ляк моn А. Д. Романовский. nомощннк ниепектора студеttтов, ко

торwІІ. между nрочиt.!, ІІІСІІНУЛ на ухо мне: "Uарь умер".- ,.Отче
го?" - "Говорят, от восnа.1сния'". - .. Когда? " - "Вчера в 2 часа 
nоnо.1удІІИ" (nосле оказалось. 'ПО в 20 мннуr І-го ІЮІІОJІуднн)•. 
Того дІІя БомнськнR поnросив декана факультtrу, щоб nришвнд
ШИJІИ днспуr за його участю та мимохідь залктав у нього: •"Прав
да ли, что умер?" - .,Совсршешtая nраВ.ІІа". ВЬІХОllЯ, хватилиси 
бьшо часоа, которwх не оказалось. Полагая, что их кто-либо ста
ШИ..1 у меня RO нрсми т011кurни, воратилея домой, где и нашёл их. 
Таким обра:юм, вwход t.!oR: бЬІЛ нсудачсн, и я осталея уже дома на 
весь день•. Наступного дни БомнськнR: відзначив у щоденнику: 
сСеІІчас человек моR говорит, •rто всюду-де по Москнс разос.nапи 

полнuию. tte будет ли кто •1сго особеttно болтать.. Дав Аому муд
ру пораду: •А тw н вся кн А .npyгolt • .:r.ержнте язwк себе на прнвязи, 
•rтобьt не nопасть бе1 ВИІІЬІ ьпросок!• 

Ко.чн на nочатку верес11я 1855 року новий імnератор Олек
сандр 11 з сім'єю приіхав у Москву, БодЯнський 11е пішов 3 верес
ня на церемонію нрсдставленни Rому всіх московських масгей з 

абсолютно буденної nричини: • ... я, не усrІев сшить себе нового 
мундира {казакина) н не желаи nлатить nортному втрндорога за 
работу на скорую руху, не пошёл. удоволЬСТІЮвавшнсь тем, что 

8ндел Его и Государьшю' со всеми прибЬІ8ШІІМИ на вЬІход 2-ro, ю 
дворца 8 собор• (йшлося про традиuіАІІе відвідання царем Ус
nенського собор% Кремлівського папаuу і т.n.}. Але А тут знавець 

кремлівських пам'яток Осип Макеимовttч зробив nо-своєму: 
• ... сперва пошёл бЬІЛо 8 народ, но, по причине страшІІой давки, 
аmрави.лсм на колокольню < ... > где у окна все бЬІЛо прекрасно 
Внд.ІІО, с..1овно на ладани•. 

В що.пенннку Бошrнського з~ічаємо заІІнсн, що відобража
ють йоrо помірно-ліберапьні погляди в зв'язку з деякими надіями 
на нового uаря. Передусім, це пі.Іrrримка відомої nромови Олек

сан.пра 11 ЗО березІUІ 1856 року, зверненої до nредводителів дво
ряІІства Московської губернії, про nотребу відміни кріnосного 
права: cДaR-to, Боже, чтобьt хоть на зтот раз и 8 добрЬІй час!•. 
В січні 1858 року в листІ .nо брата Федора професор виразно вне-

' бамІІСWУІЙ ро:sчуле110 :JIU1Hcytl311 у щодеННИХ')' JIOlf1011illi ПJІО Часті ІІі.аіІІНКН 
~~:іночоm 8ot~tJN~CeHІ:U:oro моtІІСТИJІ'І • Петербурзі •LІ.Ір:ву!ОШеА Гocy.upwнeR, 
IU1f'OPU npey~:ep:uю МОІІНWІІ, О<:Облн110 кв ~~~;еноwноА Копа nom .елам о ІІЬІ
ІUни• БоІ)'• Н np .. ОІІВ ПІ\.!LіКТ 1/.11 ІСМеІІІ. И Иt іІС'Та!т J(O самоrо ОІСОН'І&Нюа.. 
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.ювив своє задоВОІІСІІШІ в 3І'JІ.3JСУ 3 назріввючим у ехорому часі 
схас::уввнн•м хріпаUПІВ. Так само захомено БtшинсьхнА ІІі.прн
мав і значно лрібніwі нововвевснн• ІtарІІ, .юхрема, на nочатку 
1856 року ралі в yrІCpro&:CHHIO імператором 0o1CXC8MpGM 11 npono• 
зиuії 11ро призначении в Училище nравознавства та Олек
санлрівськиА ліuеА вихователів і3 цивільних персон: •Честь н С!Іа
ва Государю, освобождающем.у rраждансхне места от военноrо 

маtшарннствв! Зта мера cro примnа всеми с восrоргом. Не ІІаго
ворятс• о неЯ•. І S ссрnня 1857 року, роомірковуJОЧи 3 nриводу ви
ХОдУ в світ ІСІІИПІ історика, бІроІІІ Мо.асста Корфа •Восwсствис 
на престол Ник011оя 11•, Бо.мнсЬ1СИА захоплювавс• тим, що в ніА 
ааен3)'J)а Jtiчoro не викрсслювала стосовно uарсьхоі сім'ї, очеви.'І
но, що така нубпікаціи стаJІа можливою nиwe з дОЗІІОJІУ но110rо 
імператора: сВ добрwА час с таким началом гласносrи! По мнс, 

зто всдёт х чему-нибуАЬ особснному •. БошtнськиЯ акІІСН'1}'ВВВ 
YВRIJ" на вміщеному в хннзі Корфа листі імnератора Олександра І 
(в буrність Roro наеt}'ПНихом nрестолу) .ао JІCpжamroro канцлера 
В. n. Кочубей від ІОтравнк 1796 року, в •кому Ящ'ІосІІ про нсмож
.1иuість ол.ніА лкшині ynpaВJUП11 державою: 

•Не хочст ли АлексаНдР 11 ввссти у ІІВС обласmое обществсІІ
нос уnра&ІІСНИС? ДаваВ Боr! По МНС, ничеrо .ІІучWС НСЛІ.3Я зтоrо 

среJІ.сtВВJLІІJІ искорснснИІ тех :JWІ, кoropwe н теперь. квк за 60 nет, 
118РJІ.Т у нас, особливо, сели к тому гласнОС'По во всёи, что может и 

лwажно бьпь гласно ... •' 
Ну ик? Московський українець Осип БотІнськиА, ак ідеАннА 

провісник rорбачовсьхоі гласності? 

• Ветаве УкраІва І ро3вІє т•му не•оnІ• 

ПіСІІІ: розповіді про щиру прнсиrу цареві хочу НВІ"Ід8.ПІ абсо
,,101110 nротІUІСЖНі вчинки Ііо.ІuІнсьхоrо, а саме: в роки поетовоrо 
38СІІІUІИЯ московt~окиА професор Осип Бо.ІUІнськиА переписав з 
якоrось джерела початок неВМJІІНоі тоді ше Шевченкової міс-rерІЇ 
•ВспикнА JІЬОХ8 (рцки 1-174), тобто ро:шіл•Тридуwі•. Зruаймо, 
RJd с:амс рядки ПереmІС)1818 ПсnаА заІСОНОС/І}'ХНІІИИІt і ВІфІІЙ обс· 
рс:книА Осип Максимович. Три mаwки --rри ЛІDдСЬКі ду~~~і роо
пові.uли про те, за що іх св Рай не П)'І:КВ~. 

Перша: 
.. ЛІІм~»ао- mwwІJniPIDJIНOIO. 
JІІІQІІІНІібраnІ 

ТаІІШ8НіІІІІWІІІІІрсІІш/ІІ; 

'lio.luotc:wtиAO. N.Днnннк. 1852-1157. С.І57-І60.161-J69. 203,251-251 
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Друrадуша: 

Атоrо11Ме1МІ..18, 
Шо ІІМ іІІІІІ І Пeptii(;JIIUI 
Мос:ІСІіприс:Іmи! 

А..емс,МОЇаетрм"ІР, 
3а w ке IП)'CnWI, 
WoЦІJІCiiNO!;;КOKt.kON)' 
КоИІМІІІОіJІІ 
В&пурмІfі,ІІ'КаіНЇХІІ 
BMocuyi:JПDIIIUII. 
Я6}'.1ІnttlttiiOIIin:oм, 
Як:ІіrаtуримСІІUИІІІІ 
МосnаІНСІ"Ііv.nІІІюrІ, 
11ечСІІІІ~, 
І мuoro, І mporo 
ВСеІЬІуnтопІUІІ. •• 

Третя .nywa кара.11аси 38 те, що маленькою всміхнупася Кап:
рині 11: 

ЧКІІ'1КІІІ&,ІІІСС:nОІНТІ, 
Шо11UІWІРNUІ
ЛІОТМR IOI)Ot YlcpllJІN, 
fO.,CWIIIOI'tИUA! .. 

Профеоор університету, икиЯ присягнув цареві й спужив Aowy, 
uтамувавwи полих, персписував аtmt:uаристськІ, осер.ані по
етичні рІІдІС.и великого украінWІ Тараса Шевченка про мкrарспю 
.ayw, nокарвннх Боrом за мнмові.JІьні, несвідомі, ue страшні rріхи 
перед Укрвіною. Три боnісні душі, икі уособп.ІОІІІJІн в Шевчен
ковій містсріі високу націоиапьну свідомість і .ауховність трьох 
зnаwиих nеріодів )'КJ)Іінськоі історіі- за Боmана Хмел~о~~ицькоrо, 
Івана М83СПИ та ІІІРІОВаННІ Катерини 11- зпилнСJІз nрофссорсь
коюдушею А Н83UЖІІИ nос:с.nипися в иіА. Уже чую пурН18Нсwd ro
nocи тих., які мені рішуче заnер8Ч)'ІОТ1о, уnевнено звинувачуючи 

6<wlиcltk0ro в тому, що нacnpuai він і не 36ира.ВСJІ иесm хрест, 
яки А y.JRB на свої nлечі наш иаuіоНІJІWІИА rеніА. Але у кожного
свіА хрест. І не судіn., то А не суJUІМі бу,ІІС'ІС, 

На мое nсрскоиаиИJІ, ніким досі не ІІІЩСНТО8ІUІС переписуван
ня рuків із ШеІІ'Існковоrо •Вслнкоrо JІ~, бупо 11ІХИМ і вмоо
ким духовним подвигом ni.uдaнoro РосіАської імперії, укрвінWІ 
Осипа Максимовича Бодянського, бо наодинці з 18расом JРиrо
ровичем Шевченком він ІJtiWHOIO пушею своєю все-таки 
приє.анавсІІ JІО поетовоt иСЗІІвмноі віри в те, що 

ВсnІмеУІсрІlка. 
І po.Dic n.wy нowd, 
СІітІІРUІUІ-=.tnm.. 
ІnомОJІПW:ІІНІІІОІІі 
Не-ІоНJІЧІUrн! .. 
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Пам'ятатимемо. що рукою Бомнськоrо були також nереnи
сані невІШІні в ті часи nоема •Кавказ•. nосланнІ •І мертвим, і жи
вим, і ненарожаенним хмnнхам моім ... •. вірші •Гоrопю•, •ХDІІО4-
ниR Ір•, •Як умру, то noxoaaйre •.• • та інші nоетові твори. 

Поет ІмаерІі І nоет ІОJІІ 

Немає нінкоі nотреби розкривати в ціА книзі ШеВ'Існхове 
стаменнІІ ло царизму і UІріІІ- це nce .ІІІ.ВНО зроблено в сnеціапь
них JІOCJii.uceHHIX. Наnда10 тілЬКИ, ЩО саме nОНІПТЯ ецар. 

ІІеаіАІІіп:ьне у поета з безбожнісnо та 311ом: 

5e1бwutnA 1•р10! ТІорче 111а! 
Праuи RIH111e/18D aoctaкtdl! 
Чоrона&оі•ІІІІ:м:МІІі? 

Та А we-н1W811R акрок ШІJІІІІІ ПІtСХІІt аWомкА: 
IКIDR D111 іІІ. ПОСПІtwІИ 
Orиxuapl..кariaJІIQilt':wctІ~~:. 

ВІІасне прірва у ставпенні .110 росіАських 111рів, ика рооц,іпJUІа 
Шевченка й Бсwrнськоrо, ше масштабніше А виразніше проn:нг.на 
між Шевченком і Пушкіним. ЗrаваRмо пушкінські РJШІСН, що спа
вми Петра І. 

HonpuiOAoнnpнllll&t"PКLUІ. 
Houpu~o~yкponu~tra)"КOI ... 

TOI!UieNП.10repol. 
То мopen.uaar&~~~o. 10 п:шrннк, 
OнaccolhoeloiiUIIUIDYJDDЙ 
НатронеІе'ІІНІоІІбWІІраОоrннх. 

Загальновіаомою є взаємна непрuзнь Пушкіна 18 імператора 

Олекаuшра І, ме ае.аавно з'ясовано, шо всятах DВІІа еевобо.Іо
пюбна лірика• Пушкіна вповні або майже вnовні вписуєn.ся в си

стему лібераJп.них norJUШiв імператора. 
Неnрості стос:унки Пушкіна 3 Миколою І також не мап:и 

соціапІоІЮrо, ІUП1ІUІристсІtКОІ'О харпrсру, Пушкін JUtWC замиквв 
насnіJJувати Пстрв 1: •Во ІІССм 6удь пращуру поаобен ..•• Поет •· 
пишна евіячення особистоrо СТ8ІUІСННR ло ЦІра: .Дмrо на неrо 
с:ервиn.ся не умею; .on. он и не npuao ( 1834); .Лично • серде'ІНО 
npHP31H х rocyDpІD.... (1836). Тому прнроаннми 6упи 
пушхІиськІ CJI088 про вLuаніс:ть цареві, сквзані на смерnюму 
QІІРІ: • ••• мне JCaJD. уwереть; бІUІ бw весь его-. 

Шевченкові ненавненими були і сучасимА Аому МИХQ/ІІ І, І 
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Петро І, котрого він ttазивав •лІОТИМ UТ'ОМ•, ЯКІІЙ •розпика• вІmу 
Украіну•. В оцінці Петра І, як зазначав Сергій Єфремов. •Шев~ 
ченко пішов наnерекір офіuіАній історіі і тій росіЯській літера~ 
турній традиuіі, якої найблискучішим застуrшиком був Пушкін 

("По.'!Тава~, "Медньtй нсап.ннк", "Кто он? м та ін.)•. Всім відомо, 
як ttнwiвtto зобразив поет Миколу І у поемі •Сон•, за що А бук 

ним покараний. 
ПантелеАмон Ку.1іш. який чи не першІІА широко співставив 

Пущкіна й Шевченка, мав щодо uьoro своюточку зору, заявивши. 
що Кобзар давав нewaдtti оцінки uарям, •начитавшІІсь nсев~ 

доісторичної літератури•. Послухаймо ро:шуми Куліша. вперше 
опубліконані через дІІЗ десятиліtтя nісля Шев•rенковоі смерті: 

•В 1847 году праниlWІям империи казалось мслочью заnрятать 
в росснАскую nремсподню мужицкоrо сьtна, которьtй nисал сти~ 
ХИ На Не ПОІUІТНОМ ІІМ ЯЗЬІКе. Теnерь Же ЗТОТ М}'ЖНІlКИЙ <:!>ІІІ СТОИТ 
р.ІШОМ С ГОСПОДСКИМ СЬІІІОМ, р.ІШОМ С ПуШКИНЬІМ. И если КСС ЧССТ· 

ное, б.'ІагородІІос и вwсокое в Россни идет за Пушкинwм, то на 
Украине все ИсntІІІІО человечное идет под зttаменсм Шев•tенко. 
А ведь зтн позтw совсем nо-разному оценивапн истори•Іескую 

роль ІІИонеров и rнгантов русского духа, спаснтt.леА империи, 

давших еА евроnейское по.1ожение ... Петра Вел11кого н Екатери~ 
ку Вторую < ... > 

Оба позтw бьиш наделеньt от ІІрНродЬІ оrромньtм тала11том, 

кто из них бЬLТІ более одарсн, Шевченко или Пушкин? Ктоюних 
мог гдубже лознать истори•rескую праму, господский или кресn.
янскиR сwн? У xoro из ІІИХ бьvtодостаточно позІІанІІй, чтобьt m
ворm-ь о таких вещах: у тоrо, ІСТО имел возможность развивать 

своА природнЬІй талакт всем обра3ом жизни, культурой, наукой. 
кпи у того, кто всеrо :noro бЬІЛ лншен? Естественно, преимущест
во бwло у Пушкина, а не у Шевченко. 

Если бьt судьн Тараса зими свое место и не вмеwивались 11 то. 
<n0 бw.ло вwwe их разумения < ... > Шевченко дорогой познания 
пришел бw к общеА с Пуwкинwм Мьtсли (ведь правда одна, нет 
двух правд), и то русское единсrво, хотороrо добивались не ТOJU>~ 

ко великие Петр и Ехатерина, но даже и тах не •олухи царя небес~ 

ноrо•, как Дубельт и Орлов, едиНСТ80 зто - спасение нашего бу
душеrо - укрелилось бьt, блаrоларя обоим позтам, более, чем то 
мог СlІелать хаждЬІА из них в отдельности•. 

Багато хто А СЬОГОlІ.Ні підписався б під цими словами, але коли 

б СПІЛося так, як писав у цьому випадку Куліш, то Ухраіна втрати
па б Шевченка, який по.nарував і:А •святої Праа!lИ голос новий•. 

В цьому контексті .о.уж.с цікаве спостереження зустрічаємо в 

Івана Дзюби вже щодо поеми •Сон•: сШевченків "Сон" є, крім 
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усьоrо іншоrо, таках: і свіломою попемікою зnуwкінським .,Мед· 
НЬІМ ВСUІІИКОМ'": В інтерnрстаuіі Петра І (і історичиоrо, і D брон• 
:ювому iaoni та в картинах імператорськоі СТОJІиІlі)•1 • У Оксани 
Забужко читаємо: •... якшо у Пушкіна Міл.ниА Вершник -
споріанениА необорнісnо з природними стихіJІми .,мошнwА ІЛІ.· 
сте.n.нІІ судьбw .... , то у Шевченка він < ... > -образ аідвсрrо па· 
роАіАний. rротесково дегероі:юва.ниА .110 сливе DJІюriaнoro. І так 
в усьому •• , ае Пушкін шанобливо СХИJІАЄП.СЯ віа лику ac:nиkOJJ.ep· 
жавної Медузи, там Шевченко nросто·наnросто - rnyзyE: no--ro· 
rолівському А nо·украjнсwсому•1• 

Взвrалі, коли Шевченка порівнюкm. з Пушкіним, то, ухиляю
чись від класовою піаходу, варто наrа.аати спова укр&ЇІІськоrо 

ПИСЬМеІІНИК8 МИНУЛОЮ СТО.'ІЇТТJІ 3 АвстраліЇ Дмитра НИ1ЧСНІС8 
(Чуба): ·Аою nорівІІІОІDТЬ з Пушкіним, але ж Пушкін 11с виnшов 
з наАбідніших шарів наро,ау, не був революціоІІСром, не ствв обо
рокоем своrо народу і 11е вілбив Aoro стрсмлінь у такій мірі, як 
Шевченко•. 

Так само треба nам'JПаТИ, що Шевченко був обороІІuем усіх 
припІобІІеІІНХ царизмом народів, зокрема кавказЬІСНх, які R нині 
бІІаrоrовіюn. перед Aoro іменем. Олесь Гончар якось узаrальннв: 
•Якби Шевченко нічоrо більше не написав, крім своєї rеніальноі 
поеми ,.Кавказ'". він і ТО4і 38ЖНВ би мвічної шu1и noroмkia-. 
А Пушкін оспівував беЗDЛісну віАну Росіі nроун ropuia. Один із 
кааК83ЬКНХ ІІІІТОРЇІІ r. КарачвАли писав 1929 р. в статrі, присм
ченіІІ 180-А річниuі з JІНJІ НароJDІення: Пушкіна: •В то время, как 
Шевченко, ,.М)'JСИUКИА nозт", с боJІЬJО и обІUІ.оА nолчёрЮІВІJІ щe
MJUIIYIO J()'WY картину наuионаnьною mёта, при которой на всеЯ 
нсоб'ЬІтной терриrории Россим 

Or i!QUD.unnu;ao фкка 
Н.ІССІІІПМІС8ІІІІС%МQІNІП. •• -

В :no врем11 - Пушкии не 101ечал наuионмьноrо rиha, без
мерно ІІСJІикоА 1p8J'CJUIH мемён, нстребІІсние которнх позт бnа· 
rосJІОВИІІ, ибо ннrде нет ни nOJI)'IfDiёкa, rовор8ПІСЮ о nорJІЦІІннн 

3ТОА боАни. 
Зта рсшь Пушкина, ero 1181'рИсnизм в сnиошении Россин Ни· 

KOJIU Палкнна, хоть он и ненаІІН.ІІСЛ, может бІІІ"І'Ь, всех цареА, .. 
всю сазиателькую жизнь аrравпма орелесть пушкниекоА по-

І д31о181. ТІрк Wtl'ltНIO. с. 214. 
• 3llyzxo О. WемснІWІ м6ф Укр8Інн. Cnpo61 фLtocaфcwшra ІМІІЬу. -

К.:Мрж:.І997.С. 60-61. 
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Найrпибwе з'11сунав це, на мій поrлил. Імн Дзюба. Він абсо
ЛІО'ПІО зважено вказ)'Е на те, що російському генію високою мірою 

було В/18СТИ8С ..ВСJЮІВВНИЦЬКС• СВМОПО'І)'ІТЯ і MHcncHHR, Проте ~
ІUІІШІІеНС .ІСМОІфІТІІЧНИМ і І'}'М8ІІЇСТИЧННМ МораJІЬИИМ Ідсапом, 
ШИроКИМ АЇВПВ30НОМ •ІССJІІОдСЬКОЇ• СПриЙНJІТЛИвості, ВЇ41СрИТОС:Ті 
А порозум.іnості: •В rромВІUІнськом.у вимірі Пушкін ЗІШИW8Є'ТІоСJІ 
люлиною імперії з )'tімв емоuіями наuіональноrо саммюбствв, 
&ЛС і З ВСJІИКО.ОУІІІНОЮ ІІрНИ3НЮ до caity. •. • 

Пушкін, JІКИА стввив СВОІО честь вище за царську nрихкльиісrь, 
)'te ж Шемоrічно схипнвси J10 компромісу з ВRВZІОІО, і Roro nопітн•І
ним Шеаnом був освічений абсопІО'ПІзм. Він ОІІНО3Н8'ІНО й абсо
ЛІО'ПІО 8ЇJІКИІІУВ амnлуа nрипворноrо nоста, ue nрагнув заАНJІТИ 
місце Карамзіна як nридворноrо історіоrрафа Ромаrювих. йому 

був притаманний пока:~ннА аристократизм, Аому xorinocJr бути 
визнаним вишим свіrом і не хотіпоси конфроитвuіі з ВlІІШ.ОЮ. А у 
Шевченка немає навіть н~m~ку на щось полібне. Aoro ненавнсrь 
до ІЩJНЗМ)' була nовною, бсжомnромісною, абсошоrною. 

ДосІПЬ схазаm, що nocmtчнi інвеkТнви сВспикоrо JІьоху.. А 
сьогодні обпікають безмірністю бід, заподіІІних Україні 
росіАським uарсм, і непрощеннісnо бу.ІІЬ-ІІКDЇ прнчсmості JIO 
них, бу.ІІЬ-.ІІКОЇ, хоч і мимоаіІІьноі, сопі.u.рності. Іван д3ІОба зазна
чає, що •• Т81СИА сnосіб Шевченко висповив міру cooro стр&ЖІІСН
ноrо персживання історичної криІШИ, 3ВІШ8.НОЇ Ухр&іні, - крІUШи, 
11ха не лнwИJІВСJІ в минулому, а вросла в маАбуrнє України•'· 

Пост не сприймав історичну н«nраВСШІиаість uаризму у всс

.JІюдському иасштабі: 
НІІІІ01,ІWІ!Іа81МІІІрі? 
Нuuо:J,ІІІІІнсаІІМnсврі? 
Ви :11: ТІІСV JIIQIUI, НС а&хи! 

Звідси А поr.JІJІЛ на історію своєї БатьківщиІІН у Пушкіна і 

Шевченка відрізняаси бухвально на rенному рівні. Наприкінці 
:китr11 Пушкін написав у иевідпрамсному лисrі ао ЧІІАІШЄва ви
сокі А прекрасні СЛОІІ8: с ... хл•нусь чссrью, чrо ни за что на свете • 
не xarcn бьІ nерсменить аrсчІССПЮ или иметь друrу10 историю, 
кроме истории наших прелков, такой, какоR нам Боr её АВJІ ••• • 
Hlxro креше :JІ ~ не просппив ухр&інсьху минувшину. 
л с1010 бс:в~ежну тобо8.110 Ві1ЧИ:mи, .110 Україин WеІІЧснко вне
лово wc rJІИOwc R nроинхливіwе: 

Jl 'ТІІС П, І ТІК' JDD6n) 

__ ......,., 
Woi!JIC*Нti)"C8Imlf'06ol'8o 
311tteІJIYIDYПOI)'6ruo! 

'д1111Сі81.--Wсвчекко.С.29І. 
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Ві.D.омиА літсраt)'рО:щавеuь ЮріІt &арабаw з nриволу uих 
рялкіD nоета nисав: •Не 311810- nрИІІІІtМІІЇ ІІС nриЛUІ)'ІО- В ПО
езіі, і ro Іtе .'ІИШеІІЬ украінс:ЬkіІt, рядків, .ІІС б синівськулІОбов ао 
матері-зеМЛі було ІИрQСеІІО 31UКОІО CIUIOI0,18K nросто і ТІІС < ... ) 
арашно, адже nодумаЯио лиwеІІІh ці с:пова виrопоwені ЛIOJUIHOJO 

rлибоко реліrіАІІОЮ ••• • 

сПро••таІте ту10 елаау ••.• 

DІибоке Шевченкове :JаUЇКАВІІСНІUІ історією nевною мірою :аа
JІОЕІQ/ІЬІІИЛОС.І nід час ltoro nерсбуваІІІUІ в Москві 1858 року. про ue 
JН8ХОАІІМО ІІотатки в оостовому ШQІСІІІІИІСУ- HaAnepwиA тахий 
JВПИС 13 березшІ: 

•Нuec:nu Jllelll МІ.-о-'1, СІоІІІ Н. Мapu8na. І81'Ор8 .,Исто,.. 
МaJqlocca"", • М.А. м.-. с &,о8оороІ .,ИССJ1t10881111Є о 
Петре Кона8е8nе CaraiJiaoaloм"" 1 • СереоІно 6.аrсшаJВза ....- R :sa 

'-""· fрома.ІІСькиА .аіяч,юрис:т, музикант АІшріА МикопаАовнч Мар-
кевич (1830-1907), .ІКИА відвіаав Шевчешса, цікавий вже ПІМ, шо 
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був, 111: ми знаємо. сином Миколи Маркевича, автора п'ятитомної 
•Истории Малороссии•. Не внпааково в листі до МихаАла Ла:аа
ревсьхого в uimi 1857 року, 3ПІJІ)'JО'ІИ про Анлрія Маркевича, 
Шевченко додає: •Се буде син того самого Никопая Марковича, 
шо наnнсu ,,МалоросснІtсІС)'JО историю ... З баn.ком Roro ми були 
копись ве.nикіі nрн8ТСЛі. А енна його, сего свмоrо Анлрія, то и, 
:щаєrься, шо А не бачив.. CnpaiUli, іх знаЯомс:rво nочалося :JВОчно 
з листа АндріІІ Маркевича ло Шевченка 25 жоатни 1856 року. Він 
nілтримуІІв nоста в :JВСпанні, юкрсм&ІlЮШНма. Писав лисn~. аи
си.1ав книrн, в тому ЧІІСJІі •Заnиски о жизни Н. В. Гоnши•. 

До речі, зиаАомсnю 3 цією працею ПактелеАмона Куліша иа
rа.цувало Шевченкові про Боuнсь.коrо, .икиR иеол.норазово в иіЯ 

зrаауєтьси. Вчений звиотуввв у шо.а.енниху, шо в серпні 1856 року 
книзь Петро В.земськиR зачепив uю тему: • ... свёл речь на ГоІ'ОJІ•, 
сказав, что в НСJІВВJІО и:шаІІІІом сочниении о нём ( .. Записки о 
жизни'" н TJJ.., Купиша) он часто встречал моё ими. Я отвсчал ему, 
что, точно, моё ими в них nопаJІІСn:ІІ, XO'nl н не совсем чвсrо.. 

Шевченко називав АнлріІІ Маркевича ІІРНJІТСІІем у листі до 
Якова Кухаренка 22 квітня 1857 року. Марксвич цікавнвси Шев
ченком і nізніше. Відразу nіс:ли від'іщ поеп. з Москви Віра Ахса
КОВІ НІПИС8.118 Марії Карташевсь.кіR до Петербурrа: •Анд(рсR) 
Ннк(олаевич Маркевич) вообраЗНJІ, что Шев•Іенко ЗJІССЬ., а он 
межау тем у вас•'. 

І ось туr cxucy про невідоие читачеві. В архіві знайшов я лист 
Мнкопи Стороженка до Бцмнського, з якоrо вимиває. шо виз
начний український історик, археолог і етноrраф Володимир 
Боніфатійович Аиrонович (1834-1908) nрагнув зустрітиси Я 
зустрівся з Осипом Бодянським. Стороженко nисав 26 грудня 
1871 року 3 Петербурга: 

•Письмо зто, мноrоуважаемw.й Осип Максимович, вручm Вам 
мой хороший знакомЬІй Втшимир БонифатІ.евич АІІтонович, за
очно И:JВССТІІЬІА Вам своими 1J'У.ІІІММ по истории Малоросснн. Он 
D03J1P&1Ш1C1'CR из ~оrнческоrо сье:ша обратно в Киев н нс
СКQ/ІІtХО JІНей nробудет в Москве. Узнавши от неrо, что ов O'lelllt 

JU.8R'I' с ..... ІІ03ІІUСІІІІІПС, • IIJf.IIIШDJI _, мві! авс:ре.ІІІІІІ'І 
•.ІІІІD31'0ІІІІСWІІt. •• •'(ВІШілеио мною.- В. М.). 

' М.ра8К'І С.1У*ІІ8 у Пеtер~ур!і в секnі. ] І ІІІ р. - ССН81'0Р· В І.ІІоОМ)' poui Іо· 
М)'J IWIIIIDIOI.IOIJ8CWКO ІІ•tсrUПІСІІ М&рІСОІМ'ІСМ СІІКІІWІІІU Aoro Шевчсн• 
КО), 'ПІМ CDIIIIM 8і8иоuІІІ8ІІОСІІ сnр!8ІІІІНІІ!, не -сJІШІUІ'Іенс- І•ПИСІЮІІІ IOOIV 
nрЬан\8. 3 1198 р. мар. ... 0'101118111 То8рисnІо Ім. Т. Г. UІuчсІІD • Пmp-
6)'Jni, АобмвсІ АО1ІІаІІ)' НІ ІІІ.ІІННІІ •Ко&.-• І 1907) • pr.!UIIuitiO ВІсІULІ Дома· 
IIIIQWaii'O. ]11 XIIIQCR8КIIUI ССtІИОрІІ Мара:...а 8 1906раQІ8р:ІІ ~ні J•п\А 
ІреаІ)'В-ІціІКІDІІІ)ІdВІХ81116омІІІІ)'АОа:НІІU Шеnенu. 

1 ВРUІ.ф.99.СІА.:!6..11М.ІJІХ.69. 
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Скрупудьозннh Осtш Максимович написав ІІа uьому листі: 
.nолучІLіІЗІrо лекабря 1871 г.. в пятниuу•. Таким чином, Аитоttо
ви•І nривіз листа в Москоу А зустрівся з Боnянським в осташІіА 
день того JХ>КУ. 

Московський друг Шевченка, Куліша, Максимовича nрофе

сор Бодянський стан живим зв'язком між ними й Антоновичем', а 
далі - Aoro учнем Грушевським, який синтсзував, розвинув і rю
глибив погляди Максимови•rа А Анrоновича, nоказавши, що з 
XVI столітпt козацтво, прославлене генієм Шевченка, стмо 
суб'єктом історіі і внетупало виразником ttаціональних інтересів 

наро.ау, носієм ідеї державності. Максимович помер, коли Гру
шевському було всього сім років, і Михайло Сергійович у пору 

СfІОЄЇ наукової зрілості якось назвав Aom •старим істориком•. 
А мetti згада.1ося, шо Максимович у своіх листах пUшнсувався 
•старим українцем•, і в цій самооцінці присутня внеока правда 

людини. яка поруч із Шев•tенком стояла біля витоків )К
раїнської ідеї. Приємttо. шо на початку ХХІ століnя в Києві 
RиАшла в світ книга вибраних украіttознавчих творів Михайла 

Максимовича та кttиra епістолярію, в якій жнтrя вченого чи
тається через йоголистиІ. 

Нагадаю, що в Моекnі кілька разів Шевченко заіжджао до кни
гарні енна МихаАла Щепкіна- Миколи. В цей період йому дару

ваnн книrн А відбитки статей Іван Ба&.:т, ОлексаНJІр Станкевич і 
Микола Кетчер. Шевченко познайомився з відомими російськи

ми ВІШавuями, редакторами, знавuямн книжкової справи. 
Всі ці московські зустрі•tі з авторамн наукових досліджень, 

історичних праnь вписуються в інтенсивний, казгасаючий інтерес 
Тараса Шевченка .по історіі Украіни. Cвocpi.Jlttиl!: заповіт великого 

ІІаета про наnнсwtНІІ юшrи з історіі Украіни, брахІІІСОЇ Шевченко 
постіАна оідчував, виконав Михайло Грушевський, котрий з 
маrістерсьхої лави запам'ІІТВв слова свого вчителя Ваnодимира 

Антоновича про те, що •українська історія має ще занадТО велмІО 
проrз.лнни, абн моrла бутн nредставлена науково як ціпіст.... Зро
зуміло, що за •tасів Шевченка не могло буrи й мови про таху на
укову фундаментальну, синтетичну npauю з історіі украіисьхоrо 
наро.ІІ)', як •Історія Украіни-Руси•. Навіть наприкінці Шев
ченківського столітrя МихаАла Груwев.ськиЯ nиса.JІ у •Передмові 
до першого видання• СfІОЄЇ капітально\ праці: •досі ми не маємо 

' Вru!адІоІнр Антонмич стu проф«ором КиІес•коrо укРсрсктету через ріж. 
nісц: cwepn Ба.vіксІоКоГО- в IIJ78·W)~ 1 ЧJІеноw-коресnОtІдеНТШІ ПетербурJwсоі 
АхшІt'мйШІ)'К81901 р 

'МІКСІ'ІМОІІИЧ М. У пошухах омріІІноі УхрІіни. К.: ЛнбW, 2003; Макснмо.w~ 
М.ЛИС'ТН.-К..:Лнбі.DJ,.2004. 

277 



науконо зро(і~еної історії україttсько·руськоrо наро.nу, що обійма
ла б весь час його історичного існунання•. 

Найnерше nовною мірою RL'lчyк нс саме Шекченко. Скажімо, 
праuюЮ'ІИ нал •ГаА.дамакачи•. він заумжувак, що •Нмрукованоrо 

і критикооаноrо нічоrо не чwrав, бо, -шається, 1 нема ні•юго•. Од
ttак, поет зttав •Історію Русів•, •Знuнклопедttческий лексикон• 
А. Плюшара, історичні npaui Миколи Маркеви•tа. Дмитра Бантм· 
ша-Каменськоrо, онкористав коментарі до роману Міхала Чай
ковського сВернигора• (nольською мовою), можливо, сr81ТЮ Ми· 
xaR:na Максимовича сСказанисо Колннвщнне• (в рукопису). У пе· 
редмові до нешіАсненоrо видання •Кобзаря• (1847) Шевченко 
зазначав, шо в слов'янських країнах друкують книm, а в Украіні 
•ані телень. 11еначе всім юuіnило•'. Поет дорікав українським ав· 

торам: •Чого ее он так, братія моя? Може, :lІ!ЯК1111Нсь нашествія 
іноплеменних журналістів? Не бійтеся, собака лас, а вітер ttece•. 

Михайло Грушевський зазначав, шо в українській історіоrрафU 
не бракувало талановктих, енерrійних дослідників, nрнв'я38НИХ до 
минувшини сиоrо народу 'ІН до nевних моментів історії Украінн1 . 
Вони •інтtнснвно працювали над ііісторією А дуж.е багято зробили 
ЮІЯ зрозуміІІІІЯ певttих сторін •Ін періодів ії історичного житrя•. 
В цьому контексті ГруwеоськиА, зокрема, називав прізвища Шев
ченкових знайомих, українських істориків Мнкапи Косrомарова та 
Олексак.цра Лазаревськоrо. Проте в uнх D.осліmесеtІНЯХ •зіставалися 
nрогалини, черс.з які А смілиніші дослідники не відважилися пере

кинуm мостів, а через ее й зрозуиіннJІ історичного розвою не мог· 
лобуm•. 

•Uя книrа 
поповвила сучасну історичну літературу• 

Не секрет, що ВUUІНВОЮ персдумовою інтересу Шев•Іенка до 
Бодянськоrо була широка ерудиція вченого о історичній ranyзi. 

' )ІмчаRио, ці rюетоІІі СJІОМ не сnід. розуміти буомьно. В 30-40-х роuж. 
ХІХ СТQ.1ІfттІІ ае буJІм оq~~:мі ІІІІJІІUІІІ!І )'kplliнcw;oJQ моооІQ: Т1ІОрК І. КоmІІJІСкь
r.оrо, [ Квіп:н-Ос:ноІІ'ІІJІенu, М. Косrомаро111., Є. !Ребім~. А. Мет.lИж:ьr.оrо, 
І. Срезжкwwn~. Вм..uаа.1нсь а.1ьманuм •ЛвстІвхао, •Сніn•. •MO.lOJIMko, :ІбірЮІ 
)'ICpllitІcw:oro Ф0,1u.1~ ~ бa.rtuw І nеремІWІ Л. Боровмкокькоrо. 

~:С~"тамR ~~~О~~~е~~~а::.~О:~ ~'::~,:_:·~~~і: 
бу.ІІО НUІ"О NILIIO І ПоріВІUІНІІі J nотребамн ку.ІІІо"І)'рНОТО po11tm:)' К&ро.:І)І. 

' В )'МОІІ&Х poDМН)'I'Dro соuІмі:ІМУ Васк.tь ~ nнcu: •Wo тне ya: .. iнcwta 
kторІя -без kтормr.іІІ, ІЮ.ІІМ нема ні r.о-.цw:мх "ітоnисІв, ні kторП ~Н, ні Кос
томароІІ, Марr.еІІИ'ІІ, БІІІПІW·Камснськоrо, АиrоноІІнча, ГруWе-=~· В цеR 
pu MOIOUI бу.10б nосrавиtн і БоцнсьkОІ"О, ІІkМЙ баr8то 'РQ6НІІ ~ХІ.цІtІQАОку• 
мектіІзукраІнськоІ"Історіі. 
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Шевченко Jнав, а то А іmуітивно віD.чуааа ]рОСТІUІІІІІ науковою 
ПОТСІІUіалу 6оJuІНСЬКОІ'О, JІКИА ШОЛСІІІІО пра11ІОІІDВ 3 історичНИМИ 
похумектами. ЧереJ JleCЯ'I1o років пісnн іхи1о0rо :таАомстаа, ив
прикіІІuі 18S4 року, Імператорська ПехрбУJDІ.JСІ Акааеміи наук 
обрала Aoro своім чnеІІом-кореспоІшентом. llell k:rоричииА факт 
досі Не ІІривtртав H&IICJUt.OЇ yвant, тому HIU1UWO, WO cepu. 6J8ar 
ІОІХ ІІОе'І'ОІІІХ 3lldolulx &Quaк:wudl 6,. t:МDIIo IOrO JADCТOi.tм -
С8КОІ'О ІІQІШ8ОІ'О 38111118 • • ..-nw Ше....._ Максимович став 
чпеиом-корсспон.аентому 1871 р. 

ДокумсІПWІІtНе пові.ІuвшеНІUІ про uю серйозну АІІJІ науковІUІ 
nодію не бупо оnубпікувано, і 11 рuиА Aoro оприn:ІСШНІПJІ: 

•МиnостивwА rосу.парь Иосиф Махсимоаич! 
ИмnсраrорсІСаІІ АхаІJ.емиІІ наук в бwвwем 29ro .uеuбря npo

шnoro rсща торJ(ССТВСнном собр&иии своем, tli.Hнor.nacнo избрала 
Вас в чиСJЮ своих члснов-корресr10ндснтов по части Р}'а:коrо 
ІІ]ЬІКІІ Н СJІОІССНОСТИ. 

Уведомn:ІІІІ Вас о сем и приноси нскрсннсс nоздраВJІение wоё к 
таковому JІсспюму вниманию АІwІсмии. вмесrе с тем имею уло
ВОJІьствие увеnомнrь Вас, милостиВЬІй rосударь, чтодиn,.10м на~ 

JІNUІие Ваше будет J10C111JL11CH Вам в вошожно скором времени. 
Прим1111: уверение в оmнчном моём к Вам nочтении и nреJWІ

ности••. 
Докумсиr nі.о.писав сеkрСТ8р Імперпорськоі ахааемії і nриА

шов він нкраз каперелодні 100-річноrо ювілею Московськоrо 
)'НЇІСрсИ'ТС"ІУ. СUТК)'88ННJІІІКОrо npoXOJUIJIO 12-IS СЇЧНІІ 18SS року. 
Цьоrо z року виАuuв в світ книrа &отІнськоrо сО ІІре)ІІеНИ nро
нсхождеІІИJІ СJІІІВІІНСКИХ ПНСЬt.ІСН•, і В КВЇ11tі ВЧСНИА захиетиВ ПО 
ціА пмі 40кторську аисерnщію. 

8 rрупиі 1857 року. К0ІІІІ Шевченко 3НВХQІUІІЕІІ в НІІ&НІІОМУ 
Новrорсші, Бо.uнсциА передав постові свою DІИС)'. Записав у 
себе скруnупьо:tно: •.,0 времени nроисхоuеиИJІ спавниеких 
письмен", - т. r. w~ в HJDІDtCМ (через ВІрснцоа)•. Wеа
чснко в свою чqпу віа:mа'ІИВ у ЩЦІІСННИХ)' 10 rpymu~: •ІЬ М..... 
в.,-.r.,..&--orlц-.aor~-· 
даfОІ'ОІ ......... ао..., .. о...-..,....._ Cl88lriiX _ • ...,.__.._.._....с-ІІа-
-0..0.,.~----з.а-......... -~_,...........,., ........... 

'IWUI.ф.99,QI.J6.20,ІJІLI21. 
1 88ренqовВІІmІР.__..,.(ІІ15-1867)-рос:іІСWІІІА_,..ІфсаІІьuо

РІІСТ,ІІJІІШШоМ.І.~ВJІІІеІОRМІ·rрумі.ІІS1роІУhІп.80П.... 
Oypn і МосuІІ,м 8IWJIIII.-i аорrчІНІUІ Ш....на. 
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Висока А щСJІра оuінка npaui Бодянськоrо, тим більше, що 
Rwnoc::н про пуб.1ікаuію окремим ВІUІ&Нннм Aoro оокторськоі ли
с::ертаІІіі, nодібної фуНJІ8мснтапьноі r1paui у вченоrо більше не бу
ло. Наn.ааю, що 11.11 кииrа БсwІисьхоrо знаходІUІас:н у ВІІасиіR 
бiбniareUi Шевченка. 

Між іншим, украінськиЯ пост дуже тонко відчув те, що rоаори
.nи віаомі СІUUІіс::ти про uю книrу, в с:аме: <~ЗІrлавие еёJWІеко не вw
рuсает вс:еrобоrатства с::оаерsания: :по оrромиwй сборник ВСJІКО· 
ro роJІІІ ис:торико-лиrерІПуJ)НWХ и папсоrрафическнх 3ВМСТОК и 
ИССJІСJІованиА по ра:JJІИЧНWМ вопросам ... • &i.nьwc тоrо, Шевченко 
сnрийняв монографію Бомнськоrо мк явище <~історичної літсра
"ІJРИ•. Хоча &одниськоrо було обрано членом-корсспоидснrом 
АкаІІ.емії наук в rалузі о~рос:ійськоі мови й с:повесносrі•, найперше 
він був істориком. Ще NOOOJlИM, у nраці .. о народной nоззии сла
вян• Бошtнський сформулював своє ІСрС.ІЮ: •Ис::тиннwй кеторик 
oбR:JaH nре.ІІС'ІаВІПlо нам в своём аееписа.нии нароп таким, JtаІСИм 
011 бWJI на CUIOM де.пе, ПОК83WІВІІ Пос::n:ПСІІНО КВК В И38СС1НОМ ВС· 

ке вwрuсал свои мwсnи и чувс::твования:, как те и лруrис в нём раз
внвапись, каков ero обший характер, в чём он сходС'ПІ)'СТ и в чём 
отличен от своих с::ос::сдсА, одноплеменников и инwх народов. Та
кому ис:торику песни мoryr с::лужить ІІUІ:Нейwнм и НІІ.ІІеанейwим 

руководсnюм и пос:обием: в них народ сам с:ебн нзобрutает с::о 
всем тем, что ни относ::нтс::я к нему.. 

Ос::иn Максимович Бо.мнський був іс::ториком, JІКИй nраrнув 

чере:J HlpoJLНe С:ЛОВО, ЧСре:J HapoJUI)' Піс:НJО ІІЇ.ІmІОрЮВВТИ історію 
с:пов'ин. Cnpaui, вчений поuзав себе глибоким і аопитливим 

.lІОСJІідником, шо rруитовно po:JrJUІJІІВ свою тему в контексrі істо
ричною ро3Dитку. Чоrо вартнА тільки початок uієї праці: •В жиз
ни народов, как н человека. бwвают с::обwтиJІ, вос::помннанис коих 
ІІСJІІКИА раз nоrружаст МЬІС::ЛJІЩИе )'МЬІ В НСВWІЬНЬІС дуМЬІ. Особен

НО :nu надо заметмтьо rодовщине их. кor.u они. так СUЗІІТЬ, сами 
нвпра.ПІИВВІО'І1:JІ. l)rr, иноrJІІ, приходится ра.з.цумІІТЬСJІІ и самой да
же ИСПОворот1ІИ801, с::&МОА pac::ceJIHOA І'ОJІОІС•. 

Хай би ці с:.n:ова noc:JI)')DI1ПI rідній nідrотовці .110 200-річноrо 
Шевченковоrо ІОВіJІею. 

сІеторІІD УкраІвв sва10, 11: е1оІ а'ат• nа.ІІ•цІІ• 

В свіА час:, прашmочи иаа. <~ГІІАJrамаками•. поет зусrрів немаві 
труднощі, бо розрізнені nyбniuwї не відnовідали )'ІВІІСННJІМ no
m про сnрцд,і масштабну npa.wo 3 ictopii Украіни, 30ІфСМа, 
КолііВШИИИ, і він ЗІЯІUUІВ, ШО веде СВОІО ПОС'І'ІІЧНУ розnовідь <Ібс3 
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кннжноі справи•. Зате ваJКJІиаим джсрсJЮИ народної оuінки uих 
ПОJІ.ЇА були дnR Шевченка ІІСрсJСа]И, В тому ЧИСJІЇ А розповіді 
ріАноrо діда Івана ШаеІUІ: •Сnасибі, діаусю, що тн заховав а го
пові стопітній ту славу кооачу: н іі онукам теnер розk838в ... • Виw· 
ку постову noвary до народної nам'нті про славне минуле добре 
ВІШНО 1 ПерсАМОВИ до дpyroro ВидаННЯ <~Коб:JІІря• ( 1847): • ... Про
ЧИТІАfе ВИ JІ)'МИ, ПЇС:Ні, пос:луха.Rте, ЯК ВОНИ СПЇІІІОТЬ, ЯК ВОНИ rо
ворJІ'По меж собою, шаnок не СКІШІІОЧН, або на JІружноІоІ)' бенксті 
як вони 3ПІД)'ІО'По старовину і JІІС вони nnaчyr~~, неначе спрамі в ту
рецькій неВОІІі або у noow::wc:oro маnаm:тва каІ\ІtаНи 80JІочап. ... • 

У Шевченкових •ГаАдамахах• ска:Jано, що до noeroвoi хатини 
прнАuши пишннми рИ.!tВМИ отамани, саrннки з nанами і rсn.манн 
-всі в золоті: •ПриАuшн, сіпн ICOJIO мене, і про Украіну розмов
JІЯІСJТЬ. ро3ІС83уJОТЬ. .. • 

ВкбІчаІте,.lІОJUІАОбрі, 
Wou:wo.xycлuy 
TllltRUM8НIUipnкay!O, 
&eJutИJOtoiaJpaiJf. 

т~·;;;·q;;;~·~ 
Наt)'УхрІіну, 
Де XCUIL1H ratuacaц 
3 C.m!MII НО..МН .•. 

Через півтора десЯТИІІіnя nicJUI наnисанм •ІіАІІамакіа., неза
аовrо до приі:шу в Москву Шевченко вже інакше оUінював стан 

історичних JІос:лілжснь- •кнюкковоі справи• в Украіні, зафіксу
вавши В своєму ШОАСИН Ику: •ИC'IOpll'leCIIU.D'J'eiii'IJIII CIIJМOJIIII• 
IIJ'.II&CI.IIItptд Bllplt.IOII8C8UIIIOCJitJUIII'O .-anunu. 0u OC8mllll ....,.&оост., __ .......,_ .......... _ 

~ Q.OUМP (ВК/Ііпсно MHOJD.- В. М.). 
Це важпнвс анмітичне сnостсреженм було зроблено в за

с:.nанні, воно вимнваJІ.о конкретно з про'ІИІ8ННR постом-:sас:пан
цсм мон(Щ)Іфfі Мкхопн Косrомароеа •Боl'ШІН ХмсльНJ(І(ЬІСІІЙ•. 
12 вересня 1857 року Шевченко записав у •Ulо.аенннку.: •ПОСJІС 
обсла, как н .110 обtаа. лсжап: н 'ІИТ&ІІ•Боmана Хмс.nІоНІІwсоrо. Ко
стомарова'. Прскраснаи кннrа, вПО/Іне lf306pucatowaR зтоrо rснн
апьноrо бунтовщнка. Поучитсльная, назидІІТСJІьная кннrа!• 

Проте nам'RТВАМО, ЩО :ІІдОВІ'О ДО UIIOI"O ПОСТОМ ОСМИСІІСНО НВ• 

ух:ові npaUi ta літоnиси, нааіс:лані ІіодАНСІокнм, а навсені 1857 ро-

' Праu~: м. І. Косммараu. •ІіоrаІн ХммІоНИUDІІІІІІ03ІраІІІСНІІС Ю...оІr,
СІІІІ:І'осс• ... ~·ІІS1р.І~38101С:DР(МІ-8).0Кре· 
МІІМ IIIDIIIWC 8КЙШJІІ І 185\1 р. 
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ку ІЇН ПО1НаАОМНВСJІ ) KHHfOIO ПISJf'reJICЙMOНB Куліша •ЗаПИСКИ О 
Ю:uІоА Руси•'. акоrо umpo :JаХОІІЛІОВ&ІК:ІІ, 11квітна Тарас Грню
рович писав у листі .ао Якова Кухаренка: •Такої .аоброї книги на 
нашому R3JikY wc не було друковано. Tyr живо ВИJІИТ1ІА і коб3ар, і 
rстьман, і запорожсw.. і rai\Jtaмaкa. і вс• старожитна наша Україна 
ик на доnоні no1C83811a. Куліш туr нічоrо не JIQUB, а тіJІwси :sапнсав 
те, шо чув ОА СJІіnих коб:sврів, а тим самим і книrа Aoro вийШІІа до
бра, wнрв і po:J)'Nнa•. Toro ж АНА в уже зruаІЮМ)' листі .ао Анарt. 
Маркевича зізІІІUІСJІ: • ..• такої книги, ик •Записки о ЮJСИой Руси• 
а uu: зроду не читав. Та R небу.110 ще такоюдобра вруськіАлітера
'Т)1Іі. Спасибі Rому. він мене неначе на ІСРКІІВХ переніс в нашу Ук
раіну і посааив меж старими сліnими rовариwами-ко1Ьар8ми•. І 
ще а тоА же аень в .11исті ао своrо .apyra МихаАла Лазаревськоrо: 
•.Ак пабвчиш l(yo1iwa, поuілуй Aoro за КІІнrи, wo він мені полару
ваа, в особпиво :JВ •Записки о Южной Руси •. Такоі розумноі кни
ги, taкoro чистоrо нашоrо СІЮ-. • ще не читав•. 

Неважко псрсконаrиСJІ, що :JІХоплсно-смоціАна, навіть ек
"JВЛМ'ОВВНВ оцінка Шевченком книги зумовnена. псрсд)'СЇМ, туrою 
ЗІСJІВНІІІ :м Бап.кіІЩНною та широким внкористанНJІм Кулішем 
!Іюбнх оостовому ccpwo krоричних переказів, наролних дум і 
nicc ..... які R JЮnомоrлн Шевченкові •на крилах перснестись в 
Укроіну.. 

Нuul.,_, НІША ПісІU 
Неамре. не :8/1UfC ... 
Or•,JIIDJII ... -CII888, """lie3JOIOI8,6tJDМCКJD 
Ііе3хитроІМ0811, 
АЮІІОСП"ПІnр8UІІ-. 
JlxfomQIIIIc.l080. 

Тарас Гриrорович uіuвивсJІ R дОС"ІJПНИМН йому праw~ми 
росіАсІохих k:ториІсів, еuжімо, ІСОІІСІ'И Бcwurcьxoro по унІкрси
тnу Cepril СсшовАоаа. З листа .ао МихаЬа ЛІ3Вревсьхоrо від 8 
rpy,JDUІ 18S6 роху ІІИ.ІНО, що Шевченко читав пpІUUD СсшовІtова 
•D.срІС исторвн Мморосски JIO ПОІІЧкненИІ её UВPJO Anca:CIO 
МихаАІовичу., оn)'б.Ііховану 1 •Отсчсс:тнннwх записках• в 

~IIJIODeplllllltvМ.,..,..OIOacнol r,c.. -~hiiНIU 
.............. афІІІІWtІІDрІІВ......,~П.О.~Сrа~ам:м.ІІІО_.· 
IIID8)"1156p. 

оІ~-===~.w::к==:--.з.:= 
о ІО8иоІ r,ca. Кpi88,3Вpa8.QМJ"•Ynllrmall: УІсрмнм:м10СС1811 ... (1648)18 
•\'qІІІн.nас.и~...-(1652). 
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1848-ІІИ9 рр. Зокрема, •по словам профессора Соловьёва• пост 
писав у повісті •Проrулка с УJІDІОІІЬС'ІВИСМ и не без морали•, шо 
батько &оr.zаанв Хмельниuькоrо народивс• в Лисянuі. хоча 
вiporiD.нoro документа про ue немає. 

Оrже, в неволі Шевченко чимаnо прочнrав із історіі Украіни, а 
ще більше хотів знати і прочитаm. Певно, що Roro криmч11е 
сприАнnтя офіційного iмnepcwcoro nоrлщ на історію Украіни 
заrострилос•. Маємо тому яскраве пі.Іrrвер.q.женн•. У с:татП жур· 
налісrа ГcopriJI Дем'янова •Т. Г. Шевченко в Ннжнем Новrорсшс: 
(18S7-18S8)•, опублікоJІНІА в 1893 р. за споruами очевидц11, є 
JІУЖС цікавий сюжет про ]наІtомсnо noera 3 віломмм письменнн

ком-нижиьоrорол.uем Павпом Ме.n:ІtИиковим (Печсрським). ToR 
почав розІІовідати в копі слухачів про історію caoro краю, що й 
Шевченко слухав уважно. Проте НСІЩDВJі стапоем такс ..• 

• ... З історіі Росіі він переАuювJІD історіі України. Не ~чаю
чи JСОІІНИХ заперечень, Мельникоа продовжував rоворитн сам. 

Нарешrі, поміmвщи Шевченків пмьниА norJІJШ, він раmом спи
нився, неначе обірвав, і :JІ.ПІП1ІН110 ПDJІИвився на ньоrо. 

- Що ж. ти, Пав/Іе Івановичу, JWІi не брещещ? -спитав Шев

ченко Мспьиикова. - 1И вже н ... в в tpH короба, с ... и А четверто
rо. - Потім поет спокійно А метол.нчно по•сннв промовцеві, що 
він мовчав д0111, доки тоR не торкнувся icmpii Украіни, яку він, 
Шевченко, знає, •к свої п'яn. пальuів•'. 

В одноrо з авrорів прочитав стосовно цих Шевченкових С.Іів, 

шо він ніби-то не уsrам.є собі СІІ1)'&UІЇ, :Ja я:коі, персбуваючи в цьо
му поважному товаристві, •віломиА письменник, внпускиик 

е.nітноrо С"ЮJІИЧНоrо DYJY - Імпервторсwсоі АхаІІсміі м~цтв. 
дозволив би собі nоаолитись 1'&КИN ЧlІІІом•. А 11 не уавпию собі си
туації, за мкоі сучасний претендент на wсвченкоонавWІ так QІІ.но-

3НВЧНО байдуже: СТUИТЬСJІ JIO nоетовоrо болю 38 СІІІВНУ А нещасну 
історію Украіни, болю, всосаноrо 3 молоком матері, на генному 
рівні, п імперський арисrокрnизм nrx росіАських інтеJІІеJа)'8.11ів, 
1 котрими Шевченко рішуче ро3ХОДИВСЯ в історичних nor.цuax. 

T...u. тако мені CJUO, 
Т8х, МО88'ІІІ!ІD 
Ісrар.і~УкрІінк. 

ПОС'J'ОВС сприіІІНЯТПІІ мннуашинн оrолснимн нервами бупо чу
.мм м• освічених росіян, у тому чиспі Ммьинкову·Печсрсwсо-
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му. а Шевченко таки не міr мпустмти, шо хтось •ісrорію нашу 
нам розкаже•. 3 ІІнтованих с:полшіа Дем'инова добре видно, шо 
росіАський письменник, на думку Шевченка, 6pcxu,la аІрІD Ко6· 
JІ,еІІ. а не ІІПІІІПІІІІІ loro X)'JIII'I'e.UМ. Апже вони, навчаючи rсніи 
внwухаиому noiiOд.)CeHHІD,JІDCi не щтні почуrи nоетове .дружна 
пос:ланіє•. 1всрнуrс: А до них - •ненароЖD.енннх• українців: 

ПСWІІітьсІ;rиwен•аобре. 
Пpti'IІІnlheJHOI)' 
1PJ CIUJ'. та •~m~n: 
0AC.10811JIIJC110811, 
Не мRкаRте ані nп.'ПІ', 
Ніи1ІЇІ«ІМІІ, 

Ва!рсnбсріп. ... "ІаІІ:ПІІТІ1tте 
ТоЬі ибс: 111ft ми? .• 
ЧІІіс:кни?ІUІJtІіІІn.Іr;іІ? 
Кнм?:Jашо.ІІІІК)'Ті? •. 

На ui nитання, ж.нтrєво важпиві ШUІ сrвсрджеІІІІJІІІаціональноі 
самосвіІІ.омості укроінuів. відповів Михайло ГрушевськиА. У цьо

му найперше вбачаю rснетнчниА зв'и:юк між 4ВОМ8 великими ук
раіtщими. Злійенюючи поетичне осмис..1сння рідної історіі без 
oncprя на фунламснтаnьну історію України, Шевченко ніби про
рочивПDІІау вичерnної наукоІЮЇ 11раці Грушевського 111 ії величез
не 1начснни дnJI с:амопі:иtвннв А самоіцснтифікаuіі украінського ...... 

Шевченко - це код наwї, в Roro поезії закодовано rеНСТИ'ІНі 
основи украінської JІ)'ХDВНОСТЇ, а JрушевсьасиА о6rруmуввв право 
укрвінців на самостіАне деР*UНС існуваннв. ВСJІЇ/1 :JВ Шевченком 
lІ)'ХОІНо КОНСО.ІІідував украінськиА народ, виконував історичну 

Місію НШієтворЦІІ. Вони НВВЧІШИ українців, ІWК)'ЧИ ООСТИЧНИМИ 
РІдІWІИ ВасНJІІ СТ)'СІІ. •не рюмсати на nopinJul, копи "ПІІіА rаІ\ІІІІ
мвцькиА ріл. ріжуn.лннвами на обUuuІкі.ІІька сот божевіпьних піn. 
У контексті нашої теми ВUUІНВО наrолосити, що Тарас: Шев

ченко ІІнnwtо стсж.ив =-. розвиrком сучвс:них йому наукових 
досліnас:нь з icropii Украіни, осмиспював нові :JНВНІUІ, робив 
аиаліntчні висноВКJІ. Сучасні досJІідники 3ВСр"WОТЬ уваrу на те, 
шо Шевченкові поr.ІUІдИ на історію Украіни корелІDм:m.с:JІ з Aoro 
бІченнам icropii інших краІн, .ІІеNОИС1руЮЧИ ріакісну ІdлІсність 
світоrлцу а Aoro іс'rоріософсьхій сК1ІІШОВіА 1• Вражає сформульо· 
88Н8 НИМ wстодо/ІОJ"ЇЧНО ІІUСІІИІІ IIИNOfa Про роІІЬ ісrоричноі НІ• 
уки в розвіІованні фіміамів, .ІКИМИ оrочсні порфірородні кумири • 

.. И~upp:DIIIIIIII JII8L UIIA У ІІераОІНОСІІОІ'ІІИІ:WШМ)' nJІа.мі 0JИІІІК скоро

' JlpnaІXD в. 1. cam- imlpil , uорч~~ CIII8IIIIUd ТІрІса ш-а: .::nроба 
~І«ОІ"ОnрооІІІІUІИІІ//УарвІиеwtийм:suр~~•кмІаурКІІ:І,2007.Jtо5.С.ІІS. 
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Шевченко залишив нашаа.кам А ittwy оснонопопожну тезу про 
поетичинА та науковнА труд, яку варта добре пам'ІІтати А 
ниніuІнім Aoro оrудникам: 

•Шоб 3НВ'І'Ь люn;сй. то треба самому стать •rоловіком, а не мар
нотрателем чсрнИІІа і паперу. ОrоАді пишіть і JІрукуйте, і тру л ааш 
буле труаом честним•. 

Пам'ятатимемо, шо Wевчешrове осмислеІrня історіі Украіни, 
псрсПJUUІІІснс в постич11і пори, мuо незмірно більшиЯ вnлив на 
чнп.чів, аніж буль-які наукові праці. З uьoro приводу ІІікаво звер
Н)ТНСJІlІО споrааів Мнкопн &Uохрського, в яки:rt він ро:шовілав 
про nерше постовс прочитання своїм знайомим і ару.ІИм nослан
ня •І мертвим, і живим, і нснароuенним землвкам моїм ... • на 
.1ітсрІІl)'рному вечорі у Васмлн Тарновською: •Василий Васипье
ВИ'І Тарновский-отец (ум. 1865) рассказwва.'І мнс, •по у него 8 со· 
роковwх nшах 8 Киеве бwвапи литературнЬІе вечера, которwс по· 
сешали Н. И. Костомаров, В. М. Белозерский и .ІІРуntе JJPY3WІ и 
знакомwе Taptroвcкoro, и в числе их и Шевченко. Однаuw при

шел он и прочИ1'8.11 только что написаиное им извсстнос .,Пос
,,аніє JIO ЗСМJІJІКЇВ ... Обшсе СОlІСрж&НИе ЗТUГО f1ІЮИ3ВСJІ.еННІІ, Н В 
особенности те МСС."Т'ІІ, гдс rоворкn:и о казацких rent'aнax, кoropwx 

ШеВЧеНКО пер8ЬІЙ ПОНІІЛ И ВІІІСТВВИЛ R ИХ ИС11ІННОМ Виде, IIJOIQ
R/10 на кех npк,-ren,.....x ІІО'f1ІК8ІОІЦее аnечат.ІІеНІR: с :rrero мо
меJmІ npeuoнeae ~ • nрuс:тп.1СІІП ІІХ repouar
JIIollllp8111 pyDIJIOCio < ... > Сnно ШеІ'Іенu IIIIJ8eJIO ІІХ с mеаестuн 
8IIOC"''UUIJJI 81 8IIIIIUWIIIIe ~ (81Шіпено МІІОЮ.- 8. М.). 

•В'Іител• sобо•'аsаниІ відтриму•ати у'ІІІ• 

В SO-x роках Осип Бодянський nродоuувввдобросовісно nра
UІовати зі своїми учнями, направпІІТН їх на розробку самостіАних 
nраць, які визначалися з урахуванням актуальної тематики 
слов'инознаІJСТN. Скажімо. відомиВ учень професора AnOJUIOН 
Майков ( 1826-1902) у 1857 р. 3аХИС1'И8 маrісrсрську лиссрrацію з 
проМсм сербської мови. wo :JаТКМ JІВічі (в 18S8 і 1876 рр.) ВИд888.
nІСJІ в Белrрt\ді. Бо.uнсЬІСИА JІDnoиaraв Rому з nраuевnаштуван
ням в університеті, наві1'Ь з уw;:піхом захиwаа Aoro вірwі перс.~~ цен
:юром і начальника .. ІЬловноrо управління у сnравах преси Ми
хайлом Похвнс:нєвим. 

Ссрс.а. віІомих учнів Осиnа Бодянс•коrо назвемо Олександра 
ГurьфсрАінrа (1831-1872), •кому вчнтспь .aonoмaru у пiдrarolld 
маtістсрсьхоі диссрrаuіїТІ ії захис:'Іі. В щоденнику БоllІІнськоrо вІ.а 
31 ЖОвntІІ 1853 року знаходимо JІОІUUШИИА запис цьоrо аисnуту. ІК 
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Іtа:яt:ІІUІИ тоді захJІСТ mtC:CpтaUiR; Н88С/ІСИО ЙОГО ПОВНістю, щоб у 
:JIIUitНHX рисах :Іро:JУМіТИ с:таа/ІСНІІR nрофесора до СВОіх )'ЧІІів: 

.. 6w.1o nрение в универс:итетс ІІа стсnень маrж=тра с:.nавинс:кой 
с.'ювссности А. Ф. Гнльферлинrа. Как обешап, так и сде.ІUUІ: про
п~ cm на нс:пwтании и состизаttии, хоти и ro и друrое бwпн 
О'ІСН• c:.naбw, Н ТОJІЬКО В ПІМNТЬ ПрсКрасНЬІХ сtуlІСНЧССКИХ З&НЯТИЙ 
ero е&аnмси над ним ПОСІІе долгого копсбанни, .аавwи. однако, 
елоао- никоrла не дсJІаn. псшобноrо поспа6лснии никому< ... > 
Не nроnусrить:ае :~начмобw, с:татьс:и может, навс:сrпа убить в нем 
охоту к 381Іятиим с:.nаuншиноА, к котороА так маnо у нас ешс 
охоrииков. .ааас между учашимис:и. Впрочем, слабостІ. его в ис:

пwтвнии вwс:тавлена бWІа ему на вІUІ после окончаннІf, в nрисуr
ствми JJСкана и WUtoro профс(:с:ора (Ф. И. 6)-аасва), присуrство
навwсго на зкзаменс. nричем и c:кa:san ему, почему решаюсь его 

проп)1:І'Иllо. Защищал :ІКС он исследование свое: "Об отношении 
СдВІІІІНСКОГО 111NК8 К родСПІСНИЬІМ" И ТОЧНО так, как R СГО На)"ІИП 

за JІВВ .ІІНR перел тем, сказав, •побw он дnR избспнІUІ посрампе
нн• рубИJІ бw наnраво н каnсвои таким обра:юм новос:тью н неча
RІІНОСТЬІО оборотоа 03ІШ8ЧИЛ бw, ІІС IWUlll, В спучаях Н)'ЖДЬІ, И са
МОГО мени; omto лиw• не :sабwвnь при том: ІІС допускаn. до того, 
что6w R ра3ГОРJІЧКЛСІІ. Все ЗТО НСПОJІИСНО 6WJJO ИМ В 10ЧИОСТИ. 3a
WHWCHHe бwло бпсстиwе, тах что мноrис и:1 профессоров оста
лис• им и мною нсаоВО/Іьнwми; но заrо дело вwиrрано, и публи
ка pancJULІІacь совсрwсино уверенною в прсвосхо.аствс :JІІщищав

шсrосJІ ~ всеми его II03p8:II:ПCJIJMH, что и СОС13ВН110 rлааную 

цель мою после того, как 11 рсwИJІсJІ уас ero пропустнn.. Хужс бw
JІО бw, сели 6w и ero смаn на .iUICПyn:, как тоrо требовали мои не
дОВОІІІtНЬІС товарищи. Toru кто же 6w моr казваrь меня бnаrоро.п.
нwм? Пponycmn. до .аиссертации и nотом совсем унИ'П'ОЖІПЬ: 
ра:JВС мwкст бьпь сомнение в превосходсnе учитеJUІІ 111.11. rom.xo 
что аwшсдwим учсником? Разве не моr )"ІИТСЛЬ JІОСТИЧЬ своего, не 
бесчсспt: ero npc.a всеми? Но пропусти~~, обязан подІІСржаn. и по
всрwить~1. 

Проте в тому випадку, КОІІИ прстсменr був одверто с:.nабснь
ким, Осип Максимович СТОJІВ непохитно. У 1JМU111i 18SS року c:ry
.acнr 6сстужев із юрмичноrо факу.пьтсту намаrавсв cтanr каІШИ
.urом на icropикo-фVIWІori'IJIOIIY факульп:rі у 6о.аинсьхоrо, ue 
6ув !UІUІСНиА професором. ЧергоВІ спроба 6есtужеВІ у вересні 
ТОfО Ж. року знову закіН'ІНJІІСJІ ПОВНОІО НСІІд&ЧСЮ: •HCJПo:JR: 6WJІO 
noNOI'IЬ rорю, ак ни проем он и JІРУПІС товврнши, тем бмее, что 
ІІСПW1'WІІІВWИАСJІ ZCJIIUI ПОСJІС JІСржа11о 3101МСН НІ МІІ1fСТРІ р,.::~ 

'liaaltaldtO. M.дttuuL 1152-1157. С.96-91. 
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ской истории. "Xopow будет маrистр русекоА истории, которwtІ 
ничсrо не ІІССТЬ в славІІнском мире ... - сказаn и всем•. Anc покро
внтuь БестужсІВ 3 університетських виКJІадачів не втратив напіі А 
niJtiAwoв .ао Бцмнськоrо 3 новим проханням < ... > Біли труни Ти
мофія Грановського: • ... НаwёJк:ІІ человек, что. отвсдши мена в 
друrую комиа1)', стаn упраwива:n. меня пропустиn. БсС'І')'ЖСва хоть 
из-за памJПИ к покоАиому, которwh сам собнрался проснn. мена 

о том; но я оnсазалси :по cлe.nan., ска:sав. чrо на добро осеrда rо
тов, булет ли то на ІІИРУ, или у гроба, что в зтом случае ІІС вижу ІІИ
•tсrодоброго: мМЬІ ураним факультети самwйуниверсктет. допу
ская подобнЬІе Іtродслки .... 

Ue та риса вченого, яка дозволяла дру'JJІм назиив:ти Бодянсько
го •nраведником науки• (Куліш). 

Шодо Гільфердінrа, то він не nідвів свого вчителя: nриснІПИв 
ВСС СВОЄ KOJ)O'J'Xe ЖИПЯ •СЛОВ'ЯНШИНі• і ЯК 811СННЙ,ІІІК дИПJІОМаТ, 
і як rромцськиА діяч. У 1856-1859 рр. він був російським консу
лом у Боснії, де 1ібрао баrато слов'яІІських письмових пам'яток, 
rtpo wo дохладно розповів Бодянському післи noвeptteІІttR в 
Москву. З 1862 р. Гільфердінг очоnював Слов'анський комітет у 
Петербурзі. 

Серед учнів Осиnа БодІІнського були А вихідці з Украіни, 
спжімо, славіст, філолог і етиоrраф Олександр КотляреІІСькиА 
(1837-1881), який народ.нвсІІ в Кременчуці Пмтавської губернії, 
:аакіІtчив Пwrтааську rімназі10, а в 1857 р.- Московс:ькиА універ
ситет, підозрювавси в ВНПІУРJШОВіА дікпьності, провів півроку в 

ув'в]ненні в ПстропВВІІівсьхіА фортеuІ. з 1875 р. от:~~ярсвсьхиА
орlІИН8рНИЙ професор кафс.І,ри СІІОВ'JІНСЬКОі фiJionon1 КиіВСЬХОІ'О 
унівсрсиrеrу. О.пнн із засновників і ІUІІОВІ Історичноrо товарист
ва Нссrоралітопнсu.в. Автор праці •О по11JС6вльнwх обьІчаях ІІЗЬІ
чсских СІІІUІЯН• (1868), КотЛІІрсвсЬХ.ИЙ НазавжJІ,И зберіг ВІUІЧну 
пам'ІІТЬ просоого ВЧІП'е.ІІІІ, про що писав у исkрОІІОЗі nісля смерrі 
Бомнсьхоrо. Йому ж, ик •першому своєму ВЧНТСJІСві слов'яноз
Н8ІІСТВ8• КотJUІрсвсІtХНЙ присВRІ'Ив ОІІН)' з наукових npauь. За 
оцінкою Котлttреаського, БоlІІІнський був твер.ооrо і стійкоrо ха
рактеру, ЛІОАИІІОЮ переконань, ІІtса не поступапась ні n'ІІДДtо землі 

бе:J боІО І не ІХQІІИJІІ а жсшні зговори 3 сумлінням. 
Ще 04ННМ віаоиим учнем Осипа БошІнського був уже НСОАНо

разово :JrаданиА Олександр Кочубинський (1845-1907), ккиn 
довrиА час проnрацюввв у Новоросійськоwу універентеті в ОJІСсІ, 

де став насrупником аідомоrо славіств В. І. Григоровича на ка
федрі слов'янської філаnогіі. За поглядами Кочубинський був 
бпи3ЬКНА до офіційного спов'янофільства, захистив днссртаці10 
•К воnросу об отношениих славянских нарс:чиА•. 1887 року Кочу-
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бинськиА вмісrив у rрудневому номері журналу •Исторический 
ІІССТНИК• ствnю •БсwІнскиR в еrодневннке•. а також. опублікував 
JІВВ Aoro вірші. СуJUІЧи 1 Wєі етаnі, у КочубиІІськоrо була значна 
часrнна шсшеІІНИКІ 6одянськоrо 1 1852 по 18S7 роки. що потра
пила .10 нього піс.ля смерті Олексанцра КотJІиревськоrо. Кочу
бинськиА зазначав: •В :пом днеанике отмсчаnос:ь не состоRннс 
ПOfOJ1W И.'ІИ СВОС:ГО ЖСІІ)'дка •• , ІІІОЧТИ ИСІUІЮЧІІТС.'ІЬНО ТО, 'ПО ИМС• 
ло обшеавсннwА иmсрес ... • 

У nрофесора Бодянського вчився внхідець 1 Бonrapii. вШомиА 
історик і стноrраф Мврин Дринов (1838-1906), який закІнчив 
Моекоаський університет у 186S р. З 1873 р. ринов працював на 
кафедрі слов'янської філології історнко-філолоrічІІОГО факульте-
ту Харківського УІtівсрсИТС"JУ. 1876 року завершив D.оІСТорську ди- І 
сертаuію •Піааенні слов'яни і ВізантіІІ в Х стоnітrі•. настуnного 
року на .аеякий час поїхав до Бonrapii, де обіймав ПОСІlІ)' міністра 
народної освіти та духовних справ. Після nовс:рнсння 1879 року до 
Харкова nродовжував наукову і ncnarariчнy роботу а університеті. 
1890-1897 рр. очопюІІІВ Харківське історико-фіпопоrічнс товари
ство. В 1898 р. Дрннова обрано членом-коресnоtшентом Петер
бур3ької академії наук, він був членом маІtж.е всіх існуючих ТOlti у 
слов'янських країнах академій наук і наукових товариств. ЗасІІов
ник Боnrарськоі акuеміі наук та історичноі науки в Болгарії, 
WКОJІИ бо.ІІrаристів. На історичному факультеті Харківського 
універсИТС"JУ існує меморімwІа ау.аиторіІІ імені М. Дринова'. 

Бо.uнськиА почуаавси п риба у асші на наукових диспуrах, які 
часто проходиnи в унівсрс:ип:rі.. Він був активним полемістом не 
лише на своіА кафедрі, а А на інших кафедрах і факультетах 
університету. Кілька тахих дж::пуrів Осип Максимович описав у 
щоденнику, і ми можемо переконатися, ик по-біАцівськи він дис
кутував, JІ,Смонсrруючи rлибоке знании пробдеи, у тому числі .па

пеких віа слов'иисwrої фi.nononї. Скажімо, S чсрвни 1856 року Бо
D.ІІнськиА брав участь у ІСаJWШАТСЬКОW)' JUІспутІ на ІОрИІUІчному 
факультеті на тему • ТрстеАськиА су.а 3 руського nрава• і піJnримав 
каІWШІта в попеміuі з nрофесором-правознавцем Микитою Кри
ловим: •И3 дОІІЖНостиWХ возраж.ателеА < ... > Н. И. Крьалов впрах 
разруrм его< ... > В пwлу спора возражатель уrверЖдІLІІ, что трс
теАского су.па никогда не бwno на Руси .10 самого Упож.ениа, в ко· 
торос: вowcn он из Литовекого статута, а в него попал от немцев, 
из их законов, через Польw~ Коrда он кончип, 11 вступилея за 

' ДоuцмЬuе .1111•.: Жебохриw.киІІt В. А. Лмстуuккс М. С. Дрнко• 1 
0. М. lioAINCWaDІ// ПІmКНІІ історІІ18 ІСУЛ•tУРН СІІОа'ІІИ. Чк-nІка І.- К.: ІІІІІUо 
кицnоКміІІСWСОІОукіІереІfm)І. 196). 
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ІІШУІІІСІ'О СТСІІСНИ Н С:К&Jа.'І І ОІІроІСрЖСННС, '11'0 )'t1'8HOIUICHHC ЗТО 
ttaшc самороднос, а не прнwедwсс ОТkула бw ro ни бwno. Доказ~
п:пьством ТОМУ СЛУЖИТ СІ'О C}'LUCC:1110111U1He ПОЧТИ у ІІССХ С:.1ІІJІН
СКИХ нарол.ов. Тут 11 приве.1 из оочинении Пмацкоrо с:ІІНl1С'J"СІІ.ьст
во в ІІользу roro < .•. > Проmвник ничеrо не моr ВО:tра]ИТ1о nротив 
71'0f'D, н nотому magistnuu, :вшншеннwй в rnaaнeAwcм, бwл nри
зван дос:тойнwм нскомой стеnени. По окончаuии прсниа множе
ство 11одошnи ко мнс с бпаnшарнОСТЬІО задоброс JІС,!ІО, а ректор не 
ИІходИJІ СЛОВ ОТ удоВОІІІоСТВИИ• 1 • 

8 50-х роках 6o.u:HCWUIЙ aкntBHO JІистувавсИ зі СВОЇМИ .1ру3ІІМН 
18 колегами за корлоноw. отрнмувш від них свіжу інформацію про 
наукове, пітературне і культурне 1UПТJІ західних і nівл.енІІНХ 
С.10ІІ'ІШ. У ті ЧВСН така інформаuіи В Москві мала вt.ІІНКС ЗІІВЧСІІWІ 
і. дмК)'ІОЧИ боІUІиському, с:тавала нао.банІІИМ учсно-літе:рвтурноі 
спільноти. Це СТОС)'ІІІІЛОСJІ А специфічних наукових проб.nем. На
приклав., у травні 1856 року попечнте.~~ь Мос:ковськоrо уч:бовоrо 
окруrу Євrраф Ковалевський :JІІПНТВВ у Бомнського, •нет пи ешё 
чего нового о rnaГ011HUC, составnJІющей ~перь предмет ПОСТОИІІ
нwх mпков меuу уч:ёнwми•. Той віІІпоаів оаразу. ніби спеuі1111ЬИо 
Г01}'ІІВІІСИ: •Я ciC838JI, что имею письмо or Шафарика'. попучеНІІОС 
только надних, в коrором и:шешаст мени о скором И1ІІВНИИ оnсрЬІ

тwх нахооок, прибавив, что зтн Пос.пе.іІние. по б.nижайwеw. рассмо
трении Ганкой, оказwваютси ПО'ПИ 2-МІІ векамн иопоже; потому 
любоru.пно зна-rь, что 111 зто сІWІСТ Шафарик. Равнwм обра3ом, и 
[JJIWOТК8 tJIIU'OJIЬCIWI, ИаJІденІWІ НСЛІІІНО С I'QIION 101)-М:, ОК83ЬІ
ваеttЯ тоже ПооднеЙWСЙ, ИМСНІЮ 1313 roJI8 (как И3ІСПІ8С'І'МеІUІ ИЗ 
Венw М.Ф. Расвскнй в письме от 8-ro, пОІІ)"Ченном 25 мая), справ
JІJІаwиАса о том у самоrо КrхУлевича в ЗаJребе)•. 

Навіть один цей приклаа свідчить. що БоuнськиА знаходиВСJІ 
в rуші слов'JІНОЗІІавчнх наукових іктересів і nроб.nем. 

сП рош)' .J8Іл•и•т• мене •I.ra аос•в.• apotecop•• 

Розповім про випааок із ВИКJІІJWІЬКОЇ дімьності Бомнсьхого, 
акнй ставеа не3&11081'0 до Roro 3)'СТ'річі з Шевченком і • ісrоркчніІt 
літературі раніше не 3J'Q)'IIIIC.A. Річ у тому, що 27 січна І 858 рсжу 

'ІісwІисІІІІАО.М.ДнеІККК.ІІ52-1157.С.:UІ-U3. 
• AIUOCII про пкст n. и. WІІфІрнu АСІ 6Quнnaoro •іІІ І".. ... 1156 poqr 

011)'61ІІШ8ІноІІСИ.: П11а~~~ П.И. ШІф8рІnсак0. М.ІісІuнскому(ІІ38-1157).
М .. ІІ9S.С.217-2ІІ. 

~~=~.:~.-:.·~~:.'i.k~~~~c=.~ 
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&оланськиА написав суn.1іку (•DрОWСІІИС•) про .•. ]ВІльненни Aoro 
] оосаnн професора: 

•Его Превос:JЮJІ.ительству rocno.:J.HII)' попсчитслю Московскоrо 
учебноrо окруrа и ero унивсрсктста, nАному совстиику и кавапе
ру Евrрафу Петровичу Коваnсвскоиу 

QР.1Ннарноrо щюфсссора Московскоrо университета Осипа 
Бомнского 

ПроwеІtие 

Приwслwн 27 инваJ)І сего nща на .1скuню, І-2А чвсw в noнc
JlCJIЬHHK, Н ІІС Н&Wе.ІІШН НИ ОДНОГО студсІПВ В &удиторНН, R )810110-
Ч&Ю, что 'І'ТСНИR мок не удовnствориют бопьwе студентов, и пото
му, как nкоА. 11 не моrу уже аrнwне яВЛЯТІ.СJІ в уннвсрситет, и про
шу nокорнеАwс. Ваше ПрсІІОСХОаитсльство, прсдетавИТh Вашему 
НВЧІVІІоСІВ)' О МОЇ:М YfiWIІtHeHИH ОТ ДОІІЖНОСТМ Профессора. 

Москиаинвари 27го.ІUІИ 1858 rода 
Импсраторскоrо Московского уииверскrета ординарнwА 

профессор Осип БстянскиА•'. 

Сnравді, в IBSO-i роки на JІСкuіп Осипа Максимовича сту
.аснrів 6yno менше, ніж: у 40-х, але він umuн мав ауnиторіюІ. 
У ШодСННИКУ Боаинськоrо Є :JІІПИС ВЇJІ. 5 Z0811UI 1855 року: • ... у ме
НИ,_,.. o&w.uo. мапо бwno стуаснrов, С4ва IS, но C'f1t8IDIOC'Пo 
an oh8c8wrcll аш,о кем-инбудь Н] спушатспеА: Jl8ll8ll8 JU 6wn. 
'1'01117.,..... • .,.... .......... (ВКJІіnсномиою.- В. М.). 

Як бачимо, професор nО'І)'ІІВВСІ впевнено, а nричина вілсутносrі 
студентів у той ра:1 бу.ІІа спрамі нсабИJІка - смерт1о Тимофія Jра

новськоrо. 

€ І5аrато свіlrfень тоrо, шо Бо.мнськиА був nрекрасним nрофе
сором, і Aoro студеmи 3НВІІИ предметм, JІКі він читав. Якось він 
розпові.аав про СІОВNСН і] с:србськоі МОВИ ІІВВССНі 18S0 року: •Ис
mпаиис 4-ro nша C1YJICКl08 (ВІІІJІУСКНІІІХ) по моему ПрсJІМС'І'у. 
В срсnние приwіл попечитсJІь унивсрсНТС'І8 rснераІІ-ІЛЬІОТант 
На:Jимов в соІІJ)ОВО.аеННи ректора. инспекrорв и т.п. Onnaм. 
СІJМІІІ08 DСТLІСІ--. -. ..• • (ВНАіnено мною. - В. И.). 
У 1855 р.- 5 всресии- пекцІю Бо.ІuІнсІtХОІ'О иесnоаівано віявіавв 

'B.UI,ф.99,CLL'I6.114.apL 70. 
1 n ... ·~ ..оаІІ49р. МІІІІСUІІІ нuau, UICI6ЧНCCІІwdmoC1)'Вifrl8'f 

IODIOМ)'JНilepclrrniнe~300ЧOIIIoaiJr.(•811иmшMIIIWIIIilliuxн
HIWIIIП1DIXCI'f.-nil). YIDIOW)'8'113&)'81850 р. І)'НІ•рсІm'ІІІІІрuаІІ)'8ІІІІІtІІ.'ІІІ· 
-81Q~iiiUDIIDIIIIIJU8'111811:11 .. ICIJI'IIIDМ)'~. 

'1')1:са8СТІJІІІІІІ,І8ІІ.t60.С.413. 
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міністр ІІ&рсwІоі ос:віm Авраам Норов: •Кон•ІИв, и соwёл с кафе· 
дрW, И КО МІІС тоrІК же ПQJІОWёл МИНИстр И, сказав, 'П'ОдаВНО ЖС• 
лм nо:»ІакомИТІоСJІ с моим преподаваннем, nрн6ІІІІА, что JІRІІJІІ: 
IIII)JI6м.u. NIC"''QCU IDIIPCni.!IIIIDID ••• •' (8идіпено МНОІО.- В. М.). 

Один із стуаеttтів Бомнсьхоrо, якиА відвідував Aoro лекwї в 
І8SS-1856 рр. свШчив у журнuі •Русская: старина• (1879, т. XXV): 
•ЧИСJІо СJІ)'WапелсА бЬІJІо у неrо не вtJІико, но почтеннwА npotec
cop IIOJIIo3CI8UCJI IIDJIНWМ ~~~~ С8ОеІ иe6DJiwaol: Q'JIII'I'OIIIIII• 
(81Шілсно NІІОІО.- В. М.). ІІІWИА C1yJICHT Осипа МІКСИМОВН'ІІ, 
КJІІІЗЬ М. Г011іцин. якиАзакінчив уиіверситст икра3 наприкінці SO
x років. nрочитавши ці рuки, ІІаnисав у ІС}'Рнал: •В биоrрафи•Іе
ском очеркс об О. М. Бсшянском (.,Р)ttкая старина, т. XXV') не 
уnОМЯІІуrо О ПрекрасІІWХ O'IIIOI8eiDUIX, CJIIIfCI'808UIIIIUUQ'IIIIМ, 
uаІІрОфессором, и C'IJ'Jitlfi'UIII. Поо жссткоА, суровоD наружнос:
n.ю в 11ём билось доброс-nрс.іІоброе сердце. :по 6кІІ 'ttJIOII8 rлу
бокоА ПРJІМОТЬІ душИ, неnоколебимоА т&СрдОС:ТИ И ПОЛИЬІЙ тоА 
бсзrраІІИЧІІОА чесnІОС:ТИ, КОТораR, ІСІІЖСТСЯ, бLІЛІ JIOCТORHHeM 
ТWІЬХО прежш:rо ВреМеІІИ. Кто 1D нас, студ!ІІТОВ, ВС c6maa.кJI С 
011, nrr, кі-ТUІІ не моr не,........ ero ... •' (ВИАі.ІІсно мною. -
В.М.). 

В такому JI)'Ci rооорив про Бс.wшськоrо і СТ)'JІСКТ із Гuи•Іини 
ПСІJЮ ЗарицькиА, що, •СJУдеІпом бувши, СТОАВ близько до Бо
JІІІИськоrо, а nізніше перебував ІІавчІmЛем ІСJІІСІІЧІІИХ мов у Твері, 
СМОІІснську і Москві, Прилуках і Острозі на ВолиІІі, а помер в Ми
хайповичах коnоЛьоова в домі своrо братанича вр. 1906•'. 

Таким ЧИНОМ, ОЧСВИJІНО, ШО Боті:НСЬХНЙ НС мав об'€ІС11ІВНИХ 
nідстав аля такоrо віJІчай.пуwиоrо кроку, JІК прохаНШІ про 
звUп.неНІUІ з )'ІІіверснтсту. Моzлнво, нааm. ОJІИИИЧннА ВИПІІЮК 
повної віJІсуrності СJУ.Dеитів вразив, а, точніше, образив Осила 
Максимовича, і віІІ наnисав n: праханни в емоuіАІІОМ)' пориві, 
ПQJІУМВВШИ, певно, про себе, ШОJІОСИП. йомубуде роботи і в •Чте
нип-, редапором иких віІІ шоАно знову СТ88. А псnім, охолонув
ши, Бо.ІuІнськиІt вирішив ПрохаtІІUІІІС ПОJІІІ88111, бо ж в архіві збе
рсr.ІІІІСJІ обидва примірники .ІЮІС)'Менrа - чорноамк і чистовик. 
Втім, у будь-икому ВИПІІJІКУ псшібні заяви профсаJра. ТОJІІ, напев
не, не 11.11011011ЬНИІІИ б, ІШІtС він був необхідний )'1Іівсрс::И1е1'08і, з 
успіхом првwовав у ньому ще uіп:нхдескn. років, і студенти JІюби
.ІИ ІіоJ1JІиськоrо, а звільисинJІІtоrо а 1868 р. було пов'RЗUІс з про
фесорса.кими пі.ІІС'rупами. Тож епі:мш у січні 1858 року цІкавИЯ, 

1 &оuис:пІО, М.ДнеІНик.. 115:!-IIS7. С. 171, ІІІ. 
1 І')а:аІІ СDрІІІна, 1879. Том XXVI. С. 161 
1 eu.eюw Ф. 3uiAiul УІсрІі'К8 • •ІWІ)WІІНі ІЬnn~цькоrо 3 &o.uнcWDІV. 

1143-1176.С.36. 

291 



скоріше • вс:е. тим. шо ще раз я.скраво висвітлює непрос:тиА, 
примхлнвиА і rоранА характер Осипа Максимовича. 

Можна J10.IUIТ1I .110 цьоrо А історію rrpo n:, як у 18S7 р. Болинс:ь
киА збнрвВСJІ в n'ІІТИмісичну noiuкy 38 кордон за рахунок унівс:р

с:итету. anc noriм рішуче віІІмовився: •... ІС'ІО н nочему тах обипно 
nocrynи.1 с:о мно11 хасательно пос:шки моей за 11J8НИцу, т.е. вмссrо 
]НаЧНП!JІЬНОr'О ПОС:обІUІ ОТ унивс:рс:нтета Н coxp8HCHHJI nрофсс:сор
С:КОІ'О OJC.II8IUI только nервое, в SOO руб. серебром на вс:е врема по
С],(ІКJІ < ... > Обюкеttнw11 тахнм рас:nоряжсинсм. 11 отка:JІЛСЯ пись
менІf08. БаDІочн ]N'ахwити ситуацію, реІС10р університету Ар

каnі11 Апьфонс:ькиА пообіu.в иаступноrо року вілправити 
Ііол.кнс:ьхоrо за. КОJШОН j] попвіАною rроwовою .попомоrою. Як 
віарсаrував Осип Максимович? •Я отвсчал nослоtІицс:А: ..Дороrо 
яичко к Великому дню", nрибавив, что nосле 111коrо винманни ко 

мнс мосrо Бли .. Ашсrо и вwc:wcro начІLІІІьствв • RIIOIJ с:оmк81Іо
СІІ•~кас:~~-.10•самоеІСІЮJІ! 
11081'0)11L111 ІІІОІІе'ІІПUІО ... • (Виділено МНОІО.- 8. М.). 

411 Хом•коа, Русі реанител•···• 
Робить чесn. БодиІІСЬКОМ)' те. ЩО віІІ ІІЇК01ІИ не був 8ІСІИВНИМ 

npoiW'8fWICТON nWІintки цврськоrо )'рJІд)'. вrім, він uілком піJпри
мав царські маніфс:с;ти •Про nрмпинснНІІ nаnіnІчних сrос:ункіа 1 
Анrnією і ФранцієJDІо та •Про аі1Іну 1 Англією і Франrtією-, прнА
нm 9 JІmoro і 11 квітюІ 1854 року. в Roro ЩQ11CHHHkY ЧИ11ІЄМО: 

•Стаnо бwn., наконец мw mраССТІІСнно обьааnясм иоАну не 
nрос:то за nраВОСJІВВнwх, ІС1О бw они ни бьши, но за nравоеJІавиую 
братню. т.с. СJUІВІІН подигом туреuким н сербов. СІІава Богу! Луч

ше I103JIHO, чем никоrла. Вера и соплемсннос:ть- J1В8 самwе сИJІь
нwс рwчаrи на хмле, 83JІТЬІе кциюс аmельно; а вместе, IIOJDitНO 

думаn., - самwе nобеаоноенwе OPYJUUI. НСО!Іопимwе ннксм и ни
коrаа. В первwА раз еще RIJUID'I'CJІ они вместе на none бранном, н 
11 уверен ВІЮІПІС, что ycncx наw несомн~н. что Турция пав.ет и 
брпии CJUІHoaepнwc н м.иноnлеwеннwс ос:воболwrсІІ. Как сильно 
СО'І)'ВtТІІІІС к зтоА войне в ~ком народс!а 

Аиrнпатіі .110 Турціі, wo rнобипа соов'ІІнські нароаи, вмклихапи 
у &сщансьхоrо несподіваннА і фа.Нt1ІСТ'И'ІннА nоворот думки. В шо
.аснинІWВDму 3811нс:у віл.6 k11intlt 18S0 року Він 181НаЧИІ, ЩО ІИСІІD
JНВ rрвфу Сtроrанову 4ІМОС мнение о нсобходнwосrм СJІС.ІІВ'ПоСR СУJІ
таиу хрНС'ПІІІНННОМ И onca:J8'I1oCJI ОТ 1)'рС11КОА НарQІІНОСТИ•'. 

1 OCim М8ас:ІІІІ08ІІЧ ІіоІuІІІІ:КІdІ.ІеfО&ІІе811КП 1149-ll»tc// Р)'ссІСІІІІ~ІІ· 
ка.ІаВ.'t60.С.404. 
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Дпн розуміІІШІ ставnення Бодинськоrо JIO Кримської війни 
:JИачниd інтерес мають ».ІІисн в wсшениику, .пе він оцінює нслс:
rа.1ьннА вірш російськоrо поста і публіциста Олексія Степанови
ча Хомякова ( 1804-1860) •ТсбR призвал на браньсВЯ'Т)'ю. •. • (•Рос
сии•), написаннА у червні 18S4 року. піл. час: Кримської війни (в 
пеrальній пресі опублікований тіп:ькн н 1860 р. nісля смерті Хомя
кова). Цей вірш ХОАИВ у рукоnисни~е списках і віzІрв1у :~робився 
наазаичаАно попуnRрНим :JІІІWІКИ критиці микопаівськоі Росії. 

в c:yux 'ІернІ ltenpuiOЙ 'ІСркоА 
И KПJN рІбсDа L"ІСІМС:ІІІ, 
6ссчесmоА JІССПІ. J\&11 tлеТ1ІОрНОА 
И JJCKK NёрвоІ К пооорноА 
И ІСІКОЙ NcpJOCJJIIIOJIKІ! 

Петро БартснЕ"в писав: •Зrо сrи~еотворение, разоwсдwссся в 
списках, пробудипо неrолование не тоnько пстербурrскюс впас
теА, в особсниости наспwtика престола, но и мноmх москвичеА 
< ... > В марте 1856 r. новwй rосударь (Олександр 11 -В. М.) при
казап ему (Хомякову) обрить боролу и никому не читаrь своих 

nроизвсдений•. 

С дуWОЙІШ/ІеНОQріСІt/ІОНСКІюІ. 
С r.'JUOA, JleatlllleiO 11 ПNІІК, 
МoJnu:I.МO.lКПIOIDCNJIIICHKOA 
ИpaкWC:OIКIC'fllpac'I";JtІIKOR 
Еfм:еNмачІнеuелк. 

Особливої уааrн зас.nуrовує віртуальне nерстинання Шевченка 
та Бсшянськоrо на оuінці цьоrо твору. Шевченко персписав сеум

ний цей вірш• у свій WОJІСНІІИК 4 вересня 1857 року ni.JI. назвою 
•КаІОUUUІСЯ России•, в 16 каПни 1858 року •прскресннй вірш Хо
мнкоаа• вже вдруrе записав у щоденник поста Гриrорій Галаrан. 

Зовсім іиакwс сприRнив цей твір Осиn БоnинськиА, який по

знаАомнвсн 3 ним we в IBS4 р. 19 червин професор записав у шо
дснниху: 

•Cлwwy, что А С. Хомяков :JІІ свои сrихи по c:JІ.)"WW ІІОАнw с 
ТурциеА, наnисаннwе и обрашеннwе к России, nмучип не только 
:J&МеЧВ.ІІИС or nравительства через rенерал-rубсрнатора, но uxe 
ІWП'І, rоаорп, поаписка ми JCe nросто честнос спово ничеrо не 
респрос-rраюпь из своих с:rихотворсний прсuе, нuсели одобрит 
их пстербурrскан цензура, в которую он доткен их прс:дставить 
< ... > Прuда, они чрсзвwчайно звучнw, nроникнуrw неnоддс.ІІь
нwм аром любви к радному, но тем не менее больwннІmІ)' не 
могли орнАтись по нутру, потому чrо :JІILD)IIIJDТ в себе ,..еа, u
.... ~IIO~III)'Af«<IМW,~, B'I'J' 
ооп. ur.u кІ• кe~KIИ1f18.aeJIIIIIII81U801Q', МІNНТ 
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6wn., UJ8IC1'8IIIIIDI в лnunux МІІJІІ.. Tyr не до исqиспениR rадо
стсА, которwх и у нас, как у всех смертиwх, :tовопьно, и не до за

бот об истрсtіІІенин их• (Виділено мною.- В. М.). 
Бо.uнськнА іронічно JІІ)'В8ЖИВ, що вірш слов'янофіпа Хомяко

ва припав .110 дуwі всім так 1ваннм моекоаським захіІ:tникам, яІd 
піл.носИІІи Aoro .110 небес. і HIIOliИHui 1 собою 38nисав: •Если, не
смотря на НСАОСТОИІІСТВО своё, мw всё-таІСИ и3бронw •• , сс:пи нас 

)1~6orXІIIt'f 
&oplm.cl кpenxoR бр8нwо'. 

то, разумеется, пибn иедостатхи наwи не так еще велики, как 

они кажутси обпичкте.лю, либо же, сс.1и итак, 6ory уrоJІІІО клин 
кnином вwкопО"І'И1'ь- 1 • 

Orxc, БолянськиА вважав, що Хомяков у своему критичному 
Пафосі 18ЙWОВ Нв.ато .118ЛСКО j доріКІВ І:tОМ)' 38 tІеСВОЄ'ІаСНіСТЬ 
емоиіАноі критики пораків миколаіаського царювання. Він нази
вав Хомякова •виск001кою• і Іtищівно :J8)'11UtНB: •Ясно, '11'0 ему 
хотелось qсм-ннбуаь в 111.кую вwсокую мннуrу аrличитьсв ar дру
гих в сІ!Оём стихаrворении, чтобw могло oбpamn. на себя всеоб
щее внимание. Продс..1ка не y;uuacь; кроме весьма нсмнопо:, свя

JВННЬІХ с nевцом f18.МИ ПРИ.113НИ И родства, СТИХИ Cro бьtпН ВСТJ)С
ЧСНЬІ всеми. в обеих СТОІІИU8Х, без мanel:twero сочувствия, с явнwм 

и 11ЮМІСИМ неодобрснисм .•. • 
БоJumськиА 3 JIBHHN 3110ВО.ІІеІІНJІМ 1Uf1YВ88 )' WОJІСННИК)' ПО

етичну аіD.повШь ХомпоJУ та Аому подібним графині Єuокіі 
Рос:топчиноі: 

И rpex 11 стwа uм • .acn031W. 
К.К8mІИКІІ І')аІ Clllmlf! •.. 

Особ.Іиво переконливо А нс:хрuо росіАсьхнА патріаrи:JМ Осиnа 
Махсимоаича вияан.вся в Aoro реакцІі на болІОЧНА АІJ.ІІ краіНк Па
ри:п.пR мирний договір 1856 року. Прочиrавwи в •МосхоВСІСИХ 
ІІСММОСІПе Маніфест про 'JІkІІJОЧення миру, &сwІнськиА з rірко-
1010 3Вписав у ШОJІСКНИХ)' 22 бсрсз11.11: •Как ни хитрипись скраскn., 
но 001. консu lІОJІJСНЬІ бЬІJІИ ска311'Ь, что война nрекращается и мw 
1ULIIИ cornacиe 111 )'СТІномсние нскоторwх. особwх ПрtJІОС'І'Срсже
ниА проnІв с:топкновеННR наших вооружсннwх судов с Т)'JІеЦКНМИ 
в Чёрttом море, ЖСІІІUІ ОТ8рІТКТІо даже в будущем самую AІIIIGfb о КІ
КІІХ-JІнС5о с каwсА сторонw видах ЧСfЛО.ІІюбня н завосваиий, а так
ви на nровс.аеннс нotКJil rрвнН'Іной чертw в ІОЖНОй, бnюuRweA к 

'PuiCJI 1 ІІІрІDІ Хомао-.•І"осски•. 
1 1iauмc:nlt0. М.д,..DІL 18$2-1857. С. 134-13S. 
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Дунаю. часrи Бса:арабин. На 111кне ~овия nQJІ.обру·по:ш.орову 
непобежаеннwе не соrлаwаІDТСЯ. Срам и ropc нам!• 

БШьw rлибсжа Я po3ropнyra оuінка пі.ІlС:умків Кримської війни 
міститьса в :J&Пнсові від. 27 квітнІ. Проаналі3)'1118WН зафіксовані в 
.поrоворі російські ІТрІ.nt на ЧорІІОму морі, Дубаї та &unщi, &о· 
АІІНС:ІtХИЙ піабнває nілсумок: 

еСтало, ОДНИ .... уr:rупасм в :nом .аоrоворе ми Анrлин н Пор· 
тw и, стало, мw побежв.снw и несем наказание за СВОІО слабость. 
Со времени Стопбовекою и Деулинекою доrоворов• не бьию ОО.. 
лсе бесчестноrо .ІЮrовора, как. иwисшниЯ. В nepawй ра3 norurтн· 
лась Россия: наза.а.. Во всех прочих СJІ)'ЧІІЯХ еспи не приобретапа, то 

по крайней мере ннчсrо не терява из nриобретаемоrо прсжце. Те· 
перь- начало потерям. Груt'ТНо нд111 наз&D., особливо, коrJІВ не 
вилнwь к тому необходимости. Но такова уже вола Божка за на
шу ГОРJЮСТІо н самонадсанносn. во всем. 30 лет мw спuн н про
спали все, и в то времи, коr.аа в самозабвеннн счн111.11и себа pacпo
piLilНt'eJIЯNH мира, JLІІевапн на все н знать не хоrели, уви.цсли в оа· 

но прекраснос yrpo Апьмскос соянuс. которое ОСВСТИ110 всю 
мишуру ІІашеrо ВСJІичия. Ках обwкновснно ІІСШН'І'СJІ, rорпость и 
нaayrocn. сменились малОJІ.УШИем и уинжением, приведшим нас 

к таким блистатсnьнwм Иl'ОІlІМ. Боr суАІоІІ вмновникам их!•J. 
В цих рі:жнх соовах законослухняного npoфewpa иeaurxo 

вілчути nерс•нте ним noчyrtJІ nрннижс:ннJІ національної rор
.ІІОСТі, що переконливо ВИRВJІJІЄ Aoro російську ЇЛСИJИЧНість, 111 

rлухс НС3ІJІОВОJІСННЯ УРJШОМ. який, на Roro JІУМК)', передчасно 
визнав поразку. 

Чи 67• Бо.:авс•кнІ сло•'•нофІлом? 

Взаrапі БwuІнськнй баrато в чому noдin•a офіційну точку зору 
на тоrочасні пробпсмн слов'янСЬІСкх нароАів. Він об'єктивно змн

nвся з московськими слов'внофіп:ами, засуруючи нвціонаnь
но-визІDJІьну боротьбу польського наро.ау. Втім, це ніJІк не 
пов'азано з впливом слов'•нофіліа, ашкt: ще в JІУХОВНЇR ссм:інаріі, 
навіТІо Не ПЇJІО3РІОІОЧИ Про ЇХ ЇСН)'8ІНІІJІ. БомнсЬІСИЙ 3ВІWІЬІІО ПИ· 
С88 &m.кам (3 тр&ВІUІ 1831 року): •ПOJLIUIXOВ :КС СІUІІоНО наши ІСО· 

'lio.aнcWUI8: ... inJWQIICHIUIXY18111811КiinWІeJІWUІІІJeмpiil'ociL З.СmІІ· 
&18сІоІІІІМ ІІІІиркІІІІІ J1111'0811PDМ, а~ у ЛD1VIIJ 1617 року м'-. PockІD І 
Ul8adao, І'ос:іІ: _,.11811118.ВіdІІU мkтt!UI ФІнс:...-о:&'ІІUІ)' ІМJІ8ІІLІІІ 11111.1.110 
liurilc:wDxo Jt0118. З. ДеrJdксWСІРІ nереNJІр'амміа І'осІеІD і ПQ/PoiiiUD І 111fJU1Я 
1611 ра~ .10 Пan.шlll.ldlhwnl еn~роаІІКІ р)СІокі хм.'ІІ t11 Смо.1енс:u:. 

1 &alllucaxl0. М.ДиеІІНКІt.І8S2-ІІ57.С.І96.2І4-:Ш. 
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лотат, скоро. скоро шшётс шумом Варшава и ІІа вехи!• Самос ими 
na.tlllt - нсrрсбитс:ІІ И nодспом•. БОJІJІНСЬКИА вважав, що ПОІІRКИ 
повинні Jtиnt •тіпьки з РосіЕ:ю і в Росіі•, бо іиахwе ім звrрожує 
втрата самобуnсості 13 мови. Втім, у цьому він був не одиноким, 
досить 31U11111 nooHUiiO Пушкіна і Т~ва. ВчеииА був близьким 
.110 слов'ииофіІІів і в оцінках історіі зарубіжних соов'кн, nеренося
чи на шо nробJІеМІПМку їх філософські установки'. 

&одкнський nucaв, шо звШьненни слов'инських народів від 
туреuькоrо 13 австріАс:ьхоrо пануванНІ можпиве тіпькм nри мо
rуrніІ пі.Іпримuі Росіі. Ui лумки він ВИСЛОМІОВІІВ в листах до Ми
uІла Поrодіна, в своіх віршах на nолітичні теми. В ОlІНОму з них, 
наnисаному ще 8 1839 р. 8 Празі, є такиА куnлет: 

ПQf*.nopiiИ81M.CIIIUHC, 
0-10.1ЬІІоАрсч ......... ; 
Вамnуn.уuауrросснІІІИ, 
И me, и хак acwcan.. 

Шо А казати, ued слов'инсьІСИА Ш.еап Осипа Максимовмча був 
С)ТО!ІосннА із nоrтшами с.1ов'иtІофі.'Іів. Шо d rоворІПИ, Бошінсь
кий був блн..qим л.о них, нhІ JIO захіmІиків. 

І асс а ніяк не мохна поrолІІ'ПІса 1 однооначниw віІtнесенним 
Бо.uнськоrо .110 слов'ІІнофіяів, ІІК зроблено, скажімо, в •Унівср
с:апьному сnовнику-енцикпоnедіі• (2006). Це було б кроком H831Ul 
у науковіА оцінuі спраВЖІtюї позиції аченоrо1• HahJUiю, що u:e 8 
некроnозі, опублікованому вжопнсвому номері журналу •Вестник 
Eвponw.• :JВ 1877 рік, чітко :JаЗначаоося, що Бсщина.киА, ик і відо
МИЙ с:пов'JІН03НВВСUЬ Bixrop Гриrорович, не були с.'ІОВ'инофілами: 

.ОНи слишком хорошо жали .пеІkпитслwtос паnожение СJІа
вянских нарсшов и их стремnеІІиJІ, чтобw. принимать искnючИТСJІь

Н)'JО и прити=-тельну10 славtІНофильскуJО теорию. Точ110 также, по
НИМВR, кахне І'JОІ)уQсИІUІ служат ИСІОЧНИКОМ ВОЗНИКНОВСННІІ МС
С1НW.Х народнw.х JІнrepatyp, они никоrда не оrtЮСИ.ІІись к ним с тем 

вw.сохомсрием, как нскоторwе новсйшие оmрwски СJІІІВІІнофиль

сnrа < ... > И, конечно, названнwе ученwс бЬІJІИ rора:що ближе СJІІІ
.. нофипоа к истнииому пониманию СJІІІІUІІнскоrо ВОJІІЮС8І''. 

~ 11110 IUWCWie lllllioнuwiG-81DIOIIWМ: noJimUIIUI 1830-1831 рр., 
RPIIQIUCtteaupc:t.DDІIIIIUkWWІII. 

1 ЛІтемЛ. П.С.1UІНОКІІеІІІІС8 Иоск.окхам)'ІІКІІСрСІІm'С 8ХІХ-18ЧМС 
XX•u..- М .. І997.С. 78-79. 

'РаuнсмиR.8ІСІІЬnnс: М. КонІр818Н RIICUY ІІНІПі •Осиn МІІІU:ІІМОІІІА Ііо
.І8JІІ:КІdЬ.ІІ956): •Bimlplrodll..tnlpnJpllнald ~18CpactDII,IIIO &о
АІІІU:ІоІUІІ HUC .. 8 .110 1'8Ііору МОС:Х08І:а.І8ІJ: СІО8'ІкофіІІіL 1Qaj 11Х )а ftoro 
.liuwdm. IІNUb Roro npAIA RC111UJ10r1>. 1110 ІІІи не no.dna CII08'1111Dфinм:w:n: -· 'lialllнcudiiO. М. НсІрОІІОІ'І/ Вссnаьr. Uponw,l177. Olrnlllpl.. С.9ІН. 
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Олексанлр КочубиtІСьхиА, який lІОбре знав &cwmcькoro, наrо
поwував, що той не брав участі у ІІНJІІІНЮІХ слов'янофіпів і :JаПеречу
ваа rлнбинну належність БопинсІоrkОІ"О 110 них, :JІІУВ&*УІОЧИ, шо він 
був вороrом метафізнчноrо туману і не зараховумв себе ні 110 пре
вовірних, ні оо ІJ.ИСидентів, він не цуравеа ні tих, ні інших, ane всю
,ІUІ:Jберіrав(:вободу(:ІІІХЇ думки, самостіАноrосу.ожсння. Опекс:амр 
Дей, НІСІІА написав rрунтовну nсрс\АМОВу до випанна сУкрІїна.кі на
рQІІНі пісні в заnис:ах Осипа 1а ФсІорв Бсwmських-, IJ88]UВ, wo 111 
хаІ)ІІ.КМрис:ntка Бомнськоrо сбmаtча .по ісnІии•. На Roro .ц)'МQ 
Боп.ІІНС:ЬХИЙ 4ІСВОЇМИ ПОГJUІІUІМИ набmаtаВСJІ .ПО 1ИХ діnів, ЯКИХ J. 
Франко називав "с:пов'мнофіпами в дусі Комара й Шевченка••. 
Тобто АШJКJСя про (:відомих українців, JІКі сповілували ідею рівио

правноrо співжнпн всіх с:пов'янс:ЬКІІХ народів у віпьном:у с:оІ03і. 
Кочубикський на:шав Бwu:нcwroro (і ТІDТЧева) сспааинофиJtь

ствуюwими неславянофипами•. КочубинськиR пояснював це так: 
•Переводя труlІЬІ Шафарика, ЛС.ІІІІСЬ от своеrо богатого 3Наиия с 
учеиикамн в их рабатах •. , Бодн:нс:киА бсс:спорно ouзwвan добрую 
службу на первом мсстс московс:ким .ІІр)'ЗЬІМ с:павян - славяно
филам: бопьшннство их, при фмос:офском образовании, имс.чн 

посрс.!ІС'ТВСННОС знание дсАсnитспьноrо славянства. Вместе с 
тем. БсшянскиА стал добровольиьtм комнсснонером CJUUUІHcкиx 

книг в Москве•. 
Оrож. віЛомпА с:пов'янозиавсць не був іЛ.еАним слов'янофілом 

КJІасичttоrо raтyttкy, в Aoro npauяx віл.сутня nритаманна 
слов'JІнофілам іл.салізаці.я стосушdв Росіі та зарубіжних 

слов'янських ІІародів і міфолоrізація росіАської історіі. На аіаміну 
ain. с:пов'янофіпів, українець БошІнськиА вважав •колискою nра
вос:лав'и• не Великоросію, а •&і.ІІу. Червону і Мапу Рус ... , він був 
да;ІекиА віл с:пон'JІнофіпьсьхоrо обожнюванНJІ •вс.nикоросіа. і 

відведення всім інwнм слов'ннам Росії роль ІСJІнкорусьхнх 
•ві.аrа1Іужсн ... БолянськиА не сприАмав містицизму Хомякова, 
він IJ.06pc рооуwів, wo слов'янофіпн й нафанта:юваннА ними на
род JСИВ)'ТЬ в різних вимірах і nросторах, Осиn Максимович не 
співав захоІUІСНих rімнів росіАсьхіR общині. 

У..еннА-с:павіст не брав участі в ШеАній борсmбі ~'ІІНофіпів і 
західників. Влисrідо 0ІІСКСІНдР8 Попова в січні 1846 року &wІнсь
киА іронічно-віnсmронсно наnисав: сУ нвстеперьсrраwнu ПQRНЯ

лась воАиа :JИnунов с фракамн в .,Моск. Всдомостях" ((: новоrо rо
да), кoropaR Впрочем псреНОСИТСІ 8 ,.МОСКІІИТІІНИН". РІпуJощие: 
Шсвwрёв, Аксаков. Мсльrунов н пр. и пр. Какая хитросn.!•'. В цьо-

'ПІІСІоІІІІІ. М. Ііаuискоrо КА. H.llonoiJ 1/ Р)Q::ІСІІІІрХІІ8, 1904. ICtnrnr. ncpo 
.... с.445. 
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му nерспіку віасуrІІіА Олексій Хомяков, але БолянськиА .:юбре 
»Іав. шо він якраз і буводним ізпіlІерівслов'яtюфіпів, себто, при
хнлWІмків патріархальних •сіряків•. 

Через вісім років, у березні 1854-ro, ві.ІuукуІОЧись патріотичним 
віршуминям 1 nриІКUу ІІОЧІТJСУ Кримської війни. 6омнськиА 
вельми невисоко стаама •росіАсwс:их віршома:И .. як з боку фраків. 
так і сірІІків. у скnІЛ.НіА д.1и країни ситуації, ІІрирівнюючн іх мож
лнаосrі АО нелюбоrо йому •німецького нашою ІІаrріmизму•: 

А~М.8ІІ.ЬІW, 
llenOC11IIOOiwA.IIcrcnpкмepнwA. 
З. tDUII МОСІWКІ.ИІ c.•utuoм, 
Co&dl ntiJIC'IICН1IIoll, 6nмернwй! 

UіІС&ІІнА штрих знаходимо н ШWІСННИку БwuІнськоrо 22бсрсзня 
18S6 року. Ро:Jповілuочи 11ро с:воrо :JНаАомоrо, літератора, чинов
ника Мінісп:рст111 внуtрішніх с:првв Фіпіпа Вігсля, БсwІнс:ькиА. 
кіа іншим, 11nиcu: •БУJІУЧИ ПІПРиспом по-своему, он ИСІWІ сбпи
JtеНИА с так на:JЬІІІаемwси славянофиламн, и, не встретив в них то
rо, что вообрuсал ибе найти, си.'Іьно нсrоаовап на них•. БсзrJІ)'З!Ю 
було 6 ОТОТОЖНІОJаТИ norJUШИ на аов'янофіпЬСПІО Бwurнcwcoro і 
ВircnJI, ue в uнrованих споввх є шось і від самоrо прсІфс(:ора. 

Стосовно конкретно Хомякова, то Бо.u.нськиА ввutаІІ Aoro 
ТО.Іlіwню позицію неІІDС.ІІідовною А нсщирою: •Німецька штука ... 

Шевченко поонаАомився з ОпексіЕ:м Хомяковим 2S березнк 
1858 року, коли напсрелодні віа'і:шу з Мос:квн заїхав увечері .по 
О..сксанлра КошСJІєва на ПоВІ.рську вулиuю. Поет не розповів у 
ШWІСННИk)' про розмову з Хомиковим, апс це 10всім не 1НІЧИТЬ. 
що він Aoro проіmоруввв, а скоріше 18 все Тарас fі»поровнч :sахо
ПІІ8СІІ тоді декабристок Ссрrієм ВолконсЬJаІм. 

Іван Аксаков nисав. шо Хомяков у своіх порах ВНСJІоаив •ui.ne 
c:JІDJ'JІнcue ІІірос:повіuнНJІ•. Зв словамн Ccpria Єфремова, Хома
ков-був WІНИМ 1 наЬнразніших n:орttи.ків слов'инофіпЬСПІІІ, шо 
ПOJIOZIIB піавuини піn Roro теорію.. На лумку Петра СІрувс, 
•Хомвкоа, самьdІ уннвсрсмьно оброованиwА русскиА че.повск н 
самwІ вс:собІ.смшошиА ум, uкоА nронвсла Рос:с:ии ХІХ веа.. 
СсрІіА АІсакоа. ni.ucpcciiiOIO'IH різнобічні 18./ІІІІПИ ХомІ:КОІІ., rо
ворна, шо з иьоrо можна викроїти дacR11t чОJЮВік. Олексанар Іёр-. 
цен тах харахтсрмзував Хо ... коІІ.: •Ипм:R Муроwцем, ра:JНВWНМ 
всех, со сторонw RpUOCJIIIВНJІ н СJІUІІНИ:JWВ, &.ш АІІскссІІІ Сrспа
НОВИ'І Хом.ІКОІ ... Ум СІUЬИЬІІ, ПQІІІІІЖНІ.dІ, бonrrw.A Сре,ІІС11ІІМИ Н 
нсрuборчнвwА на них, бoraniA ПІІМІТ'ІtJО и бwстрwм сообраасни
см, ОН rор8ЧО Н ИсуІ'ОМІІМО nроспоро ВСІО &И3НЬ < ... > Необwкно
ВСННО .uроІІІП1оІЙ ЧCJIOIICk, обІІІШІІІІІІІІR страwноА зрудицнсR ... • 
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ЗJІВІОЧИ про прірву між Шевченком і Хомяковим. я хоtів би 
все-таки ВКUСН1')'ВІТИ уааІ')' не на ніА, а на тоиу, що пост у Москві 
иав ЗNОІ')' зустріmся з ідсоЛоrічним ліаером с:лов'янофі.ІІьства, 
своїми О'ІИМа побачІПИ тапановиту лtодину, нкіЯ з час:ом .аасrь 
різко неmивну оuін~ Нерозумно й анmісторично применщува
тм мас:штаб Олексія Хомакава та інших росіАських інтслеХ'І)'алів, 
з якими знаАомнвс:н в Москві Шевченко, на тіА підс:тааі, що він з 
ними розкодивс:н в поrля,rwс, іноді діаметрально. Навпаки, пиша
тимемос:JІ з тоrо, нк внвищуєn,с:І над ними великий украінеuь. 

• Кричат~ао о 6ратстаі, 
1 rризутІ.са, мов ска•ені собаки• 

Російське с:лов'янофілhСТІІО, ике в 40-SO-JІ роках ХІХ с:толітrн 
сКJІаnо вагомутечію суспільно-поліпІчної та філософс:ькоїдумкн, 

виниuо в Москві і було суспіІьним ІІвнщем московс:ькоrо, 
точніше. арбаn:ькоrо пnуІІку. бо формувалося й віаrранювмося в 

арбаn:ьких особняках Хомякова', Коwеп:єва, Аксакова. Для 
с:лов'ннофілів Москва була симВОJІом проrисrояння Пстсрбурrу з 
Aoro орієнтацією на :JaXia. і чиновною бюрократією. Вони були 
lісно ПOB1R:JaHi 3 МОСКОІІСЬІСИМ JJ.IIOPRHCfВOM, і самі Aoro Пpcдcnui
JIRJIИ. Слов'ннофіли вбачаnи самобутність Росіі в і:юляціі від 
впливу •безбожн01"()8> і ..,CВOJIJOUiAнoro• :JВХоду та вс:еохопносrі 
nравосп:ав'я, а за nоліnrІними поrлядвми були приХИJІьниками 
абсоmо11Іоі монархії і жорс:ткоrо UС81'р8.11ізму. Вони ВИІІВІUUІИ 
симпаnІ .110 с:лов'ннських народів, сnрими розвІПКові спов'яноз
навс:тва в Росіі, nроте не аизнаВІJІи національних прев нс
рос:іАськоrо нас:слсннн імперії, в першу чсрrу українців, заnеречу
вапн саме існуваннн украінськоrо народу, були противникамн 

визВОJtеннн Польщі. 3аІСJІиквючн всі слов'янські народи до 
єднання, спільної JСУЛЬ"JУРНОЇ дUvп.ності, поширснНJІ А nоr.nиб
лснНJІ ІЗІtЄNопізнання, вони нерідко обертали ідею братерства 

с:.nов'ян на ілсю фактичноrо nілDансrва е~~ов'янських наро.ІІів 
росіАСІоІСому цареві, НКНІІ НВС:ПраІІАі вис:тупав ПОНСВОJІІОВІІЧСМ ук
рвінцІв, 15iJIOIJ)'Ciв І попнків у межах імnерії. В іитеJJсктуапьиоку 
ПОJІі слоа'анофілів формувавсн с)'Сnіл•ниА і бюрократиqниА об
раз ВСJІИКОі pociAcwroi нації, ШО ВКІІІОЧВЄ В себе ВСіХ східнИХ 
с:.nов'нн імnерІї. Навtп. СІЮв'ннофіл Ю. С.марін, нкнR амсrупавза 

'ОниІІІ Xowtntol »dMUUIPfИPY t11 Ap6lri (tehepM Щ,ае :61pu:- Aoro 
QIIIIQQМIII. а 3mOI loro осо&аас на арІm:..ому Со6мому МdіІаІtЧІПСУ сnв 
cnpa...w. ОІІІІОІОІІСІІО8'ІнофWсnа аІІ40-хрокв. Пk:nl pe8CWIII&iia ..w!МJK· 
ІІНІ uc: ...tn. po:ud...,..вc:~~•Mpellll40-x рокі ... 
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3бережеІІнЯ самобуrноаі украінськоrо народу. в 1850 р. заnисав у 
своєму щодеІІнику: •Но в то же время ~он nомнит, что исто
ричсс:ІWІ ро111о ero - в npeлc.nax России. а не вне её, в общем со
ставе rосу.:ш.рства Московскоrо•. 

СуокниІt JЮСJІWtик олексій Mi.uep віІmІ8чає, шо в nepwiA 
nОJЮвині ХІХ сто.1іпи маnорсх:іІtська сnеWІфіка викпикала жва
вий іІІтерес: у Петербур:Jі h МосКІі, як ккравиІt, роМВІПИЧІІиІt 
sвріакт росіАсьхосrі. Це стос:уваnося А дітературних опусів ук
раінською мовою: 

.Литературньrе nnwтw на .. маnорус:ском наречии'", отражав
wие специфику мсстноА жизни, вw1wвали блаrож.СJІательнwА ин
терес в Пстербурrе н Москве как часn. р)'tСкой литературЬІ, но по

пьrтка "JраКТовать ло .,мадорусскос наречие .. как от.пельІІЬІА от 
~коrо. самостояrелwtwА украинскиМ язwк бwла мя сторонни
коа концсnuни боІІьwоІt русской нации неприемлсма. Ухраин

скнА наuнонаnюм mрнuвл мІЛоруtсК}'ІО ІШСКТИЧНОС'JЬ, каrора11 
моrла мирно ужиааПоСJІ с общер)'tскоА, и СО]JІІВВЛ своІt образ иве
а.чьиоrо Отечества, CfOJIBWHЙ І КОНфпНІСТС И С ІІWІЬСКИМ, И С рус

СКИМ. Украннскu нл.ен "miiнpana .. у русскоМ не просто 'ІІІСТЬ иа
цноиальноА территории, но ,.Киев- мать rороаов ІJ)":СКНХ .. , мес
то обрстеиин правоспааноІt верw и roc:y.uapc:neниocn~, а та101е 

.:ІИW&ІІІ ИЛСQІІОПІ'ІССІСоА ОСИОВЬІ В КОНфІІнІСТе С ПОЛЬСКНМ JІВNЖе
ННеМ. Не спучаАно нанболее вдИJІttЛьиwd русский иациоиапис
ТИЧtСКИА Ж)'рИМИСТ М. Н. Катков РИСОВВ.'І украииофІUІОВ воnь
НЬІМИ ИІІИ ІІСВО.1ІdІЬІМИ аІ'СНТІМИ .,ПО..1ЬСКОА иmриrи". Вwзоа СО 
сторонwдруmх наuионuи:JМОа восприиимапСJІ правителІоС"І'ВОМ н 

~UІМ обІUССТІІСннwм мнением как вwзов .. ювие ... в то арсм• 
как YJP038 ук:раинскоrо наuионuизма ма сторонимкоа обwсрус
скоА нации бwna дивсрсиеА изнуrри .,НІІШІОНІІІЬНоrо тела"• 1• 

Шевченко ще в 1847 р. викрив обл)'АНісrь слов'янофільських 
rвсел про сnореинн єдиної с.nов'анс.ькоі культурн А літерІnури: 
•КрИЧІПЬ о бpm.mli, 8 llИI:JYIЬCJI. мов СІСВ*СНЇ с:обахм. Кричать о 
є.uніІt СІІВВННСІСОЙ літсра1урі, 8 не ХОТПЬ і 38І'JІЯкуть, ЩО робить
СJІус:JІІUUІН!" 

Іаан д,:JІОбв 3ВСрrає YJ181Y на те, шо вііІ 30-40-х рр. ХІХ сrооітrя 
царн:sм npame апквно анхорнСТОІ)'МПІ «:пОВ'АНС:ькиІtі рух у своіх 
:JОІІНЇШНЬОПОlІіпrчиих інrерес:ах, зокрема. ВІІС'І)'П8ІО'ІИ 8 роді :ta• 
ХИСКІІU і nротектора ПравосJWІ'а та ІJМUОЧН на царефіnьсnd часrи
ни cnoв'ucwcoro лю.цу. В тоА ас час УРJІд Микоnи І М)'СИВ liO'fPII• 
муватн nевноі обережності з or.nІUІ,Y на реакціІо t'вропеАеьких дер-
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жав та на иож.лині небажані RІІЛИВИ с.1он'ннськоm руху на 
вІІУІРіwньополі"nІчну снтуаІtію: irtei спов'ннськоm ІІіnродження 
моrпн заrроЖ)'ВІтн Ш.сї собшсго oreчccma• ве.1икоросів з їхніми 
n.1емінними варіаuінми, нкмми ornnoW)'IIIнo малоросів і бі.nор)'Сів. 

Натомість •nозаурмове• (напіоофІціозне і неофіuіоже) 
рос;іАсьхе слов'ннофільство - ПОТ}'ЖtІИА ІIIUIPJIM помішиuько
.nібсрвлЬІІоі ілеолоnїімпсрськоі заuвскм діипо олверто і аrрсснвно. 
До того ж, росіАське слов'JІнофіпt.С1110, ак суепі.nьниА настріА і 
.офіціАниА иаціона.nізм• царизму були "І'існо ІІов'н•ними, nроте 
самосrіАнимн авищами, що моrли змикатися, а.1е А конф/ІіХ1)'Нати. 

Не ВИІІІШ.КОВО ще Маріnв Шаrіннн у своіА книзі щю Шевченка 
слушно 3/Іуважувала, що слов'анофі.nи були всередині країни 

ееВОЕ:рідІІоюопозиuієІОІо. ОtІевиано, поет .zюбре розумів обмеження 
харакrер іх еапозиuіАності.•.але брав .110 уваm, що слов 'анофІлн вм
сrупали проти ІІе'ІрОІСькоrо ·п~рбур3ькоrо періоду росіАської 
історіі•, неrативно сrаВИІІнся до qспіпьноrо ладу в Росіі, праmули 

.110 пілнссенни наролноі освіm, )q'ІІСННІІ цензурних уrисків, WІро
ІІІLІІЖСННJІ rnacнoro суду 18 ін. Постові не було баАдужс, що УРJШ ди
внвса на слов'анофілів :J ІІіnо]JЮЮ і вважав •ІІрихонанимн 
бунтівниками•. До речі, МихаІtло Поrодін і Олексій Хомнкон, нк і 
бpant: Аксакови. вхооилидо noлiцcAcwcom сСпнску піJІ.озрі.JІнх осіб 
у Москві•. Шевченко був знаАомиА з кращою третиною ліасрів 

опозиційної .ао ВІІІ.ІІИ московської інтсліrснціі. За словами 
ШаrіНІІН, Aoro ПСВНОІО MipoJO епідкупаJІН ті nерсслідуванІUІ, RKIIX 

313І1811811И 111 собі слов'ннофіпи за свої 1111С1}'11Н•. 
Проrс вже Герцен вважав СІІов'ннофіпьську теорію самобуJНь

оrо розвитху Росіі новим єлсм, шо помазуе цари, а самих 
слов'инофіпів називав •добровільними помічникамн жанпармі .... 
Різко ніазивавсІІ про них і Чернишевський. Навіть Борне Чнчсрін, 
вкиЯ рwірІВв стосунки з Герценом і буквал•но ненавІШів Чсрнн
wсвськоrо, говорячи про слов'ІІнофіла ХомнкоІВ, вимушений був 
внжВПІ, що •соперннчаа с Герцсном в блсскс н находчнвости, 

Хомикоа )'СТУПІJІ ему в добросоаестности•. 
ПодімJОЧН в 40-х рр. :JВЛUІЬНС захоJVІСННІІ с.nов'инолюбuів 

Колларом і Шафариком, WIUI)'IOЧH іх і nізніше. Шевченко розви
ВІВСІ в бік поєднання наuіональноrо визвоnеннн з соціальним. 
Томусвої наmї він дсаапі біпьwе пов'11зував не так із СІІов'инством 
взаrвпі. кк із внуrріwнім вибухом у самій РосіАськіА імперії, зса
мим українським народом. У всьому цьому - докорінна особ
ливість nозмwї Шевченка в СJЮВ'ІІНській n. українс•кіА справі, 
шо ві.орізнма Aoro вШ. звхілних с.nоа'JІнс•ких бylllfТCJJia, І вШ 
росіАських слов'JІнофі.nів, а також. і аіа українофіліІІ та навіть кн
рипо-мсфодіівсwсих бра'rІнків. 
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Іван д:JІОба пише, що •і rснсзнс, і зміст ,.слов'кнського nо
чуnи" та слов'ІІІськоі іІІ.еї в Шев•1енка істотно віа.різннються віа. 
слов'ннофільськнх•. До слов'ннства він звертався від уярмлено
го свого наролу. у слов'янстві шукав спільника по JІОЛі А роботі 
віІІ.родженни. покріПІІенн• у вірі 11: надіі. В ХІХ столітrі чимuо 
дослі.а.ників говорило про слов'инофільство Шевченка, але ті, 
no спрам.і зрозумів rлнбннну сутність йоrо посзіі та світоrлuу, 
рішуче відрізимлн Aoro •слов'янофільство• віл. слов'нно
фЦІоСТІІІІ Хомякова і Ко. Зокрема, Іван Франко ввuсав, шо А чс
ре:J півстоліттІ •свідомі украінці не nерсстають бути 
слов'янофL'Іамн BJI)'ti Коллара А Шевченка•. Спон'янофільство 
Шевченка- це ідеи рівноnравного співжиття всіх слов'янських 
нароАів у вільному сою:Jі'. 

Дзюба звертає уваrу на те, шо Шевченко і Хомяков •Іасто-rу
сто оперували оJІннмн й тими ж фактами і питаннями 
росіАськоrо суспільства та жкттн народів РосіАської імперії (у 
ряді випмків навіть одночасно), але JІІвапи відмінні оцінки А 

розумінни цих фактів і nитань, винапаючи неояиаковість rро
М:ІJUІнських nозицій, іАеолоrіА, творчих мотивів. Фактично, во
ни часто МИNОВОJІЇ •ПОJІеМі'J)'В&ІІИ•МЇЖ собою, НаВітЬ КОJІИ одИН 
про одНого Іtе :~нали або не пам'нтапи,- і а цьому відбипася 
rлибина іхнього об'єкrивноrо. по:ааособового протистояннІ як 
nрс.ІСТІ.вників і співтворuів JІCJWІi розбіжних світоrля.аів, а та
кож і як послідовних речників антагоністичних суспільно
ПWІітичних таборів. 
У WtOifY контексті з,.:тріч Шевченка 3 Хомяковим у Москві на

бирк знаковоrо характеру А іі не СІІіа. :JВбувnи. 

Як дІеталос• Хом•коау аІд Шеачевка 

Wкаво. шо Бо.uнсьхиІ, нкиА, п ми u:e переконаписн, JІюбив 
усякі приспів'а та приказки, якось :м.пнсав у шсшеннику стосовно 
Хо.uкова: •На веку не на боку, .постанеn::а н хомнку •. Дістапосн 
Хоквкоау якраз вів. Шевченка у вірші сУмрс муж вепіА в апаса
ннuі• С 1860), нкиА був сатнрич:ннм вішуком на смерть мнтропо
JІнта петербурзькоrо і новrородського ГрнrоріJІ (ПОС'Пtикова Ге
орrіІ Пnрович:а), відомого своїми випа.цами nparи освіти, науки, 
преси і т.д. У вірші, шо парсщіхм: си1J111)0бниА плач•, дістапосн n
кож І вІUІАВuсві рсакціАно-монарх.ічного журналу .ДомаwИІJІ 

'lІиа.ІІІМД3ІD6І.~ШСІІЧСнm.С.406. 
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бесела• Віктору Аt:коченському', і журналу росіАських с.nов'нно
фіnІв •Русскаи бсссда• ... 

)\lpr мрІІІеІІіІ'І І МІСІІІІИІІі. 
НеІІJІ8'І'ТС.снрсmІ,моІМІІі, 
А ТИ, AI:ICO'teHC:wudt, ІОСП.,І'І 
loyrpi( НІ ТU:ІСНІ'І f)IIIC. 
ІХом.на,Р)сІре .. ІmІІ•, 
Мосuи, ох,.ССТ8JІJО6ІП'tо1•, 
0 ІDПtcnбopuell' IOCrLU'I. 
Ік•. о Русе ка• &есе~•. 
Во r,m uиннllcnolf.8)1t 
Саоіrріаи. 
ІМІІІ!ІІL1І'f! 

Іаан д310ба і Микола Жулинський наголошують: 
•У короткій сатирі-епіrрамі Шевченко лаконічно і точно, зди

вовижною прониКІІивісnо визивчив лсt~кі rоловні реакційні риси 
спов'ннофільства взагалі і Хомикава :юкре:мв: орієнтацін на 
патріархальну, зре:uпою, міфічну Р)сь; протисtамення •nраво

~;.~~авноі• Москви ІІК, мовnив, осерсл.кв •)))':ЬКОЇ ll}'NКИ• зіnсуrому 
Петербурrові як джерелу револІІЩійних іде:А; квасннА, перебра
ннА над уснку міру пІП"J)іотизм; така ж надмірна ревність о право

слав'ї (саме ТQІІЇ Хомиков вимаrав •неизбежиоrо исполнения об
рuа.. в навчальних 3ВК1UUІВХ): ni.uliнa суспіnwІо-поnітичІІоі кри
тики абстрахrним морально-рс.nіrіАним ІWПТЯМ ... •J. 

Як зазначають сучасні ЛОСRіnники, •Шевченко wвІUUCo збаrнув 
рсак:ц.іАніеть слов'янофільської ідсолоrії та політичної практики 
змиканнн з ІUІерикальним обскурантизмом, ІІІСе А висміяно у 
вірші nУмре муж вспіА в впас:нниці ..... ,АС Хомикава прирівняно до 
мракобісів на зра:юк Аекочснеькоrо 111 митропопита ГригоріІ:•". 

Шевченко рішуче розіІtmовея також із тією частиною ук:
рвїнеькоrо .ІІіберапьиоrо панства, яка тяrnаея до с.nов'JІнофіnьства 

хомповсьхо-еамаринеькоrо штабу - Платоном Лукашевичем, 
JPиropkм Лtлаrаном та ін. 

Про СТ8В.ІІСННJІ поета ао рі:JНОВИІ)' укр&інськоrо, впас:не ае 
маnоросіАськ:оrо слов'•нофільствв, в рамках JІкоrо вчене і 
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•ІіrІьнсщумнс. панство .аарува.1о свою любов далеким спов'инсь
ким братвм,1&11ншаючи впасному народові пише щедру риторику, 
nерскокливо пишуrь у передмові до Повною зібраним творів Та
раса Шевчснкв Іван Дзюба і Мик011а Ж.улннськиА. HaAбi.nwue 
обурюІІІЛо поста те, шо ІІі л.оморощені слов'анофі.nи умулрцися 
nОЕдНатн свіА бnаrорол.ниА патрkmtзм та •wироку освіченість- із 
ЗНСВІЖ8ННІІМ РЇАНОЇ, украЇНСЬКОЇ МОВИ: 

І Коц.рач~п.~ае 
3)'CkiCJL1K, 
І Wафвриu. і rlнu, 
Іасuа'•нофіди 
ТахіnретссІо. .. ІвсімоІИ 
C.U.'•нc::wr;oro niO.CI)'
ВciV!IfТe.Ac::aot:i 
д.m61 ... КоІІка. &,им 
lno·ooєwyrnaro.rum. ... 

Шевченко рано А прозірливо поміntв у слов'яІtОФіпьстві тен
л.енuію невизнанКJІ за украінсІtКИм наро.110м nрава буrи окремою і 
рівноправною з іншими ttauiottanьнoю однннuею, розчинення 
Aoro в •обwерусскости•, узурnуючн на користь останньої nom 
ісrорію, культуру, хмлю: 

~.бnиш,щокс-mте 
Т.КИ 16yno наwе. 
Jllo-нriln.xo .. INLІІH ........ _ 
ТаІІСJJаuм ... 

Це - саркастичниА nерифраз версії офіuіо:щої та взаrаnі 
імперсько-mnріотичноі історіоrрвфіі. АІUІ якої Украіна була всьо
го .nнw •окраиноА• царської Росіі, 111мчасово відсrуппеною тата
рам і ПОЛJІJСІМ. Баrатовікове самобутнє історичне і хульl}'Рне ант
ТІІ Украіни, іі борсmоба 31 Свобо.ІІу 38МОВЧуваJІИСЯ, ВЛасті IUlRвaJIH
CI, :юхрсма, до хитроrо маніпулюванНІ етнонімами •УхраіІІР та 
•MuopociR•. І оІДСраавІІНКИ•, і слов'инофіпи не орнАмапи слів 
•украjнец .. і •Украіна• JІК самоназви nредставникв народу та на
зви краjнн, бо заперечувапн і тоА народ, і ту країну. 

Rшnoca, :spo])'Мi.no, не про невинні лінпістичні вnрави, лек
сичні аіАиінн - це було nринциnове nнтанна, налто JІІІJІ ШевчеtІ· 
ка. Він поклав усе житrя, щоб слово •Україна• nottoмювa.nocR І 
остаточно утвеJWК)'ВІІІоеJІ як саwоназва ІІаролу А хмпі (а тоА час 
ак різномасні украінофоби дружно висміювали шо самоназву або 
сnотворювали іі значення). Шевченко рішуче не сприАмаа тою, 
шо за слов'кнофі.nьс:ькою термінолоrією стома ухильність до не
ширості )'ІСієі іхньої nо:~иwї відносно Украіни: аепикодушно no· 
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Х&а.11110ЧИ •ІОЖНОС ПJІСМІІ русСКОГО НВродаІ•. ВОНИ фаХТИЧНО 
ві.D.моВІІІІЛИ йому в праві на впас:ииА націоиаnьно-по.nіти'ІниА і 
куль1')'рннА розвиток (і навіть на масне ім'а!). Все це особпиво 
ви•ВИ.ІІосІІ наприкінці SO-x років nіс.'ІІІ відвідин nостом Москви, і 
сталооднією з ГО/Іоан их причин ОС'ПІ"J'ОІІНоrо розриву ШеВ"ІеНка із 
СJІов'янофіЛами'. 

Шевченко сrав )'ОСО(ЦеНІUІМ ухрвінськоrо 1!'/X'J, самої Украіни 
саме тому, utO він не ВІІНВСІІ,ІІК ГоГQІfЬ, в стихію росіАської JІіпра-
1'}'РИ, не СТІВ опрацьовувати в Росіі, ІІk БомнсІоІСИА і Максимо· 
вич, українську історіІD, міфи, nерекази, xa"JU, леrемдн, таким 
•ІИНОМ буJUІЧИ інтерес .11.0 Украіни. Шевченко не nриАнав світо
r.rІІШНОГО •дуапізму., не JІDП)'СКАВ JI01IUIOЄHHR на -iмnepcwcy. і 
•маnоросіАську• форми творчого самовираженнк. Він не 
сумніІІІІВС.ІІ, nодібно до ГоГDJІІІ, •ка в НhОГО li)'UIB - хохлаw.ка чи 
російська. Шевченко СПІВ живою А невмирущою ЗІІПорукою не

можливості иаціонВJІьноrо знсособ.nснн• • .110 якого urroвxa.1a 
імперська монио-культурна атмосфера. Пост не сумиіІІВJІСJІ щодо 

ТОГО, ІІКОІО МОВОЮ і ЛІІJІ JlkOГO HBpoll)' ВіН МВЕ поритн: 
•Він -мов roA біблійний Пророк- nос.1аниА на ЗСМJІІD Богом 

CІDDJIJDIIos6.1UOIIicnm.! 
CIIIП)'aOnpaмyJI0111icnm.! 

ТриаожtПЬ ШсвчеІІІаt інше - сам ШІUІХ Roro Оюва .110 нароау 
УІсрвіІІИ. lllлRx ПерсдусіМ духовІІНЙ, бо Прн3118ЧСІІНІІ СJІОВВ -
трансuеІшеІmІе А інтсrрапwІе, спрямоване в маІІбуrнє, оnкс, 
ІІав.іІІенс місією наuієтворсння: чсрс:J рооrорmІНJІ Л)'ХО8НОі icropii 
УІсрвіни. ruu.ки в наuіоІІ&ІІьному слові. тіпькн в духовких межах 
наuіонаnьноm світу Шевчетео nраrнув еамооаіАсНИПІСSІ, pcani3y
вam своє високе nрюНВЧСНWІ: духовно консолі.цувати укр&інсmо-'. 

Проте Шевченкове •ВСІІОі:А хатісвоя А nраапа, ісИІІ8, і110111:• не 
є сnов'Rнофіпьською формулою, 1ИМ бJл:ьшс заnерсчснНDІ за
rап:ьиОJDШСькоrо cycnim.нoro ідеалу і світової uивini:sawї. Навnа
ки, Кобзар 8ИХОJІИ8 із :JВJ'ВJІЬНОJІІОJІСЬКИХ ціННОСТСА і :ІІИВ крІ.ЩИ· 
wи іаеuами світової спіпьноти, він rоворив про рівноправну при
четиісn. КО:ІІНоrо наро.ІІУ JIO світу ЛІОдСТІІа. 

Уособ.n:юючи націоН&ІІьку іІсю, Шевченко .ІUUІСКНА від воАов
ничоrо ксенофобстІІа. иаІdоНВІІьноі nихатості: 

я~:::=:-. 

• д.-1 .. )ІСrJІІІМСW[ИІ М. H•lioulouyawayao ше .. еиа.18рІс ш-ико. 
ПО8Н&! 1lllpuaq uорЬ '/.......ami ,__Том І. С. 31-39. 

ІТамс:амо.С.ІS. 
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с ВІдбуяосн вІнчавив моє 
е дівицею Марфою Артем'євою .. 

17 липня 1857 року Шевченко 11nисав у щоденнику. що на rо
ризоиті несподівано з'явився пароплав, і UR неабинка nодіІІ спо· 
лоwи.nа все насслеІІНJІ Ноаоnетровськоrо укріПJІСІІНJІ: 

•8 укремении 18Суети1ІИСЬ, У8ИІUІ ЗТО НСОJКидаІІІІОС RВІІСНИС, а 
а особеннОСУМ капитm1 Косарев с своим почетнwм караулом и с 
ор.ІUІиарuами. Но коrо несет парохол.? Никому попожитспьно не 
известно, но все, JІUC самwе умсреннwс фaнra:tepw, доnшwва

лж:ь. что сжсли не ІІСJІИКоrо кнмзи Koнcnttп1fHІ Никwаевича, то 
неnременно ап.мнрала ВасИJІьеІІІІ, фрнатора астраханскоrо ... 
Л рискакм каик с пристани и лонес коменданту. •rто на парохме, 
кроме cro комаНlІІtра .nеАтенанта Поско•шна, никоrо 11е имеете•. 
Гора МЬІWЬ родиnа. 

Комсилант поспап тарантас 111 комаtширом парохода и веJІСЛ 
ero просиn. к себе 118 оrород. А я, чтобw моА nохол в укреппеннс 

ІІС втунс соверwипся, зашел в казармw и побрился•. 
Піс:пя такоrо •nотрисінни• Тарас Гриюрович бачив уві сні 

Куліша, Костомарова і Гупака-АртемоІІСькоrо. Якщо судити 110 

щоденнику, БодинськиА постові не сниаси ніколи. Шевченко 
иавіn. і ІЮ.ІІ)'МІПИ не міr, що в тоА лень у Aoro llpyra сталасJІ нап-
1ВИЧаАна ПОJІіІІ, Про яку він JIOIUIIUUIO :JаНаrуІІІВ у ЩQ.!ІСННИК)': 

•17 І VII. Ccpc.u. Соверwсно ВСН'Іанис мое в церкви Успения 
на Овражхе, в Га3СТНом персулкс, в Москве. с .а.свицеА Марфой 
НнDП1tчноА АртемьсвоА, 36·ти пет, псрвоначальІІО ВОІІЬНооmу
щсниоА, за 21 I'QII тому назад (в мас 1836 rода) МарьсА Дембин
скоА, помсшицсR Бахмуrекоrо ~. ЕкатериноспавскоА rубср-
ннн, в 3 НІDJІІІ текушсrо rода припж:аниоА в купчихи 3-А rилWІИи 
ropoaa ПQІІольска. &рак совсршал священник означениоА церкам 
маrистр Вас:КІІиА МихвІ\оович СпсранскиА, с 40 минут 9-ro по 
27 минуr IQ..royrpoм. Жениху бwло 47 .11ст (с 3 ноІІбря 1808 rода)'. 
Зто nспому все так. чrо она бwла ncpвu и самая rDpR'ІU моя JІІD-
бовь, испwтаннu UСJПІІІИ rоаамн приu11.нность ее ко мне; eR я 
обиJВН бwJ1 JUІUWoІ спесеннсм :кизни в самое оnаснос время бо· 
JІС:JНИ МОСЙ, В 1843 Н 1853 I'OJIIX, ВІІНІІІІрС И НІОНС И И1DJIC (С 19 ИІО-
НЯ no ІІОІІОВННУ HJOJtR)1• Псшобнwс :кcpnw н 3ICJI)'f1l чем ае М()]І-

'HIICIIJIUIII, &uulнc..-, lhuoii49--R рІ.І:, 
1 1ia8uи:wtмR c:te81111 :8 СІОІм :J80110.8'ІМ, реrу.арко Ііаnр8ІІІ\ІІ8СІ .. ІІJММ)".UН• 

ХІІ, ul8:lphиo щорІНq' ІІJІІІІМU 8111111і nраІІІД)'ІІІІ, :IUINCJ8!ІI:D811 рі.Jні реІМІІmІ 
НІрСІ.1ІІІD( ІІС,ІІІІІІІІІUІ, JDIIIII:ra, , а&орІІСnІІІІDІ лІК)'8UWІНХ 1JIII. Uel Ьmрес ао 
МWІІІІІИИ nрСJСТеІІ}'ІІІСа, nрІ!НІІмні, 1 J&р08ИС!і семіІІІрІІ. В 'ІерІні 1131 ~ 
.ai311uaacc .. npo uapo8y МІ'fІрі,ссмІнар!ІСТ МІСІІІІ.181 Clm.a І IIIIIIQIIIIIOI'O ІІрІта: 
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но наrраднn., как не жертвой же? А впрочем, н JІYWCІD н видом 
она сrоит тоrо. В свое время 6wna кресивеАшеА JІCВ)'JUKOA, скмь
ко JІ :Jиаю; аа н теперь. 36-тм J1ет, сохранила ewe бульwую nWІови
ну своих тслеснwх nрелестеА; о Jl)'WCBHWX уже не rоворю, nотому 
'rfO бе:J НИХ ЖСІІЩИІІ8 - не ЖСИЩИНІ, Н НИКОГJІІ 6w НС :JIIC'ПIIIUIII 
6ЬІ МеІІJІ 118 Подобное ПОЖСрrDОІІІІНС. Да бJiarocJJOBИТ Бог нас НІ• 
liOJiro и AOnro, во славу Свосrо имени! Ло»шик шел с утра, часов в 
7, И днеМ 01(0110 ПОІІОІННЬІ 5-ro, ДОІОІІІоНО СИJІІоНWЙ. Нароо Г080• 
рит, что до6рІUІ примета. Дай-то Бог!- 1 

В історнчиіА: пітера~ WІ сторінка жнnя Бo.uиcW«Jro ніІІк не 
ро3КриваласJІ, і ми :~робимо це хоча б у :JIU'&IIWІИX рисах, цжс, тим 
С&МНМ, ДQDIMO ІІОВі WІрНХИ JIO ПОртрета. HIWOI'O I'CpoJI. 

ooC1ap81txc~JIOC188IUПiotA кu: -..oпo6a:tecciJQJCOkr8lul: HИifiOC10JIIo 1ft ~~ре
.uпбоJІWІому. DK DІум; не раJ:QІІUІІІАп ~ НМ'СМ, ПІСІ М ;uiJI ....,.010 ЧМОWІСІІ 
O"teH• ІрtМН, І "n:M 6мсс С"ІраU)'UІІІІІІ•. 3нnноrо AOCiiQ' J101ПtТD11МА Осиn Мак:· 
СІІМОІІІЧнв6уІ)'роІUІПІ!'рІ:6уваннІІ1ІkІІрі:ІQНОІІ,аеІІоІІ)'~JІО...t!ПІ: 
ІворіпІ. Скааімо. JІЛІСmРІ)' 114) раху він ІІКН бвn.к:ові, ІІІ:ІІА uорІІ1ОІІОТ)'ІОІІУ. 
·~-10 6м,,. !ІрtІЧНКОІО моdІ 110'П11 2·1 nnиeR СісшеJии 11 f11U111ЦtD. ОкІ 
ІWП"ІСІ )' ІІК HIICJitJICIIIIШHII ... J1 pКCDJC)' вам О ІІСR Но qJrACТ80, ІІ:ОМІІR Н (JJ 

мсfІПІівІКІІСІ,ІDвоtІІПСІ,ІJІО6иосnІ•.ЧtреJІІ8роІСІІІ.ІІJІСТІ.ВО611wсв'ІІІТ8!МО: 
• ... 8мІІІІОСJІСАІІt .. с0мntк:wtе..-.а.ІаІНС:ІtОТОр)'ІОІІtІЮ'І ... ІІІІІЮІ:JІІUІ 
16МnpcmtiiHei!HCCICOIIWCOНIIC1UIICHиtl,coo&tti!HHШMНC:UOJIIUI ............... . 
npoфca:opuln, -'J'ІWКІІІІ в Mocut врnвМІІ•. 

Пut'1118IМO,IIIO!d <ОfОІІІриІІІі·~•JQІІІІІDІМtІІуніІІtрСИR"Ті поруч IJ 
6wwtcloi:IIMI noct11ІtDNК...,..,.II ...иktoruAO НОІІа -· 0сІІІJІ М.ІСІІ-· 
.._В Roro nвnерuJ!іере.--ч1111810.1ік:вра.оІ•НЕПМІШ•,10ІСрtМІІ, )JІ:QІіКІІ 
мсІdІJСІІСімtІСІО'ІlІ'UІІІАрсцсmЬІ~30~заnІmІІ..n~р~~~~~
сІDЬІІІ8СJІОМ~ІО~(уС..0..мr;:у8.даnв; •ПврІвuІСІUІІС,МІСІІІІНноt, 
0111-, IIOJI)"'Wtm pdklpa. .. •). Серu.ІІІЕІІІМНІІХ nopu QIUfOfO puy ..... СІ· 
НО: .,п- crporu, МQІІОІІНІІІ ... • 

1'а ОсІІІІ Мuссн ........ NID/1111 нea6tiJьd 1И8ІІНІІІІ ПІІ)'3Ї IIICIUIWIRII. Ікаа. )' 
lqlfCНi 1855роk)'ІІіиісtрНІІРQІІИОіосІІhІІАврввм:Норо..ьросuІоІvнво15іа,м 
&auиcwttdl ])'С1рівсв :1 ві.ІомІІМ )' Моспі JІОПОРОМ МWІІDІНІІ, nрофеаІром. 81• 
.._ •Моск.овск:оІмскнWІІІСІІ:DІ ~ИnW• Фuором ІІІСJХІІІІІХІІІМ, ПІІІ.ІІК)'8ІІ 
adкiclpL llвptofi)'llo IIID)p(lltІІJ .. .......,.. npon:. шо ІіцмІм:wООІ уQІіІ'ІК npoll· 
ІІК8 1:J11C IQIQШyвaJnu І QleфeнkpJI (австріАа.а Cilt311:) )' ІІUіомІІХ аІарів 
ПрЬніuа і 8еАса, ХОІІМ Щ. ЧІС ~ОЮ &.іАрІwІаІНІІ liQa:nm.ul :ІІХІОрів. 
u:OciUI МUСЮ!оВІІ'І ... :ІІUІtJІАма)d ІІJІІІІІІІС•І~ :ІрJбмні&ІІІІ Hopou.. 
Вrім,І!рО'ІІmЕМО npow: вAoru ІІ8Q8СКНІІ1С)': • .. JI JUІmUІ ОІJІІнохмuоу.
в. M.),.ТOnocмJDІIICNe10IIWDONe)'IIPI1ICil(lll ...... nptr:mJМ(DII:OH--.в 
JIIIIIКIJIJ), НО. М8Ьр0111ІnрІІ-О'ІІІІUПоІІМ)'ОfНІ:П)JІІІІОІІ <_,) .111V 
CD1111>,'n0111111311:11AQIIIКO.IМ811onD-IJI'IФtH6epfCICII,'tC,IC/IIIICno .. IIU'IЬ,Of• 
IUIID:IICНCaнtll;npllpQIIНO'IWOO'III!H·IICIМOnCТ~IIOiaiODOIIJ'UIICIIJIII• 

ІрVПоСІІ,аЮІІм,hрХІІ:Ім.ІІІІІІІІІІІІІR~ОСТМ.не801М0ІDІ0JnІіеаn.nро....... 
ИІаnиІе со6і arryauUo, IIQ/Ut ca8ic'r • фаом у nPJIC}'IИOCJt pocilcwcaro 

мінІnра асвhи ПО8'8Е ~1"0 IIWID, ІІІ: не тре6І,'Ііху8mІ 101"0 ~ 
Clcuuuai.ІІІD.I)'JIIU. ~ ... nрІІD30К &оuмса.к:иа ьрорІ.с: •Вnроо~см, )"'ffaaro 
)"'ППo-ТQIIWIDIIOplllllol>. 

І liQuиc:lllll 0, М, .а-а.. 1152-JIS7, С, 242-243, 
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Передусім, вnааає в вічі. шо БошшськиЯ розrJІJШВВ вінчанни 1 
Артсм'єво10. ик жертву 1 своrо боку. ХаЯ жінка вона вроJІJІИВВ, 
nриВІбІІива тілом і, ГWІовне. красива .пуwею. все таки - пожерт
ва. &ула Марфа nершим і гарячим хохамним Осипа Максимовича, 
1В сnпивло баrато часу, сrрашно подумати - rюиад АІІІJІWІТЬ 
років! Отож молоде, палке коханни переrurавилоси в зріJІу чо
ловічу ІUUІчність і nриа'изаність до вірної і вівдаиоі жінки, ика 
не:Jмінно була nоруч і, nринаймні. дві•Іі врJПуВІІJІа Aoro nіп час 
тяжкої хвороби. Бодинському таки ие хотіnося 6удь-ик оформпІО
ватм їхні стосунки. алже вони А без цього непогано жили довІі ро

ки. ane він розумів Марфу Михкrівну, ика прагнула •законного 
WJІюбу•, і ШИросер.іІtІО ПORWIOCJI ІІІ ВЇІІЧІІІfUІ. У aiдnoaizutocтi 3 
існуючими на тоЯ час вимоrамн &омнськиА отримав по1віл на 
одружеІІfUІ, Про ЩО В архіві ВЇJІК.1&ЛаСИ СІІр8.Н81 . 0сИІ1 МаКСНМОІШЧ 
вірив у Боrа, і 1нав, шо робить правкльно, по-христнннськи: сДа 
бпаrос.nовит Бог нас надапrо н долrо, во славу Сносго нменн!~о 

В архіві збсрігсн документ про вінчання Бодинськоrо: •В мет
рическоА книге Никктскоrо сорока, УспенсхоА, •по на Вражкс: 
церхан 38 1857 rод во второЯ •Іастн о бракоеочетавwнхси п0.11 
Nl І І-м 1начитси так: ИІDJІR семнuuатоrо дня, ж.ивущиЯ в доме 
rоспожи ИrнІП'ЬСвоА, Императорского Московскоrо унивсрсите-
1В орJІИнарнwА nрофессор, статскиЯ совеmик Иосиф Махсимо
вич &ошшский, правос..чавноrо вероиспокаанІUІ, сочстuся пср
вwм браком Московской І)Ібсрнии ropo.qa Подо11ьсха с купчихоR 
3-А ПІJІWІИИ девнuсю Марфой НикитичноА АртемьевоА, праІЮ
СІІuиого u всронсповсданИІІ .. r. 

Крім тоrо, 1 nриводу цього вінчання, найшов • в архіві ще 
два невідомих документи. ПерwиА - .nнст ПОJlОJІьсь.коі міської 
думи від 17 червня 1857 року до nристава Теерсь.коі дільниці м. 
Москви: 

• ... ПQІЮІІьсхая городская дума покорнеАwе nросит ОнуtО часn. 
< ... > обьІ:ІНТЬ С ПСW1ИСКОІО npoЖIIIIIUOUICR ОНОЙ части 3-ro хвар
тала в .поме Hmaneвa, ІНОВЬ причНСJІеиной и1 Московского мс
шансхого общества в ПО.ІІОІІЬС:Кое по 3-А I1UIWUІH хупечСі:'П\8 на 
1857 rо.д, дсвице Марфс Ннкитичне АртсмьсІЮR, чтобw она прн
бЬІJІа в aywy ШІЯ пре,аьявnсинА купсчсскоrо сандетельства с преn
.ІІВJІеннсм в городской .поход.а.енеr серебром шссть руб.nеА ... • 

3 цьоrо документа анплнває, що Марфа Артем'єва жи.nа 3 Бо
д.~~нським у Газетному провулку, а формальності, пов'І3ІНІ3 "іі не
давньою nриnискою а подопьсь.коі куnчихи, про яку 31"8J1Y1&1 і Бо-

'UскrрuWІІІА imlplrчкtdlapxla Мос:DІІ, ф. 4511. оп. 2, cnp. 2171. 
' UetnpuWІІІA іmJрИЧккА архіа Mocut~. ф. 411. 011. 26. cnp. 75,арк. І. 
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JІJІНс:ький, ми, на жаль, 1')'1' .nос:ліmкуватм не мимо моаливості. 
Другий JlOKYMCHT- ПОЯСНСННІІ самої Марфи Артсм'євої, ака вже 
nіпІІис:апаеа ик Марфа Боданс:ька, в Тверську л.і.nьниwо Мое· 
КОІІСЬКОЇ управи: 

•... имею честь об1.ас:ннть, что c:ero ИІОЛІ 17-го АНІ всrушuа в 
:JаХОННЬІА Брак со С1'81't:КИм с:овсmиком и кавалером Оснnом 
Максимовичем Бом не: ким и mnoмy не имею бмее нuобиости в 
nрс.ІЕWІаnеиин вс:еrо вw:wеозначенноrо в отношении ПоаольскоА 
rр84СКОА D)'МW. Москва 18S7lWIIIІШІUІ24-roJUІR. Статс:кц совет
ниUІ Марфа НиКИІИЧна БотІисІWІ• 1• 

Втім, wc uікавіwою була знuіпка JІИстів Марфи Микнrівни до 
ОсиІІІ Максимовича, ИІІІНСІІНИХ задовrо до вінчан на, на початку 
40-х років. З цих листів випливає, що вони познайомилися ще до 
віп'і:шу Боданс:ькоrо за кордон у 1837 р., тобто Jlівчині бу.nо не 
біпьwс 17 років. Красуна чеКІJІІа МО/Іодоrо вченою всі п'JП'Ь років 
Aoro науковою ві.ІtрJшження та nоневірs~нь із хворобою ніr, ме він 
не балував іі nІІСТаМи. Незадовrо до повериенна Марфа Ми
китівна писала Ботшському: сМИJІwА друr Осиn Максимович 
< ... >Кажется патьлет • вас не вижу, посЬІJІала вам три письма, но 
ни на одно не получила О'ПІСТ8. Пол,умала, что вас нет на свете. 
3rак добрwс ЛІОдН не JlСЛІЮТ, C'I'WJUIO, от Боrа rpcx мена забьm. ... • 

Марфа Миккrівна майстерно rpua на душевних струнах Оси
па Максимовича, повідомлІІJОЧИ, що через Aoro мовчанНJІ надов
го захворіла: сЯ три месица бІоUІа боп:ьна, может бw:ть n1 совсем бw: 
меНJІ. не ВКJІСЛ вовсе через ваше МОJІЧаиие- (звернення на •ВМ• і 
сти• весь час заміНІDІОТЬ одне QIIИOf'O). Намаrапася всtаІЮВИІИ 
приАНJПН)' дпв: неі причину нсаостоАноі поведінки коханоrо: 

•Верно вw набрались мноrо нерусекого духу ... • Та не забувапв 
сформулювати наАrоь.овніwі npoxaJUUІ: •Рu.и Боrа, не забwввА 
мсНJІ, пнwн так, как сперва nнc:an < .•• > Друr мой, Ck:иn Максимо
вич, не 3Вбу.ІUt, ради Боrа, nрис:лать мнс JІ.Снсr, тw знасwь, что в 
Москве без АСИСТ ЖИТЬ ПІІОХО8-. Лисr заkЇНЧ)'ВUСІІ так: сОсПІІюс:ь 
любящвя, аернu, по rроб, тебе. Марфае>1• 

Марфа Микиrівна була враженадо rлибини.цуші, КО1ПІ, повср
нувwись у Росію і 9 версснJІ 1842 року J'явнвwись в уні8ерснтстІ, 
Бодя;ис:ькиА нітрохи не nосnішав .ао неі. Тоді Jlівчнна пнулас:и до 
нареченого J10J10NJ. Л.е roA ... навіть не звхотів вмІти .110 неї: 

• .. .Я и306рсла спучай сама бvn. у вас в мме и nрос:ІUІІ челове· 
ка, чтобw ввс ВЬІЗВІПЬ, но вw не хотели вwйтн, а думuа. чrо мс 
обР&ІІ)'ІО своим приходом, вмссто roro а вас нспуrв~~а тах, чrо вw 

'ВІ" ІЛ ••. 99,04. :16. 20,apL 96. 
'BPIJI, •. 99.0L1&.82,apк.97. 
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не могли вwйти, н м нвшпа случай ВЬІ3ВВТЬ ме: через асІІ)'Wку, ко

торая вас ПDЧ111 что насильно вwташила < ... >А ког.па вw вwwли 
ко мне, то ни с.1088, и не обратилн никакого на мени вниманив, 
только •по вепе.'Іи дап. upec мое А квартttрw ... • 

Марфа Микитівна с:подіва.1ас:и, шо коханнА прмбупс ло неі в 

тоА желень та- .аарма, і вона віл.првви.18 Аому ві.D.•tаАдушноrо ли
с:та.икоrо БолянськиА отримав 5 жовrия 1842 року: 

• ... 3ІІ8ЧНТ, ЧТО ВW MCIIJ11'&k с:х:таІИПИ, R )11. tобоА ВИІrьІ НИК8КОЙ не 
жаю, и вw без прнчинw СТІJІИ забьІвrп., :JІ что жс?Твк :no :JІ то, что 
11 вас ІСІІ&ІІІ П.ІП'Ь.ІІСТ кахлруrа < ... >Иках мнс б~~~nо, :по вам нспро
с:nmnьно. вспомните. хоrдаІІW посхали, хакне 11111 мнс сnовв (rово
рили) < ... > Что rоІDрсно. то ИІІJІD испмнять < ... > Схажкrе. ху.аа 
м11е .ПСІІІПЬСІ теперь, коr.па маменька вас ж.u.na пять .1ет и 40CПfrna 

.110 тех пор, что она поехала в сВDЮ сторону н tcarв, н боса < ... > Что 
же ТLІ смех cдe.mu tаШ мосА ро.ІUІТtJІьниuей < ... > Вспомни, что тw 
дм порукою 6ожью Матерь. что меня не слелаеwь несчастною, но 
теперь я вижу, что м несчастнм и вс:ё счІ1С11ое м через вас noтepua ..• • 

Невіпомо, з вtсоі nричини. чи з яекільхох nричин Осип Макси
мович ховався топі вів. своєї c:yJD(Cнoi, anc * хто не :Jнає, що в житtі 
ще А не mкt трап.'UІЕ"ПоСЯ, та й спокутуввв він своі rріхн персп. Мар
фою MIUCII'IDttoю повною мірою. Вражає як емоці.Ано, насrупаль

но. ІfВСТИрJІИВО борwІася ІІОНІ )11. СІОС ШІС'ПІІ, ІІК совістила БоJІJІись
КОІ'О, 11авіn. запикувалв: .... Впрочем • :no liCJio не оставто В'І')'Не, а 
wперь [1()J(ОХЦ31. когм тw сам XD мне. сам булешь и визмеш все свои 
ЗІUІоnt, и ~ я нес:часrна, зачем же .ІЮЧЬ наша буnет несчаt'ІНа и 
бул.ет век страrаm.безаинно ... •' Тут Марфв Микитівна викинула ос-
11ІНИіА коомр, ane ІОНа бnефуввла, бо більше вірrуаІJWІВ ... ешвсна 
.ІІDНЬtаІ• нікwrи не з'5ІВІІJІЛ8СИ, а вони * nрожили разом усе ЖНП'ІІ ... 

Осип Максимович rарв:ш. рооумінси на жіиочіА психолоrіі, 
ti8Jiin, JІКОСЬ )'38І"ІЛЬНИВ у ШодеНИИку: .Л., ПРІІШУ СК8:JаТІо, 'ІУВСТ• 
во аеншинw всеrм восприиwчивес нашсrо н D'ІеИІо часто потому 

ОТХІUІКІС'rеЯ pattwue. буJІСТ ли вwзвано на аоброс или на 1/ІОС JІС
ло.. Толішиі спрнRнятливі noчym~ Марфи МнКИl'Dнн, в тому 
числі масниu.ьхі, Бо.!UІнський цілком відчув на собі ... 

•Сес:трвцІ ввsев•ко к.:~~аваємос•• 

ВrІм, ак би там не було, НСВDDВЗІ вони зіАwлисJІ R JСИJІИ раом. 
МІt'І'Н Марфи Микитівни, па мешІСаІІа в Харtсові, 3,ІІІІЄ1'1оСR:, не 
могла натішИІИск: 

'8PI.Л,ф.99,oa.JIS.I:Z,8pL 103u. 
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•МИJІЬІС и добрьrс ссрдuу моему дети Осип Максимови•• и 
Марфа Никнтична. 

ДостоЯнопочтеІІнеАwее пис:ьмо Ваше с .!ІСНЬrами и имела удо
вольс:твие ПОJІУ"ІИП. ewc прса nразд~tиком РоІtіІССУва Христова и 
бJІаrодарІО Вас: ОТ .цуwи, ЧТО ВЬІ, АС"ПІ, МСН.ІІ ІІС остав."UІІСТС'. Дай 
Бог, чтобw B.w б.w.nи :шоровw и 6/ІаrоnапучІІЬІ. UCЛ)'JO Вас: ]ІОЧІІО 
мамсино и посwпаю Вам мои мmринские мири бпаrословение. 
П03ІІР8ВІІИІО Вас с наступнашим Новwм rwюм < ... > 12 ІІНВІРJІ 
1849. Харt.КОв. AailcmoJr АртемьеІІ•. 

Проте Осиn Максимович і Марфа Микитівна тоді ще JСИJІИ не 
вінчані. Біпьwе тою. БоlІ.ІІнськиА не всім rоворив, що Марфа Ao
ro Jфужина, так би мовити, в rромад.~~нському шлюбі. Принаймні, 
вивчаючи лисnt Куліша до Бод.янськоrо, я звернув уваrу, wo, по
чинаІDЧи 3ЛИстоnааа 1848 року, в них А&еn.си про ІК)tь •сестри
цю. Бод~~нськоrо. Друзі розrлІІJWІи можливий приїзд Осипа Мак
симовича до Куліша в Тулу, і Куліш писав 17 ЛНСТОІІ&ІІ: • ••• приво
зите с с:обоR и Вашу сесrрнцу. Я знаю, что она очень бw СОШJІас:ьс 
ПростЬІМ нравом моеА х:инки. Ми б їм кімнату зовсім отдали, а 

самі істинними ко•ками JUІrлн б уnокат у світлиці•. А вже •1ерез 
тиuень !Cl..liw сам просив 6сшІнськоrо лати прИ'І)'лок Aoro apy
JtИHi Олександрі МихаАnівні, КWІИ вона проЇЖJІЖІТИМС через 

Москау а Пеrсрбурr: • ... nрошу .аать eR пристаниwс на ІІСС:КWІЬКО 
часов у Вашей сестриuw < ... > будмаско, так расПОри.ІІКRСЬ. чтоб 
и в Ваше отсуrспис cR отворилн у Вас двери странноnриимСТВІL8. 
Бодинс:ькиR JІKHaAтenniwe приАНJІа Олскс:андру МихаАліану 3СН
ном у середині грудня 1848-ro, а на noчany січ:НJІ наступного ро
ку КуліW,lUІІС)'ІО"ІИ Аому, пис:ав: .Л пюбу свою сссrрнцю поціJІуА, 
аобрааіІо за мене у рученьку, wo вона мою rосПОАИию иас:ьким }'Іt
рвінським 38ИЧІЄМ у себе приmІІ)'биnа•. В бсре3Ні 1849 року, КWІИ 
друJtИНа Купіша знову ч:сре3 rocii)'JI)' 6оuнськоrо, повериуJІася 3 
Пстербурrа в Тулу, Куяіш писав Іtому: •Рм JІ, шо ан собі обоє 3 
своєю ССС"Ірицсю живете асс:еленько; аж дух міА радуваве:ь. слуха

ючи, ик моя стара слебизувала мині про Вашу ГОСПОJІУ і про ваше 
миле житrя-пробуванна < •.. > ПDІtІІонись, батьку, НИ3СНЬКО о.а. 
моєї жінки Марфі Нікітічиі. На J1ИВО впо.а.обвпа іі NCИІrwti! не на
хвап;иn.са, шо JІІ прсдоб.- тв nремипа JІІЦІ.Ииа!• 

Tu: ar воно шо! БодянСІоХИА ВІUUІ•в nepc.~ Купішами за ссст
риwо• Марфу Микитівну! Та 1мушсиа була nіатрммуаати цю ви-

' Про Мl'lepiuwq .ІІОІІОМОІ'f nроска у ІісwІисwскх І с:нн ЄмоdІ Apml'nol, 
ІІри МірфІІ Copr\1 АрІUІ'а: ~ кеnокарнеІЬR npoc:~mo о ІІСІМО8 
ІІрІ НІІІІСМ бuс:nснном 110110811НІІ•. 
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пшку. Якось Кулешиха була свШ.ком тоrо, ак приІІТСJІька Марфи 
МиІСJПівни показува.'Іа іА нову NOJI)': • •.. Да та приАмала не всяку і 
віаказувапа: •Bw- МІШВМ, вами полобаст ано. КаrJІІ б а била ма-

ламй~:.б~:.~ S::~~~о~=~~:.;:~м::у·~исав про n: саме: 
-Алсксанлрв МихаАловна wлСт Вами ВашеА сестрице уссрднеА
шие поклоиw. Она rоворtп, что нип1е сА не бЬІJІотакзатмwно, как 
у Вас•. 26 'ICPJIUI 1849 року Куліш просив у листі: еПрилаrасмую 
при сем броwку прошу пеРQІІТІо ВашсА сестрице на пaм.trn. от 
АІІСксаІШРW МихаА.ІІовнw, которu желает хоп. вnмовину так ча
сто прихОJUtТЬ еА на мьк:пь., как она прнхОJІИТ на мЬІСЛь Апексан
дре МихаА.'ІоВНе. НеnЬЗJІІ .1и сдС'./UП'Ь ю :поА всщиuw по буаням 

ІІОвссдНеВНОІ'О уnаJрСблсния, например, DJIJI 38k&.ІІWВВНИЯ пnатка 
и т.п.? Таково жс.1ание Алсксанлрw Михайповнw•. 

В ІІаСІуnних пиаах К)'.Ііша до Болянськоrо читаємо знову: 

•Жинка MOJI Вам и Вашей сесrрице низенько клаиаСТСJІ ... • (І ве
ресня 1849 року); •Жинка при сем удобном случае Вам ІСJUІниется 
нихнько, а Вашу ссстрицу от души обнимаст- (І жовтня 1849 ро
ку); •Жннка MOJI Вам И ВашсА сестрице НИ3СНЬКО КJІВНRСТСЯ• (28 
Сі'ІИЯ 1850 року); •ПОlІР)')ЮП МОЕ: ВамИ Вашей CCC'IJ)HUC )'CCPJIHO 
хланяетс:я• (15 JІІОТОrо 1850 року): •Жінка мои нихнько Вам і 
ВашіІІ cccrpиui КJІІUІЯЄТJ.СЯ• ( 16 rрудна 1850 року)• і т.а. Отже, міф 
про -ссстриuю. Бол.инськоrо жив у ciw'i Кудішів аовrо, поки 
Марфа Микитівна не обвіНЧІLІІася з ОсиІІОМ Максимовичсм1. 

Певно, що професор .аовrмА 'Іас не rоворна тмм, кому, прн

каАмні, можна було не rоворитм, ким насnраІШі була ма нього 
жінка, яка жила поруч. Може rому, шо Марфа Мнкиrівна була ма
лоrрамотною А абсол1011tо чужою rому ко.пу .ІІОАСА, 1 якими Бо
.uнсьхиА дИХ88 ОдНИМ ПОаіуРJІN, 8 •кому ПО'І)'ІІ8.8 себе, RIC риба у 
ІІОІІі. Якщо вірІПН К)'лІwсаі, ro Марфа Микитівна нічоrо толком 
не знала навіть про .флстчеріаську історію•: • ... не догацувалась, 
що наа іі wироковчсн010 .ІUІТИНОJО пuс: поrлумились учені вороrи, 

подІІИJUІИКИ науки: бо 31U1opox:cuь Ісько Материнка цілий рік ви
ходив ніби в університет та А копавсь у мишачому добрі на rовкуч
ІWІ.; а rрошсА поаааав іА щомісмІ.UІ с:rі.JІьки, скільки вона ізаикла 
тратити на себе і на асс ГОСПWІІІр!:ПІО• ... 
Шо А rоворІПН, БсшянськиА не міr прсастввктм іі ШеВ'ІСнкові 

так сфсхтно, JIK це 3р0бив Макс:ИМОВИ'І зі СВОЄІО Марією. Між 

І КрЬа n. ПО8Не Jilip8мн.ТIIDSiiLЛIIml. Том І. 1141-1850. с. :!41, :!43,156, 
113-284.295. 

'МW;ін18ММ, ~ IDOmJC)'NUІfioiUitК:IoiOf'01 Кр:іwем JЇIIC)'8LI\IIn111 ПС· 
рср&1ІКСІ • 60-х роах. Дох.1UНЬR npo ut АІ\8.: Єшн Нах.'!tк. JlatnueRwoи 
ІЬ'JІіас ОІ:ОІі~~Пkпо., IUU:..".HНІn:, NIIC.'IКtUЬ. Т. І. С.113-1:М. 
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іншим. увечері 18 березня 18S8 року ваома у Бодннськоrо Шев
ченко бачив Марфу Микитівну, ane не зrадав про неї в щоденни
ку. Це А зро:J)'Міло, вона не моrла конкурувати з витонченою 
Марією Максимович ... 

Про прірву в освіченості А духовності, що ИUUUІ лсжаJІа між 
ними, про амбіmісп. профссорської дружини А нспосtуПJІивиА 

характер ученого, можна cy.urrи с лвпі.аарного aianory, JбсрежсJІо
rо історією: 
М ..... МаІntана: •Осип Максимович мнс совестно за те&І, 

что и чисnюсь rcнcpanьwclt1 , а хожу очень просто•. 
ОсІІІІ MII&CIDI08II'I: •НУ лапко, мнс еще за книrи .ІІСНЬПІ НІд.О 

ПІІаТJІТЬІо. 

Шцдо книжної науки, то Куліш писав про Марфу Ми

китівну: •Не бачив я навіть, шоб вона що-небу11.ь чктапа•. Та ше 
розповітІв потрясаючу історію про те, як Осип Максимович, 
побоюючися rніву 11.ружинн за трату rpoweA на чергове прнд
&шня книr. використовував із uією метою Куліша. Вони разом 
накуnовували кннr •на товкучнх ринках .. і ВС:3JІН дО1І.ОМУ сміли
во: •Свою ІІронину Запорожець Ісько зверп.є на rостя, а rість 

Аому nомаrає тихuем розмістити контраfіан.ІІ.у по шафах ... 
Куліша аражала •ляклнаісп. Іська nеред rосnодинею-, бо ж він 

.аобрс знав Aoro міuність, мужність і хоробриА J1YX у боротьбі зі 
своїми противникамн за •Чтения• та uасну rіаність: •Боявсь 
він проrнівити не то .аїлом і словом, та А самим помиwлєнієм 

СВОЮ СОСПО11ННІО Марфу Нікітішну, щиру MOCkODJCY.JI)'ШY ПредО
бру, прсрозумну, та разом 1 тнм і прсстроrу ... Була ж вона пані, 
мало тоrо, шо НІШ самим Бошнськнм, великим ученим, знаме
интим славістом і архсоrрафом, nА им Aoro значними в науці 
rостьмн ..... 

Досить rпянуrи на фотоrрафію ПOJIP)'ЖJU Бодинських, уміще
ну в книзі вперше 1а останнє сторіччя, шоб nереконатися, 

наскіп:ьки різними в луховному мані А за жарактерами бузІн осо-

1 ] 185) р. licwutcwaiA 6)'8 СТІ.ТСІоІD(М рuІІІПtОМ, 1110 ІianOIIIAuo ІІJІа.коеому 

•ІІН)' llpи!UIIJ8 (міІt ІІОІООІІНІІІСОМ І rенсрмам), І 3 116S р.- аlАси•м mteiiiCIIM 
рuникам ()' IIICUCDКX- rенерм-мdор). НкnраІі NІРФІ МІІХІПt8нІ• с.н-
81011СріІІІІ.rrриІLІІІкассеснеІWІО:КDМСWІПtрІІаа.1ИІІІІІІІ08ІС080ПІІІІУІІ/ІІ1ТІL 
ПІНі ~.rи:ІІІІІІІ СПК18111 pu іі .м.рфо HlxhiaaiO! Про 1110 ІІІ НІІІІІІ8ІСХ со61 
С1іако WОІІХОІИИJІ? " - ..А 101' ІІІDП0. - li;uwu8 МОСКОІІL - К.ц ПІІМРJ', 'lllt 
.-ruC5 :ІКІІІН Dllr-IIWI, шtv)' НИІІ тnxr.6wu"•· 

ХІраатерио,що tпІМ. каnрнкінuіІіО-1 pcnda, ІШІІИ liauJІCWDІI3JIUIIUKII І 
матеріа."ZWІІІ capyri, Ііи нr ІІі8моама ..,.ині 1 ayniani. и08МІ иарqі1: •Коисu 
mu IIOitD8II ue-IWC)'IO ІD:sмоаиосn., ,. кu: or тоrо CQitrp88ti1UI (1Ь6rо, ІіІ 
neнc~l. - В. M.J Іwar.'UIIIOCio 5О 11)'6, 70 хоа. • ~nан •не ... • 
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бини цієї ШІІюбноі пари. Іх сімсАні сrос:унки не були бе:зхмарнн~ 
ми, проте мапоrрвмоmість Марфи Микитівни вpeuni-pewr не 
стапа nepcwKOJioJO JL'UII інте.nек1)'8.1Іа, якнА уос:об.пював усю 
слааістичІІУ ІІауку Рос:ії. Листи Марфи МнкитіаtІН, шо wпували~ 
t:Я ІНще, НаПНс:аtІі Піл ЇЇ ДИКТОВку Ч)'ЖИМИ ЛІО.ІІЬNН. Зате, заверwу
ІОЧИ ОJІ.ИН із .'Іистів, порu із словом -любяшая• мопода жінхв 
масноруч впиtаІІа ше OJIHC: - •всрная• і поставнла свій коструба~ 
тнЯ ІІідnнс. У вірності В lliJuшиoc:ri Марфи Микнrівни Осип Мак
симович міг не ~~:умніватися, а це - tімеАниА ~~:карб, JWpozчиA :111 

tрІNоrність: •испьпана UCJIЬDUII'OJIIMИ прИ81.3ІННОСТЬсё ІСО МИСІ-. 
СпостереІUІнвиЯ ІСупіш свіачиа: •Вона .110бнла Aoro, як мати Я се
стра; вона тільки про нього А ЖИJІа, дарма. шо ІІічоПсінько не ро

:JУМЇІІа в науці•. Саме це А сnонука.1о Бодянського увінчати цер
коаним вінчанням більш як дІІІШWІtирічну еnопею іхніх почуnів 
і спіпьноrо аитrн. 

• Гет•мавс~оке моє маІво ... • 

Якшо ВJКС торкнулися теми сімейноrо ЖИ'ІТЯ Бодянськоrо, зrа
даАмо про Aoro наАбnижчих родичів, ІІкі були відомі А Шевчен
кові - МОJІОJІШОГО брата ФсJюра та кузена Пааnа. Можна не мати 
сумніву. що врозмові з постом IR Березня 1858 року в Москві шо
ао :Ібірки ухраінських НІрWІНИХ пі&:снь (про неі розповімо в на

стуnному po:WJii) Осиn БодинськнА ска:.в Аому. що nnyє праwо 
разом із Федором 5ошІнськнм. 

БотІнсІtКНА Фс.ІІір Максимович народився на чотири роки 

ni:lиiwe. а 1812-~ Ра10м із Осипом. Максимовичем: навчався в 
.ІІ}'ХОВНіА семінаРІЇ, яку закінчив у 1834 р. Toro ж року за порааою 
і пі.атрнмкою старшого бре.та ПОС'І}'ПИВ у Киівський університет, 
liC спухав АеІЩІЇ Михайла Максимовича. ІІІСНА щойно craa ректо
ром унівсрсИТС1)'. Ці лскwїтаособисті контапн з Максимовичем, 
встанОВ/Існі JUІКУJОЧИ Jноау-таки брtпові, :Ібулнлн А піаrримували 

інтерес ltoro ло мародної творчості. 
В березні 1838 року МихвАло Ма.а:имовнч пoвiD.oNJUІB Осипа 

licшiiНcwroro про Aoro брата, вкиА закінчував університет: 
• Теnерь начав речь с вами, ска.у СІІІІД)'fОЩС'е о 6/ІІОWІ:шсм к 

ВІМ, О брате вашем: ОН ІСОНЧИJІ3tс3ВМСНW И ПОJJ)'ЧНЛ СВИJІС'І'МЬСТВО 
и стспень )'ЧИТСJІR. Попечитет. Mtlt обешаn ПОМСС1'11'1'- ero, вклю
чениоrо уже в tсаНІІШПW, но сК83111, что :noro никак НеJІЬЗІІ npeж
JIC ОtсОІАВНІUІ курса, т.е. орехдс лета, ибо тоmв ТОJІько IIOCJICII)n 
переборо и nроч. в окруrе:. &рат ваw &КІІ на ПOJIOJie, <»ІСКІUUІ по 
ПНСІоМУ своему JІOWІJІCit or отuа и на прuаники noexaJІ в Вacur 
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хов. Посгожеланию,еогласнос вашим, 11.11an ему .ао сих nорТОІІь
хо 20 рублей. На первом зкзамене он бьrло совсем сбнпся, квжст
са, ОТ КОНф}'зИИ, НО МЬІ Не 38'L1H :noro И 3КзаМеІІ ПОТОМ КОНЧИЛСЯ 
)'tnешно. Упtав его б!Іижс и ]Н8Я ваши уоtастлнвwе прсанамерс:
нни, скажу вам, как и npeдnoлaran, что не стопица его у.1ел, и что 

]JIItfHe )'еШНОІ'О учителя есть JІВСТОJІWВJІ ШUІ него карьсрв, и с ІІІ
шеА стороІІЬІ помошь lUIЯ него должна бwть больше мап::риаль
нц, т.е . .аснежнu: sic!• 

Отримавши ]ВВНН.І •вчител.І росіАської мови в повітовому 
училищі•. Фсл.ір Бол.ІнськиА працював за фахом, у тому числі в 
Лохвицькому і Лубенському учкпищах. Осиn Максимович усе 

жипя підтримував свого брата, ІІІСНА залишиоси Aoro nовпрс
дом в українськіІІ хмлІ, в основному це стосуввлося служби 
Федора Максимовича. Відомо, що, ледве ПО]НаАомнвwись і] 
Кулішем, який наприкінці 1846 року відправнвся в Україну, Бо
ІUІНСЬКИЙ Просив ЙОГО ПОКЛОПОТІТМСІІ Про брВТІ перед Мюсай
ЛОМ Юзефовичем (1802-1898) - помічником попечнтсли 
Київського навчального округу. Куліш пові.поМІІІІВ 9 січн.І 1847 
року: •Пан Юзефович ісказав, wo 38 тим не мож.tІа теперечки 
перевестн Вашого брата на друrс місце, що там учитель має свій 

nІр і оселю; дак жаль зруйновати чоловіка; а скоро лучиться, 
зарез nepeвe.D.e•. 

З часом Федора Боuнськоrо таки було переведено старшим 
учитс.пем у повітовс училише в Прилуки, ВJІс бРІТ у Москві не :ІВ
спокоівси і 16 березки 1851 року наnнсаа листа Юхфоаичу з про
ханним зробити Федора Макс:имовІf'ПІ uпатинм наmsrдачсм uьoro 
ЗВКЛІLІU/. НВС1)'Пноrо року mA виконав nрохання московського 
nрофосоро. 

Подмьmі турбаrи Боuнсьхоrо про Фе.Dора Махс:ІІМО8И'ІJ .ІСК
рuо А JIOКIIIIUIO віІюбражено В ltoro ІІ&QІІСНННку 14 .ІІЮТОІ'О 1854 
року, КОJІІІ Юхфович був у MocDI А уперше заАшов .ао професо
РІJІОІІDМу: 

•Вскоре разrовор :sаВJІ38ПСЯ о моем брате, Федоре Макснмо
ІИЧе, кoroporo директор ПО.ІІТ8вскоІІІІ rнмназии О.уwановскиА 
(бwаwиА nрежде синдиком а Киевеком унквсрсНТС'К) предста
вил попечитслю как неспособноrо к отправленню занимаемоА 
им д0.11жностн wтатноrо смотритсля )'С3дНОrо училища в Прму
ке и потому пред~~ожившеrо обратктьса QО-nрежнему к учн
тельс:nу. Я сказап ему, что 11 послм к нему nисьмо за HCJІCJІJO до 
СВJІТDк об :пом леле, nрося: заступнn.си :sa брата, котороrо он, 
по моему ]UJIIHHJO, н опрсдмил к смотрнтсльству, на что он от
вечап. что nисьмо pa:n.exanocь с ним, но, JО]вратившись, nоста

растек исnопниn. просимое, буде возможно, заметнв, что .1111-
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penop • осо6енвОС"ПІ 88.IIJnCI нв "ІІСТWС ОТJІ1'ІІІUІ ФЬора • с:ие 
ммпие, да • • сам таu OJUI88JLW • npoeu сиеІ не JaCТU ero • -· - Коне•шо, ~ нехорошо он дсІrаст, - отвсчал я ему, - но н 
директор не с:овиw прав: почему он, зкu, что брат моА СІІ.инсr
ІСІІІІЬІR по Вашему желанию на зтом месте, не донес об cro нене-
nравІюсти часn1о nрежае кеrо Вам? Тоrда 6w ~ нмсло совсем 
аруrой оборот, а теперь ГпушuІовс:киА JІВІUІСП:R реwитепьио cro 
І'ОНИТСJІеМ. 

-Да, - сказап он, -я не защишаJО JІирсктора. но нужно, что

бw и брат ваш бЬІJІ поосrорожнсс: бwn бw помаr«:, C:IUI.CJI бw чаще 
и ра«ЧИТЬІІІаІІ на наши аrношення. 

- Cornaceн, - ПО!ІХВА'1ИІІЯ,- но и тому нацо бьnь почеловсч

ІІсе н 11е вwзwІІІІ1'ЬСЯ на непрІUПНости, потому что и настанваю на 

том. чтобw 011 ОС'ІаJІСЯ на сеоем место, в чем, без сомнения, Bw не 
~ МНС СООСRСТВОІІТЬ, а Я уже І)ІЦ:ПОРІUІИJІСR ПOCJIBHIUIMH k 

ПОПСЧІП'СЛІО Н, ес!ІИ Н)'ЖНО, еще наnущу на ІІеrо ІІССkОІІЬКО. 

- Охотно, тnпько лучше будет развсс:ти их, например, одноrо, 
WJWlWcro, псрс:мес.:тип. в Чсрннrов. 

- Так, но тоrда прощаА mмансаое мое IDqllltC'DO. аоторое 
0.18101'0.111&0 • арn:081о18НТІ5JІПІ •• 3ТОІІ месте. чтобw иметь ино
rда вожожность присма1'))ИВІІ11> за ним; в противном случае, а 

JWIНO бЬІ )':СС ПCpt'ICJI ero В Mockll}' И JIOCТIBIUI даІІСКО ПОВЬІrод

несСJІ)'Жбу. 
-Хорошо, ноuя nonнoro успеха не хуоо, сели бw kТО из близ

ІСИХ к nопсчитспю ІІ&Шему еще напнсап об зтом, и и бw по 803вра

щснии прис:овокуnил от ссбJІ, что-ае Прос'І}'ПОІС Вашсrо брата не 
такоrо рода, чтобw cro так марать, но довоnьно npoxtiOpOCmftlmЬ дd 
RJ"'RRWIIIflo, например, ВЬІ:JІІ8ТЬ, дать rоповомоІtку, чтобw не забw
ІІІLІІСІ, И ОСТІІВИТЬ ПQ-ПрсJКИСМ)'. 

- Положим, но rдс же ередетва у unaтнoro смотриТСJЬІ на 
приС111. в Киев. С 600 рублями асснПІациями разве можно ра:rьсз
:uп.так? 

-Ну. YJC ~ о6ІІсJІастнам r-в, которwІ 11 неrо CI'RIIIo XJI08DIIe'l'. 

- Так и бьпь, П»ІЬХО по старине бwть, - сказал я в 38ІС.U)'ІСННС 
31'0to разrовора С НИМ•1 (Внаілено WIIOIO. - В. М.). 

3 шоrо Jliuory, шо :sбcpir аромат тоrо часу, .аобрс ВНJUІО. u: 
упсанено lt напоnеrлнво віастоІовав Осиn Максимович MOIIOJIWo
ro брm. Він nросив зв нюrо, anc в наступмwtіА манері, шо не ПС· 
РQ6вчаnа аіІІ.моаи; він ви:mавu за Федором спужбові rріхи, про
те вони не врахоІІ)'ІІІUІИСJІ Бо.u.иським у виріwсині nитаннІ, яке 

'ІіаІаrнСDІІО.М.Дмаип.ІІS2-ІІS7.С.ІІ2-114. 
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мапо буrи тілt.ки на Aoro користь; він ніби rrоГDJVІуванся з ЮJС
фови•rем, але заперечив або поnравив усі Aoro J()'МКИ; він явно 
тиснув на nомі•rника nопечителя Киівськоrо уоrбовоrо окруrутим, 
wo вже аіаправив відповіАні •ПОСJJання• самому попсчителеві А 
був готовнА •ше НВП)'СТИТИ на ньоrо аекіпька•. 

Так само иеваJІСко переконатиса, шо Боо.АнськиА не хотів за.1и
W8ПІ без нагля.ау хоч який •маєток• і таке-сяке •rстьtо~анськс май
но•. В архівному формулІрному списку чиновмиха Федора &о
JUІиського виясмємо, про що масне tІwлсх:я: •У матери его родо
вое ИМСНИС: 6 JІYW М)')КСКОТО поnа, 1СМІІИ: ПВХОТНОЙ, ССНОІСОСНОЙ, 
лесноА и )аUІСбноА nримериодо 95 JtСсятин; благоприобрегённоА 
земли пахотноА и болотнетоЯ до 10-nr десятин. Дом дсреВ.ІІннwR 
и ИСD.Вижимое имснис нахотm::ІІ в местечкс Нарве Лохвицкоrо 

)'е'ШВ•'. 
Коли батько Бо.rtянськоrо ЗаJІИWНВСJІ без poбont, а мати 

хворіла, СИН ОГОJІОСНВ 31 бере3ИJІ 1846 року: •Пока станет МеНJІ, 
дни ваши, любезнеАwиR батюшка не увишп нишстw и горя. Беру 

вс:ё на себя, какзаботу о вашем насущном, так равно и )'ПJІату ежс
nшно подушного на крсс:тьян матушки•. 

Після смерті матері в 1853 р. Осип Максимович наnисав мо
лодwому браrові лнсr-довірсність: 

•После смерпr родноА матери нашей дворянки Бошrнской ос
талось недвнжимое насепенное имение -деревня, состояшес 

ПОJПаВСкоА rубернии Лохвиuкоrо yew < ... > Озиа•rсиное именис 
по nраву нас:пеаства .аоnжно nерсАти к нам браТWІМ, а меж нас 11, 
по чину своему, попучаю nредостаuснrюе :rахоном nраво uадсть 

нас:слСННWМИ НС.D.ВЮКІІМЬІМН ИМСНПМН. Законом ЖС ус:танОВІІСН 
BIOJI ВО ВІІІUІСНИС Нас:леJІСГВСННЬІМ НМ)'ШеСТВОМ:, К которому J1 ПО 
обстопс.nr.ствам .110 сих пор не nрисtуПал ещё и теперь, по СJІужбс 
моей в Императорском Москавском универсИТС1'е сам лично зто
госдепать не моrу. По:пому я прощу Вас, JІюбезнwА брат, препсnr

вить в намежаПUІе nрисугственнwе места необходимwе JІDК)'Мен
,... с nросьбой о 880JI.C меня во В118.11СНИС дерсвнеА •.. Во всём, чrо 
К8СІТ1tСJІІ будет liO уперЖJІСНИJІ МСИJІ В НІСЛС.D.СТВСННЬІХ Правах де
реВНИ действовать тu:, как 6w • сам .аеАс:твоваJІ •.• •' 

Отхс, Осип БоuнсьхнА вступив у волD.ІІінни маєтком і 
шісrьма кріnосними дуІUами. 3 тоrо часу, ЗИ8ХСWІЧИСЬ у Москві, 
він не І'І'J)ІЧВІ конrроnь за ситуаuією в маєnсу, безnосерсцніА на
гтш 31 аким :WАснюваа Фс.!Uр &одинський. Принаймні, в архіві 
3берсглисІІ .аокумснти, що свідчаn., ик глибоко вникав професор 

'ВrІЛ,ф. 99, OL:i!l. ID, 1PL ]]. 
1 ВІІЛ.ф.99.аа.30.1].ІІJ*.47:JІ. 
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у сіпьськurосподарські справи•. МОJЮЛ.wиА брат прет:тав;цв у 
Москву :JOWиrи зі своєрілинии манами робіт Jta uinиA рік, сш.ин 
і:. них иа:m:вався: •Памятная ТСТJ-.дЬІІО зкономии ОсиІІа и Федо
ра Бодянеких на 1864 го.а•. В :JОJІІИті були розІІнсані конкретні ро
боти •В лето 1864 r.•. nрі:.вища людей, які їх ВИКОН)'В&ІІИ, вартість 
робіт іт.ін. 
У листах во браm БодянсwсиА обrовор10вав ВUС.ІІИВі пкrаниJІ 

упраміння маєтхом, заКJІикаа екоІtомити кошти, зважувати 

рішення. Характерний приКJІад. Якось ФСАір Максимович 
ІІОВілоМИН, ШО іх CCJIJIHH ПросJП1о ВИJ1ЇJІИТИ ЇМ С&ІUІбу, і ОсИП Мак
СИМОВИЧ ВіzuювіВ. ЩО, МОЖJІНВО, nрміІІ.е сам JIQДOMY, •Тоrда ПОТОJІ
~М об О'ПІСlІСННн усмьбw крсстьмнам ••• Нал.о всё зто устронть, 
•побw ни нам, ни нм не б1о111о обидно--. Іhім Осип Максимович 
рідко аL1-ІЖЛJUв і:. Москви, не П)'tкаJІИ професорсьЮ турботи, ро

бота в •Чтениях•. а то й нестача rpoweЯ: •Боюсь ТОІІЬКоодноrо, то 
сеть кармІННЬІХ ПJ)СПІJТСТІИЙ, КОТОрЬІС ОДНИ NCIOI так .ІІ.МЮ дс:р
ЖІІТ на uenи и не пускают никум н:. МосКВЬІ, а тем пуще в иwнеw
нсс дoporoe-npe.11.0poroe время•'. 

Пре.ІUІ)' кажучи, БошшськиА і не :ІбираВСJІ скільки-небудь на

довrо покидати Москву. аJІе він був лІО.ІІ.Иною, ака завжnи 
nам'ІІТІLІІа 11ро •чорний ден.,., та А нідчупя тоrо, що в Украіні є 
притулок, місце, де: моана nеребуrи JІКНАсь час чи ВЗ&fаJІі схова

ТЖ:І, rріло в Москві Aoro •:JІІПорооьку душу•]· В an:cnni 38c:JI)'*C
нoro професора Московською університету, сІСІІвлсному в 1868 р., 
31значалося: •Имеет имение•. В іншому подібному докумеиrі тих 
часів ІІВПИСІІ:ІО lЮКІІІ.ІUІ:ЇШС: •Имеет: ПОJЛ'UІСКОЙ rубернин Лох
ВИUkОrо ~118 :JСМJІЮ, насепённую вреwенно-обJІ38ННWМИ кресть
ІІН&МН, JІОСТІВШІDІНСЯ по насJІС.ІІСТВУ от матери••. Тох. і Федір 
МаксІЬЮІІич вікував вік удома 3Начнспо мірою з і:ніuіативи стар

шоrо брата. Бож ilwaue БоІUІнсІtХІІА таки б •перевів Aoro в Моск-
11)'8'. Якось у листі до ПІUП'СJІеАмона І(rліша він писав: • •.• коли вже 
ПерссслJІ'ІІоСJІ, ТО ncpcccJUIТ1oCЯ У СТWІНЦІО, 3еNІUІЧС ••• У СТОJІИЦЇ 
ніхто ще нікопи не 11rинув: рано-nізно, а все-таки можна кум-

• R1t01:1o у 'І'р88Щ 1850 роау 1iaaнcwuc1 ро3МірКоІІ)'ІU npo pwiJO'dcn. мuo
pocilclatl JСМUІо. AorocaiвiSoci.utuCepril WКПОІІ_...., aaoНІinqМUt roc
IJQIIP Jeui ММ: lmUIOIXIК, DIO ІІІІ"іІІІо IIIPOIII)'8nl, 1ІТІІМ opr8II\Jyunlllq!Ciб-
1Dhn80. iaaнcWUІR :JІноrуІІU: •Но ~ aoмcuucr.м nооrтн а ни о --.. ~-'lriJI,ф.99,0L:I6.62.apк.265•. 

'Baмctiмdpua •6ерnкі 1158 року nxcu: .мoc .. .DCt 6or мне 808ІОІІИОС'n. 
IPUI)"IIIIIM .,_ IWJI81na 101е КІ Macnw на РQІDІНУ. •- Н,jtи • НІD.1е. пm. 
ІІС8СІІІоОНІ..-. 

6 1.ktnp811lrlllll ісnJркчюdІ ..W• Мосаи. ф. 418. on. ЗS, QL :16. I:J9,ІJІL ); оп. 
37.0LJ6.117,apL9. 
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11ебудь поnасти, хоча н ІІілсусіди; воно ж 'fУІ'СЧКИ і є з ким душу оа
вссm,- чи то у мові, ЧІІ то 1В книжкою икою, за шо не tpC6a і гро
wеІІІІТ своїх ПJІаткrм; абн б тіnьхи була хіть до читанки, нанссуть 
стіпwси аобрі JІюди, що ходором голова зaxoдsrn. од їх паски•. 

Та ui ceІrreнuii не стосувалися мо.nодшоrо брата. якнА впро
довж 20 років, uc ао смерті cD()(i в 1873-му. нагJІJшав за •нерухо
мим майном•. А піс.пя w.oro Осип Максимович перепав у Варву 
JtОвірсність на упрввпіиЮІ мВЄТІСом Aoro дружині Любові Бо
.wrнськіА. Крім roro, він виruuпмв усі Федорові борrи'. 

Іван Франко якось писав, що ПІUtТСJІеймои Куліш у nоемі 
•Куліш у псІС.ІІі• •mворІІТ"Ь про БодІнського з 1аіпою, белимною 
нснависnо, ВИІІОJUІЧИ Aoro як за..,шанноrо rрошошоба з мішком 
rpoweA Іtа шиї. Ну, здаєтьси, чим-чим. а rроwошобством годі до
коряm Бсwшському ... •'. В оnубІІікованіА nоемі зустрічаємо чима
по несправсд~~ивоrо 11авіn. стосовно Тараса Шевченка, nроте Бо
риського Куліш rроwолюбом не називu, а слова nроте. що ОJІИН 

із ІІекС.ІІwtиків •rріwмн набивав карман•. Aoro не стосувалися. 
Біпьшс roro, в •дописках• до своєї химерної поеми Куліш величав 
Осиnа Бодниеького сбсзnлатним трупо.nюбцем•, маючи на увазі, 
шо за секретвретво в •Чтсниях• roA не отримукав •ніякої ІІЛатм•: 
•Безсрсбреник був Ісьхо Материнка, не стяurель ... •1• Втім, у 
ФранІСDвих словах приваб.n:ює те, з акою рішучісnо захистив Іван 
Якович Осипа Максимовича. 

Звичайно, професор університету Бо.uнськиА в кращі ••аси був 
забезпеченою ЛІОдННОЮ А жив нсбідно, хоча А був украй невибаr
ливим. Як зruував Куліш, врвнuі БомнськиА -самітІtє rуJІJІНня 

заі.uв шмаrочІСDм булки, часом і проскурою, розмоченою в теплій 
водиці, без сахару.. Втім, він міг позвопИПІ собі траткти чим&ІІі 
гроші на Марфу Микитівну А, головне, на книги: -ті.nьки тр8ТИВСЬ 
на книrи, lШ А ті скуnовував більш по товкучих ринках• (Ку.Іtіш). 
Осип Максимович допомаrав братові, а ще більше - МВ'ТqJі А ро
дичам Арrсм'євоі. Він не був vapнcrrp&nІCм, скрупупьозно запи

С)'ІІІUІ 8И1'раТИ А у КОЖНіЙ ЖІІТJ'ЕВіА ситуацfі ЗНІВ, RKOIO С)'МОІО во
лодів і скільки rpoweA :шатен викласm. 

8 UІоОМ)' ІСОІП'Сксті uікаво познаАомиntся З шсшtННИКОВИМИ 31-
ПИСІМИ, в RkИX &сшянськмR розповіuв про збирен:ІUІ rpomclt між 
)'НЇВСрсІП'С'П:WUОІИ ІСОІІСГВМИ на pi:JНIЗIXQIIJI, бо це .!ІО3ВОJUІЄ ДОСИТЬ 
точно визначкrи, як сам Осип Максимович, так би мовИІН, по
зи~ свої фінансові МDЖJІІІІІОСІ'і в бJ:rизькому ссрсаовищі. 

'ВРІJІ.ф.9І,ОІL3б.Ш.8рІС.І47. 
'ФрІІпоо І. ТІорм auuaanм 'ІОМІХ. т. XVII.- К.: Дерааис ІІІІDИІІІnD~ 

ADJІИWII~.I95J.C.417. 
1 Кр\Іш П.ТІори аuохммаІ. Т. 2.С. 61], 6&4. 

J/9 



Скажімо, SлJOТOro 18SS року 6о4JІнс::t.кий дoкnaJUto 18ПИСІВ. JІК бу
ЛИ зібрані rpowi ccpe,n професорів і ВИКІІІШІl'Іів на обіа в честь попе
ЧителJІ уніаерс:ІП'С1)' На1ИМОВІ. КарnІІІа була таКОJО: по НЮ рубпів 
внсс.1И ректор унівсрсІІТС'І)' Апьфонс::ькиЯ і JЮктор медицини, DІШ8-

вець •Московской мtІІИuинсхоА I'83C'I'W• Іноосмцев; по SO рубпів-
3 чоnовіка, в'JОМ)'чис:пі Шевмрюв; по 40- мни; по30 -І; по 2S-
6 чоnоаік; по 15- 9 ЧОІІОІік; по 10 рублів- 35 ч0110вік; по 5-3 чо
ловіка. 4ІЯ nonan 1 nрсдпос:лелниА разряд•.- зафіксував Осип Мак
симович і 381UCUCfП'YII8B на тому. що в промові на обіді Поrоаін ІІОСО
бенно хорошо аwразипс::t: о бе.ІuІом с::остоинии учёноrо с::ослови• в 
универси-rете нашем ... • Н8С'І)'ПниА опис подібною xapraкn:py зроб
.nсно 23 лисrоnаJІа ISSS рсжу. КQІІИ nJIOФecypa збирала rpowi на 
пам'mtнк Гра:~ювс::ькому. Суми були значІІО менші: Назимов -
2S руб/І~ Апьфонс::wсиА - 10. •МІІС ПріІШ10СЬ ПОЧПІ ВСЛед ]11. зroR 
3Н8'ПоІО И J1 ПОllМІХНfJІ 5 •.. • ОчевИАНО, шо 6ошІІІСІІКІІЙ не відносИВ 
с::сбе до ..знаті• в матсріапьному плані, не ВМПІULКОВО, ко.nи мі'JК)' 
1857 року Rому :JаПропоН)'ІІМн поіхати 1 Євроnу лише з унівсрен
ttТс::ЬІСИм •пос::обнсм• у 2500 рублів, але без 0КJ11U1.Y професора, він 
обрuивси насrіnьки, що аідмовнвсJІ. 

ВШомо, woТOJJ.iж, улітку 1857-ro. Шевченко. :Jбнраючиеь і] :sа
с:лаии• в Петсрбурr, rpoweR мав .дуже иебаrато.. і Бол.Rнс::ький у 
ПQрЇІНІІННі 3 НИМ 1118ЄП.СJІ баrатіЕМ. Але професор ІІе ЧИСJІкn.с:JІ 
с::ере.!І.,юдеА, які aonoмaranи поетові матеріально. Втім, і Миха"
ло Щепкін ... Та не будемо еудиrи Шевченкових друзів, ІІК не су
див їх Тарас Гриrорович. 

«ДІОІDрі.аннІ брат мІА 
Пав.11о І.влІ• Бо.u.•нс•квІ ... • 

У ПІО.ІІСННИку Болянськоrо зустрі'1810ТЬСJІ також mшки про Ao
ro кузена, с::ІWІ.імо, І rpyi1НJI 1855 раху: ·Вечером межnанно и не
rааанио приехап ШІОJОрОДНWЙ 6par мой Павел Ильич Бо.ІUІнскиR 
И] ПОІІТВаw, rде спужит в pamwx местах1 с:: честью. успехом и от-

, П11.10 &aDtu:wt~~IIІI809-1169) Пр8111а8І ре.v.ктором ra.~m~ •Поrrакхке 
ry8epкcne ІІ080С'ПІ•, DОАИІ АО Пo.naкwcoro rytleplcuoro стаТІІСТИІfнаrо 
laМdm)L Amlp ІQІІІЕ1НU.ОІ•ПІІІІІІНОІ кнк.аси Па.nuскаІ r)&риІІІІ•, СUІН
наі 1Іоrо rа'Jе'ІНІІІ nамІІ пра ncudf мkцеваі Історіі. &ув ас:обоІD 1Мдома10 • ке
:8&1111 Пса.'ПUІІІ, npo1110. с~о~аІІІа,сІі.ІtІІІ'nо:ІІІІІІІ: ОсмnвІіоuнсwсоrавШQІІІІинИ
ку 10 'lpUII8: 1150 ро&)': • .. .СОШС.'ІСІІ С И. 8. ІСаnІІКСТОМ, МОСІСОІСХІІІІ rpaautl• 
СХІІІІ 1')'6ернпорам. Он МТ ЧІС СО МНОІО СТІІІ rоварит .. , 1lltAIIIII pt'Ao О 
АІQІІІрQ&Мам ма!м C5patc ПІUС Иm.ne • Пolnueoo. Mt. іншим, &а.uкІІКІІІ ше 
r 184S р. Н&ІІРР)'8ІІ у •Паmuскнх rу6сржкнх КІІОМОmІХ• cnnna npo мuo
pacilkwr:eнi8pioral. 
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JІІІ'ІНСМ и дОСЛ)'ЖИ.ІІСJІ до KOJLr1CЖcкoro совстника и имеет Анну на 
шсс. С 1846 nша не ВидаJІСR R с ним н как тогда не узнм cro, ког
.1111 он nрисха.1 ко мне в Варву в самІІІА деньотьезда мосrо, так н те
ІІерь. НссКDІІьхо мииуr смотрсл на нсrо и СJUІ8-сдва вспомнн.'І•. 
Через півроку кузен знову :ІУПИWІВСІІ у ІіошІнськоrо по дорозі в 
Петербург, де мав З)'С'Jріrиси :.і своїм стопи<~ним куратором. чле
ном Державної рІШИ, начаІJьником Гоповноrо 1m'ІІбу Воєнно-на
І'ІІJІЬНИХ заклІШів, rенсрап-u'ютантом Яконом Ростовцевим. 

Про Ростовце88 Бо.ІUІнськиА знав. кк про tІрслст:аRННU.tаІС :ІІІІІ· 
ноі •руськоі• парnї в Петербурзі, оо якої вхоп.нв ІІссарсвнч, а тепер 
уже цар Опексаtшр МиколаАовнч, ~~е~~икнА князь К0СІ1ІНТИН Ми
колайович, в також у минулому шеф :uнпармів і нача,1ьник ІІІ 
відді.1у, а 3 1856 р. голова Дсржавноі рвл.и і Koмtrery мінісrрів 
О.1ексіА ()рпов та ін. У квітні 18S6 року БодинсьхиА навіть занmу
вав У WОЛеІІНИКУ: •ПHWyr ИЗ Петсрбурrа .. , ІПО у министра НІро.ІІНО
rо просвсщешш бwna ІІедавио стwчка с Росговцевwм 110 Совсt)· во
ешІо-учебІІЬІХ заведеІІИА, КОИЧИВWІ!ІСІІ Не В ПОІІЬЗУ Норова. Госу
дарІо обьиви:І, что 11е примет ero с докnІUІ.ом до тех пор. ІІОkа он не 
помириn.си с Ростовцевwм•1 • В травні 1858 por.y 6оп.!ІнсьхиА ко
ротко записав, що новий міністр народної освіти Євrраф Кова
левський •ПРИНуждСІІ СІШІС81]оІо, D ТОМ)' ЧИСJІЇ ІІЇЛ дудку PoctoBЦCIRt. 
П11шу про ue тільки тому, що вів. з)'С1JІічі з кузеном у щоденнику не 
запиwИІІОСЯ ІІавіть 3ПUUtИ про сnрави ПОІІТ8ВСЬКі чи, може, вар
винсЬkі, :втс докnаm1о описано, зі СJІів Пааnа БодІІнськоrо, нк нв 
ПОЧІІТk)' мнну;юrо 1856 року той чув у Петербурзі, що цар лав вспнкі 
nовноважснни rрафу ОпексіюОр.nову, JІКМА очаn10вав російську де
.1еrацію на мирtІОМ)' конrресі в Парижі в лютому 18S6 раху. 

Просамою Павпа БоІlІІиськоrо rоспо.пвр зафіксував тіпьки, шо 
він праwоІІаВ інспектором у віаомс:тиі Ростовцева: .Черс:~ три rо
ла намереваетси вwRти изІаеrо, кончив СJІ)'Жбу, на ПОJІН)'ІО пснсиІD 
(8 )40() руб. tеребром)•1• 

До речі, в мному 1і своіх останніхлистів (Ао Фсдоrа Тkв<~снка1 

від 4 січня 1861 року), WевчеІІКО писав: 
•Посипа10тобі 10 моїх .,БуuаріІІ .. ' на nouз, ас конторw трвнс

портовтw: полуоІиw їх 1000 І, не розв'R3)'188WИ nока, псрслвй йо-

' Конфnіn 6yno )'ІІІІ'ІlІІ*ено ,.. У'ІІІСТІО WJPII. 
1 Паа,ш &cwiИCt.UI ІИІШОІ)'ІіАС"ІUК} ІІІS9р. 
'"hмеккоФе.Іоr ЛеонrіІоІКЧ(І819-6n. 188SJ -АеІІКІІІ час ІІ'ІИІІСJІ аАхаьміі 

М~Іm і) ШеІ'fСИІОМ.' а 1841-1&42 рр . .КИВ J МКN НІ QIU\iA ICJIIPI'IPi. Піс:ІUІ 
:.ІtІІІ'ІСКНІІ Аа.ІсмІі миrn:un у rpuнi І !И2 року JlpiW0818 учктuсW ІІWІІD8ІИКІІ 

ІП~RJІ~=бниr.ШІІІНU'ІІІКІІRrраІ(оntІИСАL'ІWІІU.ШІ.ОІІU,СІСІІІІІСНИІ 
ШсnеІІІUІМ укріі"ИСІІХОІОМОІКІІО ІОССКИ \860 pox)t 3бсрсr,,КСЯJІИІІІІ 'ІОрНDІі 
фpantetnИpyr.onнcy. 
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ro, хтотам у вас: старшиА нап воскресними шкаnами? то Aor.cy і пе
реваА. А він некаА ик 1наr сrrроавсть, а lliOWHKH nо.1ожип. в касу 
воскресної шкаnи. Or що! 

.. .,ДаІ QIID .. S)ulp~" ре.DІП'ОІІУ "І)&рІІСІІІХ RДОМDС'І'еІ" Ітоб
то - Павпу БсшІнському!) І norqJOCIIItoro, 11.06 IAR NІІІМІІU, 1110 
'IUIII"'IU І '181111 .,6)'DIIIIo"npo.uєn.cв ао 1J111 кснВЬІІ • D8/llo3)' вос
кресІІІІХ uad.1• (8ІШі.'ІСІІО NIIOIO.- В. М.). 

Оnке. Шевчешrо шаа про Пама 6сшянськоrо. а, можnнво. був і 
знайомnА з ним особисто. Принаймні, про знаІЮмство в Прилуках 
із Аоrобrm.ком -щхrrоієрсЕ:м L111e10 БодяІtським• -Тарас Гриrоро
вич ЗПШ)'ІІІІІІ у •Mf)ЬIIUUI'R:•. Ull ПОВіс:п., НIUlUUIIO, ІІОЧНнаєп.сІІ тах.: 
•Еспи вw. бпаrосклоннwА чиn~wль, любИtt.ІІьотсчс:ствснноА старн
нw. то, проезжаи rороц Прилуки, ПОJПаRСкоА rубсрнни, с:овстую 
вам ОС18НОВИ1ЬСЯ на суrки в :пом ropoac. а если зто спучится не асе
нью и не зимоА, то можно остаться н на двое суrок. И, во-первьа:х, 

ПООJІ8ХОМЬТССЯ с отuом протомерсем Илиею Бодя:нским, а во-вто
рwх. І1ОСС1МТе с: ним же. aruoм Илиею, полуразрушеннwЯ монас
тwрь f)аІІІнюІ ... • Між іншим, [л.,". Бодя:trеькиR мав у себе перекла
JІСНУ Оснпом БоаІнсьхим книrу Шафарика •СІшвя:нские дреонос
тиа' А учені давно ВИСІІОМЮІОПо припушсНКІІ, шо Шевченко міr там 
читати ueA nip. 

•Щоб до Моек.•и доnхат•са ... • 
У roA час, КОІІН професор БодянськиА повінчавсJІ в Москві з 

Марфою Артем'Е:8010, в Новопетровському укріпленні засnамець 

' Проrоіс:рей - ПtрІІІИІІІІ PIU)' сащенмкіІ nрк uept:li, В,. UИЧІІІІНІJ Н~· 
пмм uepuн. Ім'ІІ np;mtkpe11 INii Бwuutcuoru 1)ttрі,ІІЄТІ.а. 1 А:Нстах Ckнna 
~.:Юkп«ІІІ.Са.імо.І.:ІІОІ'ОІІ)' 1848рІНtу licuunlaoall881pinniii'R· 
pn нмхо НUCJU18111 J1CU10NY •МІІсхокDІС ІІС,.1ОМОСТІІ•, 1 череJ .11811 pou IIOiiiJo. 
ІІL11111: .ДU. flnii~Upнncq.нч Пp!ICIIJIIUH ~С tlllleiWIІCIIIJЬI RIICWIIC 10 ІІНС 
ІІtОDU1Иdd'оеІОПсрссW.11WІКІКІІМ•.ІісwrtкwtІІІПрос:НІПСрсаІІІІІІПІІhаюDІ 
о.ІІІІІUІИІа'~~ІІ'Ір. 

1 8 тк:1і ао ІіІn.ІІІ:і830 'lplltlll 1145 року &аІuпІСІ&нІ ро:ІІІО0ІІ про .,..НЧ у 
Mocul J IIICOEQПPCCICI8UU:HMIIII Г~ом.•ккІбуаро&ОМ Ь Пере!ІС/ІА8: •Мно-

::: :еп::с:.:::и~~.::п.~.:к.-=.л:е=п,::-.: 
ltC8080DIIIIftl 1111 l)m.8all _....а- ..... ......_ .......... 
._.__ ПОСІІСІІКС a~ScnJ8Rnм:no0'8etQ. nopuc8IIO ero. ПІmІІІ)' IJI'OC8 8tOo 
.,......,_И..~unoporonpoa.llyo8,_a.м-..•apa~нe 
ІІрИНU 11 'ІСМІоХО НІ )'QUWtllr lt8t'IQIIНIUI COI1\II:IUICII HJ6ulm. ОТ -.сuанмR 11 JЬ'· 
_... ....... •(111/dмнемкоtО.-В.М.). 

' НІІІрикіtаd 1137 pcl8tJ' &aluiНCМJdl ..._. ПоІ'QІІІИ)' J Прш~: •Вwшм 1111 J-11 
Dllln 1·1 'ІІС'ІІІ НІDІІІХ C.U..К.JIIeiiCOC:fdr. ЕстІ Dlllllll < ... > прсиа)' Вас nснсор
неІІае .....,.ПOQDION)':IIDCIIII/Uip)' 2 Н 3-1 ІСНІІПІ :n11XJipniiOC:I'el, IIOПO'ffe, 
ас ... > Прuухм: ЕrоІІuсоІсоОаrос.І08еМИІDИ....Н ~ &aatкІDМY(.
ni)'PQIIНOIIJ',..) ... • 
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Шевченко вже •rекав офіІІійноm розпорІІJlЖенни rrpo своє 

звілwrсtrня. 21 липни він записав у шоденнику: • ... ВЬІходя из )'k· 
реплен нІ, вcтpenur емотрИТСJІІІ ПОJІ)'rоспиталя Бажанова', и он 
ІІСрВЬІЙ ПО3дРВВІUІ МСНІІ С свобоп.оА. 21 ИІОJІІІ 1857 rсща В 11 'IICOR 
yrpa•. Можпиво, в ту мІПЬ зnшалнся йому московські дру:sі Ми· 
xaRJІo Шепкін і Осип Бодянський. бо Москва заАмала чільне 
місuс в манах повернення Шеаоrенка із 1ІСJІанн•. 

Вперше 1.111 тема в 1ІПUІЬИому виrлІІді виникла в .'Інсті ло 
Броніслава Залеськоm від 16-IS JІІDТОЮ 1857 pok)\ з ІІКОІ'О ІІШІІО, 
що ШеІt'rенко в уяві малював дороrу •rерез Мос~:ву (•Потом nl.)'38 
зо Мос:квw. Потом Москва. оставшиеся дру1ЬR и шкопьнwе това
риШИ•), JWІi - •repc1 Ві'ІЬИО в Петербург. У наступному варіанті 
вимріJша дороrа кардинально иінІється. npare Москва 'J8JIH

UI8(1'LCЯ в плані nонернсннІІ із 'J8С.'Іання. В листі до МихаАла Ла-
1ІрсІСькоrо 1 Новопетровського укріп:rення. наrrисаному в два 
прийоми 22 квітня і 8 травня 1857 року. Шевченко писав: •Грошей 
у ме11е тепер дуже небаrато. але якби .ІІІ В Боr тую волю, m мо•на 
було 6 позичІПЬ 1JIOXH, шоб JIO MfX'D8 або Чорноиоріі .IIOIID'IW:R, 
а тur ,.е 1 не JU11111•. Таким чином, Москва, .te Шевченко міг 
споліватиси на допомоrу Щепкіна R Бодя:нського, стоіп. туr 
нарівні 1 украінською 1емлею- Чорноморією (•ІІК двсn. Госпоаь 
мипосер.аниА. приіау сам на Січ ... •), де 'J8CJiaнerJ.Ь збиревси спер
тися, передусім. на Якова Кухаренка. Тому •Ла11рсвському nиаrв 
20 травки: • ... не 1наю ше, ик я і поі:tу. Чи на Оренбург, 'ІІІ 8unнu 
.ае HJD118o01'0 І а MOCDJ, чи на Чорноморію?• (811Jlineнo мною.
В. М.). Проте, отримавши на ПDЧІІТКУ червни лнС111 від МихаАла 
Ла11рсвсr.коm, в якомутоЯ по:щоровнв Шевченка і'] :JJІільненн.ІІм, 
Тарас Григорович, rоворичи Aoro словами, •nерслиuював сІDІD 
дороrу в столицю ... Першим свіпченНІІм цьоm Е •nнс у шоnенни
ку 13 •rервнв, ле чі'ІКо Адсnси про дороrу 110 Вол']і до Нижньою 
НовrорQІІІІ: •ПtmJІІв Mocu,-, аІD Мocaw,IIDIIOJIII8IIII&ar)' < .• > 
-.ра22 .а • alhrrep. Не правда ли. иркав фантазна?• Втім, вк
раз ця іІфаtпаЗіІІ• і И8ІСрССJІИJІІ Шевченкову дороІу і'] 38CJiaHHJІ. Та 

nоки 11IJal лороПІ СПІІІа рсальиісnо, Москва ше не раз 1111J1)'IIUJ8CJI 

в листах і щWІСинику ~- ЗО червнІ ШеВЧt'НКО заnисав: • ... весь 
мой КІПИ18JІ состокr из 100 рублеЯ серебра, на которwА в, кроме 
liOpOJaiWX HJ,IIepztK, ....,_ e8U ..,..... І Mocue ІІеІІбхсwаІое 
a.une ...• (Видіпено мноrо. - В. М.). 

Hac:rynнoru дн.ІІ ШеВІІенко ІІі.аnовів на зruaнoro ua: листаЛв-
3ІреІІСЬКОГО: •ЧорноwоріrоОС188ивдо.аруrого разу, в rшврив nросто 

' 6аааноа М11ка.-. ЄфремоІІІ'І - пі.вІорrtик. Wемекао І1О'JІІ8АомиКІf 1 НИІІІ 
llonl,llpJDНDD8 укріnнині .......... ~~н~. nарнкІІ aoptper. 

323 



через Астрахань llo..mJм АО н .......... а ncrrtм 111ере3 MOCUJ і ло те
бе, мій lІруже МНJІНR, мій єлнннА•. Hapeurri 10 ссрпня 1857 року 
пост написав Запсському вже 3 АсІрахані: •15 авrус:та понссёт ме
ни парохол Н3 Летраханн до Ннжнеrо Ноаrорола, а Іn'П)'.ІІІШІІІІІ
...: а Mocuy, а10 Moeuw na110103 1 Пnep&ypr. Весс..1о., друже мой 
caJIIIWЙ, ІІСВWр13ИМО всссnо. КOfll8, HBWH ВWІwсбНЬІС В0311уWНЬІС 
замки начинают бьпь оtЯ:JаТСЛЬНЬІМН• (Внnілено мною. - В. М.). 

Неважко переконатися, що Москва. яка вже почала прихолити 
nостові в снах, po:.~rлJUUШacи ним кк иажпнвнR, обов'JІ3КОВНА 

nункт по дорооі .10 Петербурга. Проте, річ туr не лише в ії rео
rрафічному раm~шуванні, Шевченко сприймає Москву, ска3ВТИ 
б, кк IIIJdlиe місто. в якому йому допоможуrь друзі. З)'С'ІріЧ 3 .ІІРУ-
3ЯМН, передусім і3 Михайnом Щеnкіним і Осиnом Бwuшським, 
вur.ила ШІR 3ІСЛІНUІІ ІІWІ3ВНЧаІtно баrато, зокрема в nсихо
лоrіЧІІОМУ плані ШевчеІІкові жипєво потрібІІО було відчуrи 

справжнє людське тen.no. до тоrо ж Москва притяrуВВJІа nоста як 
інтслеІСІ}'ІJІЬІІИА і культурний центр, ас він міr віаразу відчуrн 
творчнІІ пудьс JІВВНО втраченоrо ним світу. 

Дуже ІІІІЖІ1ІІВО пам'ятати про внутрішній, духоІІНИА cnut Шев
ченка наприкінці ЗІІСІІІІння, якиІІ він сам схарактеризував у ІІЮІ1СН
нику 20 червня 1857 року: •Мнс кажется. что я точнотоr же, чrобьш 
ИlІССЯ1'1>лсттому НВ:віІ. Ни одна чсрта в моём внуrрсннtм обра3с не 

ІПМснилась. Хорошо ли -ло? Хорошо. По kр&АІІеА мере. мнс так ка
JССТСJІ. И .11 от mубинwлуши Блаnшар10 моеrо Вссмоrущсrо C03l181e
JUІ, чrо он не JIOП)'tПIJI ужасному onьny КОСІІ)'ПоСR своими жеn.сзнw

ми коrткми моих )'бсJІшсниА, моих МІІВ.ІІСНЧески свстльrх всрова
киА•. 28 липни Шевченко JНову nовсрІ'ІІЄІ'ЬСІІ ао цієї бwІJОЧОі 
Д)'ХОІІНОі теми: • ••• ПобnвrодІРИJІ 8ссМОІ)'Щсrо Чс.:ювсколюбІ\1, ..ІІІро
вавwсrо мнс снлу JJYШH и тела пройти зтот мрачнwА, тсрнИСІ'ЬІА 
пуn.. не )'JI3BHR себя Н Не унизиа ЧСЛОІІСЧССКОС .ZЮС:ТОИНСПІО•. 

Шевченка мучило те, що вnродовж десяти років Aoro намаrа
лися •псрстворКІИ в нішо ... в <~бс1ІtУІ1Іну машину•, щоденно UІЖ
ко принижуввпи .11юдську rідність. Але він ставивс•ао своіх мучи

телів по-христн.ІІНськи: •Я в r.пубине души орошаю моих rоните
JІсА и ТОІtЬХО мо.1ю Вceмorywero Боrа избавІПЬ скорее от :пих 
ПОJІ)'ЧС.1108Сков-. ВоАночас, Шевченко виокремлював лкшей, чис
тих JІ)'ІІІСЮ, d ткmувс:.ІІ ..110 нюt. В останньому :JВПИС:і що.аснника, 
:~робленому в Новопетровсьхому укрімснні, 29 лиnнІ пост :вно
Т)'ІІВІІ хвнлІDІО'І)' оцінку с:воrо ХМІІ.Іка :нtід Лисинки, СОІШ8Т8 
Акдрік Обсрсмсика: "···• пото6ИJІ cro :JВ то, что он в nропоткен не 
uадЦІТІUІС'ПІСІі СОJL!UІТСКОЙ ПОUШОЙ, nt)'tHDA JtИ:JHH не OIIOIIID.'IR 
·~ооеrо ............... м ....... пrо~.Онос
'ІUСІ .,...... ІD кех D'I80aiiiiD С8ОІІ прекрасвоІ II8IQIOIIIJIIol-
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111• (ВиаіnсІІО МІІою.- В. М.). Ш слова про наuіонапьну А JІIO.ICL
xy ІіD.нісn. представників прекрасної національності звучать нині 
як звповіт Коб:Jаря кожному 3 украінuів. 

Сnодіваючи.:ь на WВИJ1Кс Jвіпьнсннк, Шевченко звпитуваа се
бе: •доuу ли и тех W!:ажсннwх дней, коrда из ІІамати моей неnа
рктсн :no нравствсннос бс:юбразие?• Пост розумів, иаскіпьки 
rпибохо врі:~а~~ося в Aoro пам'111о ripxc А болюче нсnояобство за
спання, anc він інтуj'nсано відчував, шо на ВОJІі перші, cnpaiUI.i бла
JКСІІНі, IUICJIHBi дні ПОJІ8р)'ІО'ІЬ ЙОМУ D.PYJЇ А ЗНОІОNі, ПСредуtіМ )' 
Москві. Шевчснкu ІІС ПОМИJІИІСІІ. 

•Трн•І раJом сnасибІ ЗІ те, 
що тн хочеш сам приїхати • Ни.:ніІ• 

20 вересня 1857 року Шевченко nрибув паромавам у НІDUІіА 
Новrорсш, маючи намір відразу ж ixam далі через Москву .110 Пе
тербурга. На нешастя, постові оrо.'Іосиnи, wo Roro віАnушено з 
Новопстровськоrо укріnлеІІІUІ бс:J .ІЮТJШМІUІНІІ •потрібних• фор
мальностей і насправаі йому :sаборонеио жити в Петербурзі ta 
Москві. Ось их про ue rоворІUІСІСJІ в нсвів.омому .11осі офіuіАному 
.IIOkYNCнri Санкт-Псn:рбур:u.коrо ВІХиною n:нсрап-rубернатора 
московському воєнному n:нерап-rубс:рнвтору: 

•По ВwсочаАшсму повслснию, обwІвлснному Восннwм мини
СІJЮМ Орснбурrсхому и Самврекому rснсрал-rубсрнвтору от І ro 
Mu ccro rwш. JЖD.OIOA Орснбурn:коrо лннеАноrо Nl І батапьона 
Шевченко (бwвwий художник Имnсраторсхой Академии ху_., 

aec:n, О'ПІ8ІІІІЬІІ в uy.ciy JВ ІІО.ІІПІІ'ІІСКС ІІрес1JІІНІІІІС), во вни
мание к XOlUIТIIЙcr&Y Прс:Jидента Академии худож.ССJВ ее Импера
торскоrо ВЬІІ:0ЧСС11111 великоА княrини Марки НиКDJІІІевнw )'ІЮ
лен от с.nужбw .: учреuснисм зв ним НІLІІ:Юра там, rac он будет 
)QП'Ь, И С 8CN:IQieiUIIIIC ..eua І о6е C'I08Qiol. 

По нсосноватсльиому распорJІас:нию комснаанта НОІІОПст
ровскоrо укрсплснми, rл.с состоял на спужбс Шевченко, до )'ІІQІІь
иснИJІ cro в OТC11UUt)', вьшаи ссму рІІ.іІОВОму бипет, в котором не 
обозиа'ІСно восnрсшения ЖИТСJІьсrва в стопиuах, вслеJІСТВИС чеrо 
Шевченко и оmравипса в С.-Петербурr-1. 
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Посему rtІІера.1-а.ТЬtотаиr Катении nроснт мешІ, ес.1и Шев
•Іенко находктtя в настоящее время в С.·Петербурrе. сделать рас
поряхеІІие к обьявлению ему и111ожснноІІ вwсооІаАшеЯ ІОJІИ и 
вwтребовать от неrо еведен не, r.ae 011 nоже.1ает иметь жите • .'ІЬС'ІВО, 
JІЛЯ СообШСІІИЯ' ПОJUІІ::ЖВШСМ)' rражJШІІСКОИу 1181ІадЬСТВуоб учрсж
деІІНН :Ja ІІИМ ІІадзора, 

СлСJІав распоряж.еІІие по ввсрешюму мне управ;rению к уJІовпе
творению и:rьис.:ненноrо требования. я .ао..1rом счипuо с:ообw.итьоб 
оном Вашему сиJІТеЛьс:тву, • e.nyal apи&.nu,........... Wene1110 1 
Мос:ау ІІJІІ Moc:IOICI;JI) .,&рнІ8е' (Ви.rаіпено мною. - В. М.). 

Тільки за .а.оnомоrою .арузів і знаАомих, Шев•Іешrові ВдІUЮСJІ 
:J8.1ИWНТИСR в Ниж11ьому Новюроді і чекатп ШL1ьworo виріwеннR 
свосізолі. 

Поет nисав ШепкіІtу: • Тепер fl в НИІСНім Hoвropolli. на волі, -
на такіА вапі, як собахв tш ttрив'язі ...• В uих скруrних обставинах 
Шевченко. шукаючи аруж.нього nлеча і щироі nідтримки. нalt
nepwe 311СРИ)'ІІСJІ 111 .10помоrою саме ло Шепкіна. На побуrовому 
рівні nриАнито вважати, що поет просив Шепкіна приїхати .по 
Нижньоrо Новгород~. щоб зустрітисн. CпpaiUli. nросиа. ane 1)1" є 
нюанси, про нкі варто ска38ТИ. 

lcropЬr uієі ))'Сtрічі коротхо твка. Ще в серпні 1857 року Шев
ченко nисав Якову Кухаренкові з Астрахані: •І я тепер ізАстрахані 
noпpoctyJO на nароході аж зо Нижнього Новгорода, а там через 
Москву В СТUІІНЦЮ. АІІе ЧИ WВІШКО R туда прибуду. СRJІТИА 3Н8Є. Я І 
Meeul.a6aoQu 3 СТ8fІІІІІІЦепІІІІDІІ (ЯКЩО ВіН ЖИВ) ... • (Виділено 
мною.- В. И.). Так шо Тарас Григорови•• мріяв про зуrrріч з ар
тистом У Москві JІІЛ.ОІІГО 40 ТОГО, ІІК RСТВНОІИВ ")НИМ "JВ'ЯЮК через 
nouлy. Лише 12 пнсrоПІЩІІ 1857 року Шевченко зверн)'ІІСJІ бе3По
серсдньо .110 Щепкіна в пиС'Іі: 

.друже міА .аавніА, JIPY)Ie міА є.а.иниА! .. Якби-то нам поба
ЧКТ'ЬСJІ, якби-то нам хоть •Іасиночку nОJІ.ИВИ'1'ЬСR о.ІІин на одноrо, 
ХОТЬ годиНО'ІІt)' ПОГОІОРНП. 3 тобою • .II))Y)U мІА ЄІDІНИА! Я ОЖИВ 
би. напоів би своє серце твоіми тихими речами, неначе живущою 
80д010 < ... >Так шоб ПОJІІІВИП.СЯ мені на тебе, ВСJІИКИА міА друже, 
я СІІJІJІЧИ отуr, ar шо ви.ь:умав: чи не нaltD:encя коло Москви nо
rо-нсбу.ІІЬ села, 411чі або xyropa з .аобрим чолоІdком? Якшо t:С'ТЬ у 
тебе nucнA ЧО/Іов'яrа з тсnл010 хатою, то напиши мені, батьку, 
брвп міА рі..ІІниА! АІІ8р111/Q'ХО'ІRІQІІІІІІ.-., ХО'ІваодвуІ'О,ІІІІ• 
....,. Зробімо П.ІС, МіА С/188НИА .ІІР)'ЖС!• (Виаілено МНОІО. -
В. М.). У щомннику ШеІРІСико ЗІІиаrував: .... наnисаn nисьмо 
М. С. Шепкину. Прошу СВІІJІВНИJІ с ним rае-ІІНбудь на xyrope а 

' Ueнrpuwud історJІчкмІ tpxil Мос:ак. ф. 16, on. 47, свр. І:Ю. 8рІС. 4-5-. 
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окрссrностях Мосхвьr. Ках бьr я раа бЬІJІ (увидеть) :поrо славно
ru арmста-ветераІtа•. 

Отже, Шевченко ВИСТ)1ІИD іІtіuіатором зус;rрічі. проте він, ма
буrь. не ІІавu:иося просапи ЩсnкіІІа про приі:ш у Нижній Новrо
ро.1, а збирався npиixam до 11ьоrо сам. Щепкін віD.повів ол.рю); на 
жа.1ь, цей·"""".,. Aoro невідомий. Зате збсріrся лист віл 27 JІИСТОІІа
.!111. н якому він ІІиwе таке: 

..... Ежепн тебе очень хочетсн увНJlСТь мою старую фиІ}'РУ. то 
можно приехать: у сwна под Москвай у 40 веретах есть дача, Ни
кDІІw:кос, не JІоезDJІ Москаw :Jадве станцин, 6оrорсшскоrоуеш, 
с Купавnовекай станuин, всрстьr три от дороги по Влаnимирс:ко

муlJІІІkТ)І,- тоежсли не ра:шумал, товее-таки прежп.е нзвс:сти ак

кураmо, коrда вьrелсшь. потому что нужно приготовить комнату 

JVIИ ltfUIЬJI, ТО c:cn. ДНИ .111 два ДО Прие:ща НУЖНО ПротоІІИТЬ < ... ) 
Еже.1н все :по будет очень звтрудниrсльно, ro не •exan.n мн в 
Н ...... ? И :по не дпя тоrо только, чтобw повидаn.ся, а поrово
рить бw многое нужно, может бьrrь. МО.А старu ronoвa навела н 
твою на добрую мwсль; а аля тоrо, чтобw только пови.ааться, нам 
лелать такие расхол.w жирно- (ВидШеtю мною.- В. М.). 

Таким ЧИІІОМ, ілсю приі:щу ао ННЖІtьоrо Новrорода nодав са
ме Щепкін. І схвильований Шевченко записує в шолснннху 
І грудня: •Попучнл письмо от М. С. Щеnки на, в каrором он прсд
.'ІаПІСТ мнс сандание в селе Никопьсхос (имснис em сwна) или же, 
есJІИ • не имею лишних nснег на поездку < ... >то 08 обешает с:ам 
npaex8no ІЮ l8f • Н118111111. Как бw он возвесс.nм н меня, и своих 
НИJССЮРQІІСКИХ ПОЮІОННИКОВ. Наnишу ему, П)'СкаR СІІСТ CJ0/18 И 
п~кай: на ]J[СШJІСЙ бсаной сuснс трихн.ёт с:тариной- (BIUI.incнo 
МІІОІО. - В. М.). 

А1Іс: доІГИА час артнет тур6увавсJІ про те. щоб устиmуrи приrо-
1)'ВІПИ вмхололж:сну .uчу в nідмосковному НикWІьському ао 
приі:щу Шевченка. S лютою 1858 року Василь Поrожсв rюві.цо
ипнв Шевченка: •МихаАло Семенович спрвwнваст, косда ТЬІ 
именно можсwь к нему прнехать в Полмосковную? А поrому и 
прошу тебя. любсзиеАшиА друг Тарас Гриrорьсвич, И:JІІССТИТЬ ж

ня письмом .. , а • сообщу Шеnкину, - .аабw к тому времени nри
rотовми, т.е. (наао] оrоnить .аом•. Anc сам Шспкін у яисrі вІ.а. 
6 лІОТОrо просив Шевченка: •ПОDІІуІtств, извеnи nораиьwе о 
своем прИС3АС, а то в Никопьском иуа:но 6)'1ІСТ npиroro~. 
3.ІактьсА, дрібна nOJQJOбиwl, а як баrато вона rоворИ11о про щиру 
.пружбу А добрспу Щепкіна! 
Що ж ао Шевченка. то він заrоріВСІІ тепер ідеєю зібрвтм у 

Щепкіна своіх друзів. ЗвсрrаЕТЬСJІ 3 пистом АО МкхаАІІа Л838-
рсаськоrо: •Пише мені сnриА Шспкін І npocиn., шоб я nриїхав до 
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ньоrо на ІІраздникн в гості. В саму Москву мені іхаn.ІІе можна; то 
він ІІрnсить менедосвого енна на хутір, десь недалеко к011о Моск
ви ... А ШО JІкбН і nt, В3ЯІWИ l(yJІiwa та А Семена (С. С. Гу,uка-Ар
ТСМОІІСКОГО- В. М.)] собою, та А ви приїхапи ІІа той б..1аrодатний 
хутір. А ауже .аобре б було-. 

Ко.nи ]'ІІИJІІСІ можпивість nриішу Шепкіна в Нижній Новго
рсш, Ше&чеІІКО 4 rру.ІUІЯ 1857 року просить уже Куліwа бс:Jnосс
редньо: •Старий Шспкін на тім тижні хоче до мене nриіхать а 
rості; а що, •кби і ти, молодий, :Jaбir :Ja ним а Москву та BJC)'IIO'Iui 
і приnетїли б .ао мене. Дуже б, дуже б добре ви зробилн,други мои 
искреинин! .. Я Ж.ІІ)' тебе, а ти стань мені 3а piD.ttoro брата: поцілуА 
свою любу жіночку 3а мette і за себе, 111. А rайда на заnіJний wлм:х•. 

Про це щире проханНJІ Шевченко повідомив і Шсnкіна: •Я сьо
rодІІі ж пишу і Кулішеві: може і він :JІin.c 38 тобою, n. разом і 
приіаете, мої гості дороnї•. Втім, відразу nриписав: •Куліша не 
треба ждать: може, він і не ІІоШ.е, а мені б 3 ним дуже-дуже треба 
було б 11обачнmся. Напиши, будь-ласкав, і ти йому, він тебе:, бать· 
ка нашого луч•tе послухає. ПосоромІf'І'ЬСJІ не поспухать-. Про ці 
листи Шевченка занотовано й у його щодснннку4 rруднJІ: •Напи
сал Щепки ну н Кулишу. Прошу их, JІ.РУ3СЙ моих великих, аrложнть 
ВСІІКое жнтейское кли служсбное поnеченне и приехать ко мне нс
lІ.СЛИ на двс, а ещё совсеть не :JВ:Ірит, то и бо.1ьшс. Как бм и сч.аст
лив бwл, С(:ЛИ б сбмлось wоё желание. Авось-либо и сбу.ІІСТСJІ•. 

З великим другом Шепкіннм збулосІІ, 3 Кулішем- ні. ТоА не 
3бираВСJІ до Шевченка і .Шповів йому в еере,аині rрудю1: •Не по
добає мені, аруже мій Тарасе, ЇЗІUІТЬ на розмову ] тобою, бо про 
тебе nобиваютьси, як би тебе залучнn.до столиuі: як же піШ СІІа
ва. ЩО вже Я тепер .ПО тебе 315ИраІОТ1оСІІ 3СІІUІІІКИ, JIK ЖИдИ ДО раби
на, то Г11ІІДИ- А пош::уєn.с.ІІ твоє .піло в вс.пиких панів! Я ж, собі на 
лихо, чоловік у rpoмui замітниІІІ, то зараз JІtC А ді3наютьси, ІUО 
поіхав за сім миm.ІСНССJІЮ ісrн < ... >Так не *АН мене А не пеня А на 
мене. Мені сеЯ з"'цп. не заwколив би, а тобі певно :JаШКD.ІІ.ІfТЬІо. За 
СJЮвами біографа Шевченка Олсксанлра Коииськоrо. •на огонь 
щиросердних, радісних сnодіванок поета Куліш линув цебром хо

лодної води•. 
Втім. Шевченко примирпиво записав у щоденнику: •П011учил 

письмо от П. Кулиша. Он отказьавается от сви.паиии со мною 
:шесь, не по не.поствтку времени и жсл.аІІНЯ, но во избежание ТWІ
ков, которwе мoryr 3aNCJUІиn. мое возвращение в столи цу. Я е ним 
По<mІСОГJІІССН•. 

Не орніхали в НижніІІІ НовгоJЮД МихаАпоЛазареІК:ький і Ми
копа Костомаров. S листопада І8S7 року Шевченко :Jанотував: 
•УченwА чу.пак пнwст. 'ПО напрасно прождап мена двс нсдсли в 
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Пстербурrе и не хотел сделать ста верст круrу, чтобw посетить ме
ня в НижtІеN•. Михайло Максимович перед виі:ш.ом Wепкіна в 
Нижній Новюрод наnисав ШевчеІІкові: •По..1етів би і я arue із 
ним до Нижньою- да бе! Нужда ІІС Іt)'Ска з Москви < ... >живи, 
небоже, роби. небоже. то й боr поможе~· 

Слава &ory. wo на ві.пміну вill Куліша, Шепкін не мав сумніву в 
тому. wo Шевченка треба нспайно пі.Jnриматн, не заамався хкtрО
иудрством. І пост був Вому за Іtс безмежно ІІДRЧний: .. сnасибі 
тобі, &ory мІUІиІt мій JIP)'X:e, за твоі ссрдсчніі, ласкuії письма. 
Сnасибі тобі за прнrпаwение в rе.ю НиІtОІІьсмм, а 1ричі разом 
спасибі тобі за те, wo nt хочеш сам npиixan. в НИЖІІіА. О, як би тн 
nобре зробив, якби прІІіхав!• 

... За день до орнізлу Шеnкінв Тарас Грнюрович 31Хоnлено nи
сан академіку Петербурзької Академії мисn:цrв Микоnі Осипову: 
..... Я же жду к себе из Москвw дopororo ГОСТ1ІІ на праздник < ... > И 
коrо бw вw думапи я пк -rрсnстно ложидаю? 70-летноrо знамени
того старца и сердечноrо.nругв моеrо. Михаила Семеновича Шеп
кнна. Не правда ли, дороrой rocn. у меня будет? Да еще какой до
роrой. СДИІІСТІІСІІІІWЙ!• 

•ЯкнІ R ШІС:..ІИІНІ 
цією нел•u.емІрво10 дру•бою!• 

І сімдсСІІТНрічниR ЩсІІКЇН ІІриіхав до своrо друrа! Дuека 
пої111ка кіньми в мороз і хурrовинубулаАІІ• староrо поовнrом. Він 
єаиниR із Шевченкових друзів вЇІ1.Ві.ІІІв Аою в Нижньому Новrо
рсші. За чотири роки д0 uьoro Щепкін тах само піІnрнмав у Лон
доні ОлексаJІдР& Гсрuсна, •кнR про це nисав: .. я нспуnuк:я от ра
.о.остн < ... > Русские в :по врсмивссrо менwuс С3ІИ.ІІН за rраннцу н 
все больше боапнсь меня < ... > И первwА р)'ССІСИА, ехавшнfІІ в Лон
дон, не побоявwиRся проrянуrь мне руку. бwл Мнхаип Ссм:і!но
вич ... 

Дружина Щепкіна Олена Дмитрівна nовіаоN.ІІЯJІа ЇХНІоОІ'О сина 
Олександра 18 Іl'УдНЯ 1857 року: .. Оrсц с:J1СТ в Нижннй к Шевчен
ку на своfІІ счёт, упwить ero, нбо сказал., что в столиuу не позво
лено neзжs:n.• А 23 rрудни .o.o.naвana в черговому листі: ..Qтeu уе
хал в Нижний к Шевченку-стнхотворцу. кaroporo вернули H:J 
ссw.лки н не велп в столнuу ~- В цих рІШІСВХ, призиаче~ 
них lІ.ІІЯ сина, особливо добре ВІШНО безкорисливість, wирість і 
доброту вчинку, ІІІСНЙ WепкіJІ прнсВJІТИв своєму другові. 

Майже ТНJtдСНЬ Щепкін був у НІDКНьому Новrороді, дІІJІ Шев
ченка це були wасливі дні. ІІаповнені бссідамм і 11'010 rеніальноrо 
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артиста в ро.пнх ГopoJUtичoro, ЛІОбима Торцова. Матроса. МихаА
ла Чупруна' в п'єсах М. В. Гoro.'UI, О. М. Осrровс&коrо, Т.·М.-Ф. 
Соаажа А Ж.-Ж.-Г. ЛСJІур'є,І. П. Котляревс:ІtКОrо: •Я все ещё не 
МОJУ прийти в нормаnWІос состонние от волwсбноrо, oчapoвa
tc.;1WII1ro виJІСНиІ. У мени вс:е ewc стоит перед rJІа11ми rорwши
чиА. Матрос, МихаАла Чуttрун и Любим Торцов Но ярче и луче
:tариее вс.nикоrо артиста стоиr великий человек. кротко улwбвю
шиАся npyr моА слинwА. мой ис:крснниА, моА нсзабвсннwА 
МихаЬо Семёнович Шепкин•. 

Коли 29 rрудНR, о 12 I'Q!UIHI ночі Wепкін вШ,_ІХІВ .ао Мос:ІСВН, 
Шевченко JІnисав у wодешІику: 

•Шест& llНeA, шссп. ЗJteA ПОІ1ІІОА, радосnю-торжсствснноА 
ЖИ]НИ! И чем м JВІL'І8ЧЗ тебе, моА стврwА, моА СJUІНЬІА друже? Чем 
и заппвчз тебе Ja зто С:ЧІ\.'ТИС? За 3'ТН рапостнwс слаакие с.nёзw? 
Любовью! Но JІ .'Іюблю тебя лавно, да и ІСТО, знu тсби, не любит? 
Чем же? Кроме мол111111о1 о тебе, самой искрснней МWІКІВЬІ, м ни

чеrо не имею•. 

Крім молИПІк Рс.'ІИІСИА пост мав ще rеніап&нс Спово. і в ньоwу 
навіки запиши в в історії свою ширу любов .ю всликоrо арrмста. 

Дні, провеасні Шевче11ком із Шепкіним у Нижньому Новrо
рсці, були найбілhWнм духовним потрясінНJІм. yчopвwttьoro JВ
сланuм в ІІерші місяuі на волі: •Я теперь не в силах ни о чем боль
ше писать, ННЛ}'ІІІІТЬ8. 4 січнІ 1858 року пост зіжавався Шспкіну: 
•.іlруже міА ЕЛнниА! Я ще А досі не вгамувався од тоrо ВСJІикоrо 
СВІІТІ., що tи мені 18ІШВВ на свмсnі. Якщо не полеrша трохи зrо
.ІІОМ, то я кс 3Наю. шо мені А робкrь з моєю дурною rоловою, ду

маю, УІІ м сам теnер не 3Н&JО, шо .аумаю•. Тарас Григорович рвеn.
СJІ 3Нову побачІПІІ своrо друrа А вирішує приїхати 40 ньоrо в Ни
КОІІЬСЬКС на Маснищо (1858 року виnІUІІUІа на natl(eHЬ 3 27 січня 
по 2лютоrо). Alle Шсnкін у листі від IS еічм сповістив, шо в uсй 
час не змоас виіха111 з Москви 11 Никопьське А 38Просив Aoro все
ло на псршнА тижцс:нь посту (3-9 лютоrо). 

Втім, у цьому листі ЩепІа ,_ ......-Jt: WU'IeiiiU8I.,..ixml 
1/10 111101'0 • Mocur- •Чrо же касаеrся до твосrо прис:ша к мас.няноА 
1 Никольскос, то ехсли ТЬІ уже получил разрешение на прищ 1 
Пиrер, то І'І'ІХОМ СІІучІС ". ....... IIJIМX8D llpJIIIOHIIIII. МКІІ
.,, и .uac сжели и не ПОJІ)'"ІИІІ •• , ". .._.... .. нхаn.• Мосау•
МОІО .... ІкобW JIJIJI СВОИХ Н)'JUlt. 0rак і було сфорN)'ЛЬОІІ.НО 31· 

• ПpowoPD81t ШmdнаСІ'Іе8КІІеШоамсо: •В •МОІ:ІІАИ--.рІІ8ИІІІхее М. С. Шm
DІІІІіес:nре~не l.llenuн, Ікanopoa:ldk:ul кuu:\lynp)'IIІIJOIIНOМnax 
:nonl 1111111, С: cro niiOpiiN, IIOI'08CipiiDI., }'DJIDNII, )'UІТUМІІ, .UЮU:КІІDІІІІ, 
OI:8IUD ІІІіwtUМ. 3нІенІ .. NUepiiiiW, orro КІІ с:цеие IUenuiH - 11 НСІОІІWІО СОІІНС• 
МІІІІІоСІІ, .. 'ІJпрrн.ІІІІmІІСІМОМ....,.. 
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ПJЮШеtІШІ Шевчешеа в московську оселю Шenкitta. Всередині 
лютоrо Щепкін піптвердив ue с:вос запрошеtІНJІ. 

В цеІt час: Шевченко налаштований на Ннкоnьське, а в Aoro 
уиві знову виникає nоворот на Україну. 16 лютоrо nоет nише Яко
ву Кухаренку такс:: .. nриі:шив до мене на С:ІUІТКИ коnялувать па
рнА Щеnкін, с:nас:ибі Аому. Думаю ouc nоіхать .ао ltoro ttiд Moc:IUI)' 
весло Никольеьхс. та можетам ідоліта останусь. а літом, нкщо не 
П)'ЛПЬ у Пітер 1 , то чкурну в Харків. а 1 Харкова, вк &or nоможе, 
то і на ЧорноморіJОе. ЗJІіЯс:иtn'И uelt намір Шевченкові не суnнло
с:и, а в цих Roro JИШІС&Х. між іншим, we раз ВИКJІадена :ювсІм Інша 
лін ін ltoro житrи післи заслання. Насt)'Пноrо.ани в.nис:ті п.о Іракnік 
Ускова noer знову nисав: •На бyJI}'UieA нелсле .оумаю ос.-тавиn. на
всегда Нижний Новrород. прожиrьдо ІССНЬІ пол Мос:квой у Щеn
ІСИНа, а вес:ноR, если не разрсшат жить в сrолицах, nосду в Харь
коа, в Киев, в Одессу и за rраницу. Бог с ними и с сrолицами•. 
ГaR-raA, у житті nовериупо все інuсше! 
У ВСJІкому разі Шевченко не мав сумніву, що А, nриі:uвwн в 

Никопьське, він nобуває у Шenкitta в Москві. В тому ж ,1истІ. до 
Ускова обіцив: •Приwпю вам из Мос:квw какую-нибудь хороwую 
книrу•. Та А ІШ.J)С(:У lІВвав: ..д. nисьмо ваще ав.ресуАте на им. Ми
хаІtла Семёновича Щспкина в Москву, в кокrору императорс:QІХ 

театров•. 21 .nютоrо Шевченко JВНотував у щоденнику: •Писал 
Лазарсвскому, чrобw он свои письма ко мне адресовал на имн М. 
С. Щепкинав Москву.. 22 .'ttororo в .'ІИсті до Лазарсвськоrо пише: 
.. А:Ірсі: міІt: В Москву. МихаАлу Семёиовичу ШепІСИну. С переда
чею. В конторе импервторских теапро ... 

Шевченко сnочатку повідомив apmcra, шо :Jбираєтt.с:JІ виіхаnt 
в Никопьсьхе 2S пютоrо. Він, як ми ucc :mаємо, мануван не по
вертатися в НижніА Новrороп. Алеакразу цеА JІСНЬ, на своє 44-
річчк, Шевченко одержав лист МихаАпв Лазаревс:wсоrо зі 
звістхою про дозвіл проЖИВ11111 в Пnсрбурзі під иarJІJІJJ.DN поnіціі. 
Таким чином, він отримав офіuіАну мо&JІиаість зaixant до 
Щепкіна безnосередньо в Москву. До речі, Ше•rенка А у заслан
НJІ ве:ІJІи в червні 1847 року також через Москву (а потім через 

• ШсІІІснхо ІІІІС не 1НІІІ, аао mmкt111 npo toro аркhа у nnepaypr y.u Oy.no 
прІвено. 13 .DI1'0IO 1158 pasy 118'1L1WІІІІ: ІІІ aiuill)' 8. А. Jk/.v1Jpyl:ol nиcu 
мінkфу ІН)ТрІІаніІаq-u,С. с.,1ажІоІІDМУ: •Нwне повс:еПQІІUІІНСІшеМJ'~ 
моеrо ІІQ1ІІ18Іс;та её н(мnерпорско(rо ІМСО'ІІІСІU npe11UitИТII АаІІnІнн х,.. 
_.. ІfІІСJJІІІІ .. ІІІМZJС118'101Р 11:181WL1 ІСІСІІИІЮС1Н8еІtІІІС paptllllmo cm:ruнoмy 
puo80IQ' ШсІ'ІІНХО nрааІК8По 8 C.-Пnepl)'prc К .11111 )аІІСрІІІІ:НІ:r8D8ІНКІІ І IU· 
ВІІІПІСІІ ІІОСІІ:11&81\о U8a:W noмn&y'IOII АJсutМІІИ С 'ІІМ, Q&IIIXO, 'f1oCiw ОН nauepruyr 
ihuiJUn ClpORJIIJ' ІШІІІІІІ8АеаІмJ' НUJOPr К 'l'fOбw КІЧІІDСТ80 АаІІеМІСJІІІММО 
ІІАІDІtІоеІІІІ.Іа8нu,.,.еwокнсаІірuам•ма~тuанn.нИ8DJІІІСІІ•. 
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Снмбірс:ІоК, Самару, 6у3уJІук), про шо не часто згадують. І повср
тавсІ він у Пстсрбурr чсрс:3 білокам'яну; 

8 інформаціЇ ІІОЄННОІ"О rубсрнатора Н ЮІ.НЬОrоро.ІІСЬІСОЇ rубсрніі 
МуравІtова на ім'я МОСКОІІСЬІ.оrо воєнноrо rенерм·rубсрнатора 
Закрсвськоrо, 3НаІІдсніА мною в ЦснtрМьиому історичному 
архіві Москви, псрсбуванНІІ Шевченка в Нижньому Новrорсші 
)'3ІІ'8JІЬНСНО ВJІВОХ фра3ІХ: • ... 8 cell'nfjpe 1857 I'UI UІемеао арІІ• 
&u • н.... Навrороа • OC1UI1ICI uec•aoaiii.DOPDII8WI8DJIO 
І8Ір1'8 месІІІІ < •. > В •1'1'1 .аае /9 ..ua1 Ш....а ІІоІеХU u 
Н...rо Ннrо,ода • C.·Пerep&Jpr, во. ао 'ІКІ'ІІІІDІ СМІМІІІІ8М вuе
СПІD, дouu u Mocuw, CEI'8III8RIICJI • t1801, no CII)"'IID ІІОСТ'ІІІ8еІ 
еrо&о..е.в••. 
Якщо буrи точнішим місuсвоrо начальника, то Шевченко 

аніхав із HІDUtьoro HOJJropo.aa 8 бсре3НІІ, а в Москву nрибув черс3 
JІеНЬ - 10 берс3НІІ - об 11 І"ОJІННі вечора. 



РоздіJІ S 
• Ввечорі був у Бодавс•коrо• 

• ПосепнвсІ у ЩеакІна • будинку 
Щепот•євоі• 

Оnкс, - про наЬовwс персбування Шевченка в Москві - з 10 
по 26 березня 1858 роху, скруnулІІ03Но аі.Іюбрu:снс в Aoro [QС)ДСН
нику. Пос:кі.ІІькн u.i 41111 tмжні дохnадно висІІіrлсні в попередній 
моїй кии:Jі'. торкнсм:осв іх побіжно, :юсерсдивши уваrу на тому дні, 
копи Тарас fРиrорович зустрічUСJІ :J Оснnом Мuсимовнчсм -
18 бcpeJHJI, 

Щоправда, не скорочуваmму с1001:ету про посслсtІня ШевчеtІ
ка у Щепкіна в бу.ІDІНJСУ Wcn011o00i, до якоrо не раз навіІІувввся і 
6оJІRисьхмR, бо в .яітера1)'рі ШОJІ.О цьоrо бу.u.инку десктилітrями 
було баrато нсвияснсноrо. 

Почнемо з ncpшorv московською запису Шевченка в шОJ.сн
нику: •В 11 ас• ...,.ІІрМІWІІJІ в Мос:ау. ІЬu .М Ja pJfi& се,е
&,а • С)'ТІІІ • а&ОІІ-то 8U&08ei8IOII orue. И цu 11101' ao&rnc:~ 
'WD, 801811J.WO)'Jie lhuo~ 0 Moeua! Oapuu-capdi1ПWІ 
І'рО8СІІО ........ - оте-.. Дае-. • ее__,.,.. ... 

Та й спрамІ, це • таки МосКВІ, а не Аарахань. JІС на noчancy 
серnНІ" минулоrо року він 3)'ПИНЯІІСJІ. Не знайшов ТОАі 110JUIOI'O 

тракn1ру, .ас можна було б як-нсбуаь пообідатм. ЗаАшов у якийсь 

rотель. поnросИІІ щось noicnl. ЗабружнсниЯ і верnсий n011овий 
відповів, що асе, шо НІUОІ*СТС, є, крім ча10. А наспр&Uі ВИІІІUЮ
ся, що нічоrо крім чаю, немає, навіrь юшки. Uc в Астрахані, місті, 
JІКС ПОRОВИНУ ВСJІИЧСЗНОІ'О росіАСЬКОІ'О царства rодує (К:СТ))ИНОЮ! 
сАА да Асrрахань! АА да noproawA rород!• 3111JW1DCJІ про це, коnи 
добИІ&ІІСJІ В МОСКОВСЬКОИ)' rottлi .ЦОВrождВНОГО ЧІUО. 

В JІкому J'ОТСІІі 3)'11ИНJПІСJІ noer'? 8iдn011icnt на це ПИУВННR з вб
СОІІІО'ПІОІО точнісnо неNОZПИво. Москвознавці nиwyn., що оІЗ се
ми московс:ьхих rorcneй у пуwхІисJ.хі часи micrь 3И8ХО.ІНJІИСJІ на 
'ТhсрськіА•. На час ШевчеfПt0801'0 npиhiQ' ситуаціІ: зміниnвсІ, ue 
не набаrато. 3а моїми пШрахунами, в Москві 10J1i 6у11о біт.ш, ІІХ 
півтора aecatXa rотмів, принаАмнІ, тих, JІКИХ бу11о офіuіАио 3ІІНС· 
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есно 40 міськоrо реєстру'. Крашими вважалиси mre.1i Варrіна, 
WеDІUШиwева і .дРе111ен• на Тверській вулиці, .Лондон• в Охот
ному ряду, •ФраІІUИЯ•Іtа Петровuі, Шевальє -у масному буJІин
х.у В Газетному nрооу.1ку'. Ссре.іІ ЇІІWИХ, меІІWС ВіlІОМНХ- ГОТС.1Ь 
Філімана ГорRчева у мас::ному буJІинку на вулиuі СпирИJІо
новськіА нАрбатській діпьниuі. а •кому, .11.0 речі, не було номерів 
ми nриіжтких, еЯрослаа.1ь• Марсм'нни Фе.lІ.оровоі на вупнuі 
Срстснці в буnннку Петроаоі, •Москва• на Трубному бульварі, rо
П..'ІЬ П"єра Бардена в М'ясницькіА дільниці. Ane більшість го
ТС..1іа. як і раніше, знахОJUUІасЯ в Тверській JІі.'ІЬНИці, передусім на 
Тверській вулиці, а Охотому puy і на Кузнецькому мосту. 
Скоріше 11 осс, Шевченко навмІІсttе зуnинився в w.ому районі, 
ближче добумнкіа, у яких JOOIH Roro.apyзi БошІнськиА і Шспкін. 

Тому наступного дни він швИJІко знайшоа помешкаІІНЯ Щепкіна. 
Пост взяв нспороrмА номер, ях. nравкnо, uінн склалапи аі.ІІ. 1,5 40 
5 рубпів на добу'. Втім, у roтcni Варrіна були розкішні номери 
варrіспо30 руб.nів на лобу, в яких не бу.1о ІІроб./Іем не лише з чаєм, 

а ВИКОНУВІ.ІІНСН всі капризи ІІОІr.ИJІЬЦЇІІ. Петро Вісn:нrоф :mut)'IIIIB 
і про номери за SO руб.nів. А Тарас Шевченко зупинився в недоро
rому rотелі, можли10, Ut був rоте.nь московськоrо купцк ПЕ""tкіна 
ее NIN! .ми nриС))UІОШКХ н общим стмом. в доме r-жи Козьми
ноА, на Тверекой yn.•. що ИСІІІІЛека віа. Неrлишtоі. 

В rоте.~~і Шевченкові страшенно не сnОдобалоси, і віІІ залишив 

Aoro зранку: •В 7 ueo. flfl. ОС1'U&ІІІ upuu-afd со 818еІааром 
в IIJ'C'I&IICillmiCIIiiiU'no IC80t!I"O "Р)'І1І М.С.~Jlаиавм.ІІааtеп cro у СТІ· 
,aro п .... • .аоме Щеаоn.е8оІв у неrо IIOCUILIIC8 ••• • 12 бсрезни 
Тарас Гриюрович wc раз упевнено зафіксував свою ашрссу в лисrі 

'Іаорнк І•рхіаkт О.'ІСІССІА МL,ІІІІоІІСJоUR у цц ·ИСПJJІІІЧссІtСІС о6оЧJСІІІІС 
Motuw•. 1Ueplllf:lliA )' I1)'JIIdнcloki ч:&СІІ. nнcu. що 1 Mocui 6уло40 nnui8. A1te 
І це •ІІСІІО 11111 IWI-1 і ІІОСІОІІІІІ.uорм, riQDip'І. Cxaiwo. І KIIТВI-I"OJIQld, 8 
..,.._,і не &,.,О rмuil. 8Ін npмpiUІD.IIIO НІІХ 151\Q1181p'iL 

lkl.oro І ІХрu.ІІІІі .І0-JІ роІСіІ J Mocui HlpU08)'8IL"IOCI ПОІІ&ІІ ПіІСОІ1Іі 
JhUiip'iІ. пі МІ/ІІІ 1300 комеріІ і 6mnuo S00 nоаоІ.ПО: .парів. 

І Цd: nncn. ЩО J118X0D1C1 RCD/ICXII 8іА ~ К :IUII Qam &Quнcwadl. 
oчtiiWfO. 6nlll Wcneнxo. В HloONf на мА час JІwра/ІІІСІ мonoiCiold r.um..
HII. (уvсІІІІІі C1iJmn: •В рсw;тор8НІСсоІінраnна.ІnеромDОР бо/Іа: ІІЛІІІfСНее 
COC10ai.IIWiwe .,... nерааІІІІКС•ОМеnІwе 110101m1. ІІХ'8ТJІСНІІІ, НІІІСЕІІWt>. 
~ .... Пnро Вістенrоф ПІІС8І.ІІІО цеА ЮТС/1 .. 8Ї.UіЦу8uсІІ•ІК:ІtІІD

•нruwtа JIIQIWIV IWCIUCro "fOJUI, 1/ІеСІо о6ur::иоІенно ollullor МСІС1tОІСDІІ JrloRI, 
c:JQ/III'IIIWC франnІІ PJIDCUIC IJIPIIDIIC < ... )у Wе88ІІІІС IWIIC )'C.IIIiiiiDin: -QIIКO
IUPJIIICIШfOC/108L • .JІ 

• з. 5 ~· еріІnоІІІ ма:ІUІІ &ро JpO&m рі'ПІJ' nі.ІаІІСІС)' на рсаn8ІИІ&о
.uнсNDІ•~ІІІІІІИМІІерІnІрСІШМ~ІІСRІрКНн.!ІрІІІІІОСІd)МJС:'І:ІІАІ:uх 
np8.MICICIWII:КOIIII~11181P.IIItCUUIIIO'fO'Пipti'IICCIПIICИJII'UWtІDІo6Cir· 
І'ОІІІІСNІІІІІОІІ.ІРУUІІНІІХ...,..Ь.4ру81115СІІІОІdІоІскоurrуеа.1ІрІ'ІІІІnІDаІса 
.. .QВІ&ЙDІУ•~ІИ4ІІЦІІІІС&)"ІІ'UС'ІJ8. 
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до МихаАла Лазарсвськоm: .снжу 1 у Михайла СсменоаІІЧа 
ШепІdна. бли1 Сал.овnА уnнІІЬІ R приходе старою Пимена. в JІоме 
ШепотьсвоА•. 

•&l.u cnporo п ..... в ІіУJІІІПУ Щeaon.noi• - Шевченко не 
вказував ІІВDіТЬ Н83ВН nровулка. але не мaftrc сумніву, що в цьому 
випмку а.арес:а буnа ТОЧІІОЮ і зрозумілою. Церква npcnOJIOбнoro 

Пимена. шо :JІІаходмаси неполалік. була відома всіА Москві От
же. в середині ХІХ століnи ніяких nроблем 3 пошуком бу.пинку 
Шепоn.євоі не було. Зате вони внниКІІн через сто років, КWІИ 

.nоспідники намірилися точно встановити. де конкретмо знахо
дився бу11инок ШсІІОТhІ"RОЇ. Пnо1апося 1 тоrо, 1110 вони поліІІува
лися по-сnравжньому nошукати домовпасниІІЮ з досить 

piJlxiCIIИM .П.'ІЯ МОСКВИ ПрЇ38ИUІеМ. Авторитетний МОСКОRСЬКНЙ 
біоrраф Шеnкіна Борис Земенков наприкінці 50-х років 
ХХ сто.1і1ТЯ заявив. 1110 в жадному .ІІовШ.нику mx •racio Аому не 
ІШВ.ІІося иияоити прізвиша .ІІомомасннuі Шепсm.єооі. Чсрtз трІШ
rurть роківавтори книrн •ШсвчеІІКО в Москве• І. Карабуrенко, О. 
Марусич і М. Новохатський повторми ue твср.ПЖСІІІІЯ і виС.ІІоои
ли припущення, що Шевченко жив, очевидно, в бyJUDII[)" Щe

nan.єu, але, не відаючи про rос:подврк, знавлише Аоrо.прух:нІІ)І 1 • 
Між іншим. тоді ще ніхто не знав, шо навіть московська 

nоліuія лоповідала начм-.ству саме про ебудннок Щепотьєва•. 

У 3НВЙJІСІІОМ)' мною в Цснтрмьному історичному архіві Москви 
•Panopri• московсwс:оrо обср-nоліuмеЯстера князя Краnоткіна 
DОЄННОW)' rсІІСр&.ІІ-rуберІІВТОрові Захрсвському ЙШJІОСІ Про~. ЩО 

80I"C'I'U80I puo80I ~ Шеме80 прнбЬІ.ІІ из Ннжеrоро.аскоА 
rубсрнни nрое:шом в С.-Петсрбурr и остановНJІсІ Срете:нскоА ча
сти І квартапав доме Щепотьс8861• Вrім, uc були JІепrоважні за
нии, зумовпені, 1 одного боку, поверховим пШходом то.Іішньоі 
московськоі nоліції, з iнworo, неrлнбоким вивченнІм nитання. 
радннськнмн істориками. Досить pmropнyrи •Кннrу адрсоов ан
клей Москаw• за 18S8 рік там, ле містятьсн адреси арrистів, і nро
••итати: eЩnanl МІІПІІІD СемІ8омtІ, Сретак:аІІ 'ІКn, • Ма
JІОІд.оп'1Іоке, • 8oponaaulaм aepeyue,.IIOII IIJ,eoon.aoa..J. ІЬІ ад
реса стоилв 111 листах, які отримував ве.nикнй артист. Скажімо, в 

' Вмсне, ul8cJ,cl uropм і 1 шому NСІфнnrІНО npo.!1)'61uo8anи сІОіХ МОСІtОІІСІ.
ІUІХ ІІХІерuинІСіа. Те81р03И8ІеUЬ 8. ht8CJIJDІ у С1П1і •ПО ІШПХИІІСХИІІ IRC'ПIIIt 11 
:курнuі •Тевtр• tM 8) ше 1 1963 р. СТІІеJІ,ІІJС)'ВІІІ: оЩеnІСін Посе.ІІКІСІІ у 8opcrrиІІ
J:ID8CioJ:OМ)' npo1)711:)' в6ymou:y Wcn011oE8 < ••. > 1fr nро:кив UІwtІJUІia т. Г. Шn· 
ЧetW:IO' (8Ш.но МНОJО. - В. М.). 

1 Це'"1'ІІІWПІІІІ іс1vричнмІІІархD Мос:пн.ф. 16. on. 47.arp. 130,врк.ІІ. 
1 Кииrw. аарссо1 :ІDm:ІІСІ Mocuw СОС"ІUІІСНІ по офнWІІUІЬІІWІІ CICII!JI.II8N н 

aoкyмtlrrul К. НІІС"ІрСІмом. І ІЯ.. КниГІ ЧИHOIНIIJ:(8CJI)'II.IIUJJDI. - Moc:nt. 8 1Н· 
110f111Фккт.т.Воасоuнкоwп.І85І.С.ІІ4. 
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паnерах ТО.Іlішньоrо мос:ковськоrо rенера.1-rубс:рІІатора rрафа Ар
ссніІІ Закревською, є конверт з аlІрссою артиста: •СретuсаоІ .... 
1:111 • MIJIOI д.тРс8е ІІороnuІкокпм nepeyлu: 1 д. Щеsиm.е-
101•. Сам Шсnкін, знаходІІчнсь на rастролях у Яроспав.nі в кllinti 
1858 року, тобто ві.ІІра])' післн віА'ї111У з Моекан Шевченка, писав 
друюші Олені Дмитріані Щеnкіній: •В Mocuy а nрІІХD.І en,... 
n.... І-1'0С118811 Ще8оn.наІ•І. 

Тох поставимо краnку в НІІІ)'МІІІІій версії з відсуrністю домо
в.nасннuі Wen011oEвoi та ІІа:sааІШн nрнnиІІИМО невиnраааану 
ревізію наnрочув точноrо шОАСнниковоrо 3ІПИсу Шевченка. На
спрцпі, як він і 18фіксував, будинок чис:пиВСJІ не за Щепотьєвим;, 
а саме 31. Щепотьєвою. Інша річ, що пошуки JІомоаnасниuі Шс
потьєвої з Воротииковськоrо провулку були непростими. Власне 
nрі3вище Щепотьєвої мені в.палос:и виявити відразу, В*.е в доку
мектах післапох:ежноі Москви. Зокрема. у 1818 р. в Ніко."Іо-Куз
неw.кому провузосу П 'ятниuькоі дільниці міста чнс:nилася мова 

поручика Ганна Олексіївна Щепотьєва, JІка 10110lliлa спаnеним бу
АИНКОМ (•обrорс.1ой зеилёА•). Ще біJІЬІUу yaary привернула rу
бсрнська ccкpetapwa Щепотьєва ПслаrсJІ ПС"JРівна, яка в тому ж 
році жма на Прсснєнській вулиці в Прсснєнськ.іh діІІьннці міста. 
Проте найвіроrідніше сrсроінсю• нaworo сюжету маnа cтarn 
знаІІденв в маловіломаму •АІІфавнтном уІС838ТСJІе к nлану Хамов
ничес коА части• ппупирна раднИWІ' Щепотьt:ва Олексанлра 
Петрівна,домОВОJІОАіння якої чнс.чипося в ПолусІС10вському про
вулку (тепер Сєчєновськнй), що між Остшкснкою і Прсчнсrсн
КОІО. Чи не буJІа вона NO/IoдwOIO ссетрою зnщаної Пслаrсі Щс
ПОТЬЕВоі"! Оскіпьхи іншої домоаnасннці з цим прізвищем виJІвити 
ВІJІРССНИХ КННf'ВХ більше Не IUWIOCR, ВММИІ88 ВИСНОВОК, ЩО ТИ· 
ту.11арна ра.ІUІИWІ Олександра Шепоrьєва ЖИJІВ в приврбатському 
арс:ІUІі, а буJUІнок у Воротннковс•кому провулку" 311Вваnа Михай
лу Шспкіну. Цс:А буJІИнок .павно знесено, але навхо.rю ньоrо не за-

· КанІерr :1 uіє10 alфmJIO Mpirк"tw:8 • ІрхіІі Дepau11oro ІІСІпраnwюrо му· 
ХІІІім.О.О. іІаруUІІОІІ ( •• 312.011. :16.. 7·0611. 

1 ]rauнi PfOPIIIIUII8811111JIIoCII. UkІНmоПНХ, І ІІ(е xL'DrU Пorp8ПIL'DI І irnJ
pti'IIIID:JIDI)'МCinU. • О'Іі мені: • кекропопі Дoнc:wwro МОІІSКПІІРІІ .11 навіп. Jltd-
11108 моrму ТХТ)'JІІрНОІ"О рuн11а І UМІІеРІ МІІUАІІ:І Wcnon.e:• (179В-1848). 
Проrе 8 ХОІпасті CICUIIICIAI.IIO .моаікіІІІJ.спомамх ІІІІqІСС JІІІІКК. 

'ТІnуJuqмасАРІІІНІІК-)'РосіІQІІІІіІuоtuІІЧІІН9-rоКІІІС)'.]ІІ4Sр . .ІІ88Іосо
бкm,.._мсnо. 

• 8aponaaco8cloiC DPOIYo'OX 3ІІІХQІІІПКІ 1 nіІиtоІніІ "ІКnІНі W:II1PJ' Мос.:uн. 
НІUІІ UUUІLW І XVII crollini, J XV mшiml1)'1" ІНІІСUІІL1ІСІІ Вороmнкоесwса 
uolio.u.. І ІІdІ NeiП&IIIIIOplmiXDI-88pr08inpll80p018X КрсМІUІ, Кlmfl·ropo
.81 lillaoropaa. ]ІІіІІсх і 11838811J108Y.IIa. Tu: -.mCI НІUІL Проtе 1ІІ(іІуJІІСІ. 
uia8 10'CD :ІОр)' мoc:ucww11U1 ХІХ mWml І•н• КомJ!8тv•, ІКИІ ПІІСП: 
•Помммо m!p081:R у I'OpQICXIDI80p01" 80р0ІНІІІWІН нawu."DІCa. ocoOwe маm:РІ 
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1)'Х810ТЬ пристрасті. Річ у тім. що в JUIOX кроках віа помешкання 
Щепкіна ЗІІаходиІІСJІ будинок, у •кому в травні 1836 року nіп час 
ос:т&ІІнього приї:шу до Моеквн жив у свого JІРУГ8 Павnа НашокІна 
поет 0.1ексuшр Пушкін'. Це був двоповерховнА цсrлJІниЯ особ
НJІК 13 дерсв'ІНИМ Ме30НіІЮМ, збу,ІІОВВНИА В 1817-1820 рр. У 1838 
р. 'JВМість мезоніна наnбудуВВJІИ третіА поверх. Будинок NR 12 
збсрІn:ІІ і нuиваєтьсJІІ тепер •Будинком Нашокіна•, на ньому 
встановnено меморіальну AOWJCY, nрисuчену Пушкіну. Tyr 'ІВСТО 
бував Гоrоль, і Нащокін сrав прообра:юм одиоrо з rероїв JIPYf'Ol'O 
тому •Мёртвьrх дуw• - ХІобуt:ва. 

Так от, у 60-80-х роках минулого століnR в ісrоричніА і моск
вознавчіА пітературі усrалипася думка, що саме буJІИнок Nll2 ви
ІІаЯмав Щепкін і саме 1УТ у березні 1858 рокужив ШевоІенкоІ. ІЬІ:е 
1rаданий Борис Зсменков ще в 1966 р. писав у книзі •М.С. Щсп
кин в Москве•: •Wепкін перссслиІСІІ вбув.инок М 12 у Вороmн
ковському провулку. .. За кі..1ька рахів перед тим у цьому будинку 
жив бІІизькнR друr Пушкіна - Памо Воіновнч Нащокін ... • Цю 
версію активно підтримував доцсtп Московського університету 
МихвАло ЗозулJІ, ІІКИА у 1974 р. писав: .. Будинок, у •кому Wсnкін 
орнАмав тоді Шевченка, був до псвноі міри знамсниrим. UeA бу
динок знав Пушкіна Я Шевченка, Щепкіна і foron•, Гранонеько
го і Турrенєва, бaran.ox учених, арmстів і музиканrіь. У .. шев
'Іенківському с.1овнику. (1977) АО етаnі Зооупі •Москва• було 
навіn. вміщено фотоrрафію номера дванадWПОго: •БуJІинок, де в 
кварrирі М. С. Щепкіна жив Т. Г. Шевченко. 1858•. Так само ше А 
нині в .. КомСtпаJИІХ• JІО wocmгo тому Повного зібрання творів 
Шевченка ствсрд.жуєтьси: .. сучасна апрсса толіwньої кварrири М. 
С. Щепкіна- ВоротниковськиА провулок, І:Ь.. ВіJюмиА МОСJСВОО
навсць CepriA Романюк у книзі .. из исrории москоаских псрсу.І
ков• ( 1988) пкож иаПОJUІrає, що саме в цьомубудиику мешкав ак
торМ.С. Щепкін: •БуJІинок.NlІ2втоАчас < ... > наJІеавА.І.ІВІ-
nрнІІ)'ШС:'ІНОМАС.1С. ПООТОМ)І;врнКИММІІD8НІІW8ІfІ8С,чrоІ6mmІ::mJАмсстиос:· 
ПІ ~-1и 80СКНWе un"e .. • &ронноІ, • nм.а.х н в П)'DІцриж, CloJtee веро-
111110~•на18ВНне-.tнІоDІІ0р01ИІІ-(ІІDроІ1Сh.,ІІОІІОрВЧІІwn.),анеnрnрат· 
НИКОВ,ІСОІ1ІрІоІСИІ-1Н nо&uаос:тис:-ворсІ'І"О. УЦМІU)'8ИJІІІІХУhшос:ІІ нtnpo 
ВороrннІЮВСWtУ ао6Іцу В3ВІ'LІІі, в С8КС: про ВорошнковсwаdІ npoll)'noк. 

І у UІаІІСИККІС)' ЕіоаІИСІоUІ'О :JІІІИСІИО 1ji 808hUI IISO рокr. •Нutбмее П)'ІІІ· 
хмм .. Dбнп НІІWUаІІМІ, кcnvpwl...._. ему кеrа а •м.аенсr-. 

'8..ЛІтаmrс:І.иm~~І~Т.Г.Wса.енu.,сх.111111ИОМ)'М~'Тачен
ком В 1961 р., мimwlc:R 1UI імформаuЬІ: •&срс:ІК8 11. 3 IOIOfQ АИІІ АО ВКЬІJ' J 
Мосuн .-ма у М. С. lltemdНІ (teaep EluJn:l ltlpen11 IYJIIDI:II, Nl 16) ... • Це 6yJ\I 
rp)& nомиnка. &І J 6)'~ у kn..-y КврmІІІІІ)' ІІрову.ІІКу Uknxlн ВІІЬru • 
AeCII'f1o рокіаJІО врні11)' Wс.кнu в Moc:uy. Доио. u.-e а 1944 р. ТkІчеtпо nи
СІВ Імакаае: •Поет 1Wd ... 18 Старо-ПИІІСІІСWСОМ)' npoernкy, кмо RІІСрІІІІИІІОі 
ІU0Ші П)'ІІІкінІоо. 
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новій ... В 1847-1858 рр. бу.'Іиttок 1Іtімав актор М.С. Шenкitt. Тут 
же: н І8S8 р. 3)'JІИІІНВСІІ т. г. ШСD'ІСІІІОО•. 

ПерІUНМИ ВИС.!ІОВИJІН С)'МІІЇВ ] ЦЬОГО приводу автори КНИПІ 
•Шевченко в Москве• І. Карабутенко, n. Марусич і М. Ново
хатський. Вони сnра.ІЕ.ІVІИІЮ ІІК8]8}ІН на те, шо Шевченко не міr 
не відзначити в сІЮЕ"му щоденнику про rtсрсбуванни Пушкіна в 
будинку, JІС й він зуnининс:я. nроте великий укрвінський nоет 
ІІавіть tce ]nшyt" про асликоrо російського nоета. Правпа, ці 
сумttіви tte моrпи nерскон.1иво А ос:таточttо 38nерс•tити псрmксн
ІІІІ nрИХІUІЬНИК.ЇВ зручноЇ та nрН886.1НВОЇ асрсП, ЩО В OliiiOMY бу· 
линку жИJІи в рі:JНнй час і П)111кін, і Wenкitt. і Шевченко. При
наймні, 1111 ІІСрсія панує в Москві до цього час:у. Проте вона не 
вілntJRі.'ІВЄ nіАсності. довсети ue неважко. ВіJюмо, що Бу.:~инок Nil 
12 належав rубс:рнськіІІ секрстарwі Аt'J'ІФСНі Івановій, про шо f 
чіткиЯ 38ПИС в •А.1фавкmом ука:Jатсле к ttлану Срс:тенскоА час
ти•: •ИвановоА АrрафенЬІ Ин. Губе:рн. Секрстарши. в Воротиичс
ском пер.•. Але ж ми знаємо. що будником. у якому жив Щепкін 
і зупииnся ШeD'teшro, ІЮJІosiJta ювс:ім інша ломомасннця, аса
ме Шепслw:ва. Проте тверлих і певних доказів, шо знаА.Іlені мною 
домовnасниuі Га11на. Пслагс• чи Олексщшрв Щепотьєви були са
ме тими, Ікі М&ІІИ. крім ооІІачеttих у докумеtпах. ще А ВОJtо.nінІІя в 

Воротниковському nровулку,ttе було. Більwе тоrо, чуrтя історика 
ttідказуІІUЮ, шо саме шо Щспаrкву ще не ]НаАwов. 

І толіn.оне..'ІОСІІзануритнси вархівні40кумеити. В Uекrрапьно
му apxitU наукоІЮ-технічноі .а.окументаwї м. Москви знайшовен 
о~УхаЗВКІІЬ к п.нану города Мос:каw, печаntнному Моекоккою rо
рмс:кою расnорuктепьною Думою а 1868 1"011.)'8>, а в ньому
бсшінна JLІІJІ мене •Всв.омосп. rородскнх н мапельчсских кму
шеств по манам 1849-IKS4 rоJЮВ и по октшнЬІм кннrам 1867 rо
.па•. В цій о~Віпомості• а Срстенській частині JІ ]lfaAwoв ICIJIQIIIнiUI 
Нt 411 .. ще80'1И801, ...",....,--.. ~·· Тієі самої, 
про •ку пмсав Шевченко! 

На місuі J18НОГО 1101JОl1ЇННJІ знах0.1Іf11,СІІ нині будинок М 8, а 
11оруч (на розі Вораrннкоас:ькоrо А Сntропнменовськоrо про
вулків) зберіrся будинок М 6 XVIII-XIX СТОJJіть, повз JІкоrо нс
QІЬІінно npo*WtR Тарас: rриrорович. 

Тепер - про tСПІІроrо Пимена•. Uеркву бу.10 названо на чеnь 
прсnсщобноrо Пимена, віпомою є з 1493 р., тобто з часу, коли 
ІПСрше з'•ІtИІІВаІ письмова ]JUК8 про Арбат. У ссре.ІUІні XVII 
cтoniml спобсщу Воратинки буJІО перенесено в Сушове, ае ворот
НИDІ tama noбylJYIIIIH в 1672 р. церuу Препсшобноrо Пимена. 
шо nава Н83НВІІТНСJІ. храмом Пимена Новоrо. Ginьw ран1110 церк
ву в нapoJli Н8]118ЛИ •сrарнм Пименом•. ІсторичнІ джерела 
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с:віlІ.чать, що в лpyriR nо.'Іовнні XVII с:то..1і1ТJІ вotta була л.е
рев'•ною. Цеглину церкву с:порул.жено в І681-16К2 рр. Т0.11і ж бу
,,о 1вел.ено urатрову JІ3Віннцю, ІІЮ с:тома окремо і вирі3tUІJІасJІ 
ріАкіСНОЮ ВІПОН'ІеІtісnо. В 1689 р. ПіспJІ пожежі ХраМ ПОІІОВІІСІІО. 
В ХІХ етоJІітrі 38 два 38XQJUI на міс:ці старої церкви 1бу.110вано tto
вy. В 182S р. :JІІСJІИ трапезну з боковим вівтарем пpeпOJLOбttoro Пи
мена. fО/ІОВну церкву перебуJІQІ8НО ІП))QІІОВJК ПОна/І .11ССJІТН.1іТТЯ. 
ПОЧИНІШ'ІИ 3 1848 року; А ОСВІЧеНО 20 верес:НJІ 18S9 року. ТаКИМ 
чином, у тоА час, коли Шевченко бачив -старого Пимеttа•, церк
ву JІкра3добудовували 1 • •Пи мен Чу.11аrвореuь. шо в Старих Ворот
Іtиках, у Пименовському провулку• 38 •tасів ШеВ'ІСНка 6уа OJIHit:IO 
3 тринадwпи приходських церков Сретенської .ІІі.'Іьниuі Москви. 
Проте наприкінці ХІХ- на початку ХХ СТОJІІТЬ він уже DJСОАНв до 
Арбатс:ькоі дільниці, про шо є свіn•tеННJІ в переліку церков у •Пу

ТСводІІТСЛе и справочнике по Москве. Москва бе.1окаменнм•: 
·Св. Пимена Преподобиоrо < ... >Что в Старwх Вороmиках- Ар
ба"rекаJІ часть.. 2 участок. уrол Воротникоаского и Пнменовского 
nepeyJІKQ81o1 (тепер- Nl S). На .. nлане ApбattкoR •tасти•, сюtаnс
ному в 1901 р., ВИ.ІІ.НО, шо територіи між малою Дмитрівкою і 
Тверською вулиWІмн, в тому числі 3 Воротниковським nроаул
ком, повнісnо вШіАІWІа до Арбm:ькоі D.ільниці. Ue rоворнть. .110 
peoti. про n:, RK неда.r~еко від Арбату жив Щепкін, а. сmке, і Шев

ченко. 

Прочитаємо про храм у дореЮJІюціАному путівннку по 

Москві: 
сСвернём в ПІХИА, осенённwА большими лсреВWІМи Пименов

скиА персулок. Скеооь их встии ВИ.ІІнеетсІІ в Г.'Іубине стариннu wа
тровая КO/IOкonwu: церкви св. Пимена с двоАноА ІНСИ'ІСА аркоА. Её 
шатер уцслrл от XVII а. и в очерmнЮІХ хрвнІП некоторую рвспльш
ЧІІТОС11о. Сам храм с его куполом н колоннами, nepecrpoeннwR в 
1825 году. персносm нас совсем а иную зпоху - зпоху клвсснциз
мв. ОчсрnнИJІ храма немноготиас.nw. Весь он как бу.11.10 прJWвпсн 
К земле. Hecoarвcmmutc стилеЯ КОІКЖОЛЬИИ И храма резко бросаст
СІ в ГJІ8311. Uсрковь назw!ІаІ:J'СІІ св. Пимсна, что в Вороnt:иках•. 
У перший яснь псребуваннR в Москві, пост, ккиА сnоді88ВСІ 

Відразу ПОJІИВИТНСR МіСТО R 3)'С11JітИСJІ 1 JІру3.ІІМИ, але, 38-

'ПІс.u ш.оrоІРІМо&еомwс вli9J-1&99pp. 31qнnuyl913 р., ЗІRІа:иовІ932 
р.П.М'~m.JІІере-нннівнв381Сn.....-Н08І:wшrоІfІІІІІІ)'JІD. 

' Н. р)1іе8і ХІХ І ХХ enмin. 6і.,. 11CJ1U11 cnpara Пммс:нв 8ІІВ 8I.IIIIIIJII 
роеІІс:а.8ІІІ k:nipllк .lЬnrrpo ІжоевІІс.аІ (113::1-1920). ] UIOI'O 111111-.r Н1110UJ. 
111 30-J: рахІв Nllll]/.-v cnllllmiiWIIICIII8 CПDniDII •У СІВрого "-· ..".... .. 
І•НІ ІумЬ8 J18 М~ і pcwmu1 ЬОІІАІ:Іокаrа МарІUІІ 11вnква (.ДОМ' 
СnіІІоІ'оПаема-І. 
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хворіаuІн, вимушеннА був сндіти вдома'. роцратоаано •nисав у 
щоденнику: •СІШІІ .u tlltnJ" а ouo •• етароrо бQo&puиoro П•
ІІИІІІ•. Мабуть, пильний поrлІШ художника відразу віJІзначив 
ваD:уватісn. обрисів храму та вс::е ж Аого сушкеІІНЯ неспра&еАІІи
ве:- CumA Пиме11 привертав уваrу і мав симпати•Іний виrлц, 
у чому можна переконатися. ПОJІИВИашись на фотоrрафіJО в 
книзі. Храм оnоетнзуааа ху.ІЮЖник Іван Павлов на rраІЮрі еСта
ропименовс::ькиА провулок•, .ае його зображено в контекnі 
ближніх будинків. 

Утім, яс:но. що не про храм іuшося. а просто Тарасу Григорови
чу набрид110 си.о.іти мома. в чому він сам зізнаІІСJІ через три ані: 
•Нцоеао CIIOIJinlo а 011110 аа ета)ІОІ'О ПІІМеІІІІ•. Схожий запис у 
Шевченковому wол.еннику З)'С'Ірічаємо 22 &е:і)С(:НЯ 1857 року. хо
ли nоет через непоГОJІ)' вимуwениА був силіm в квартирі в Ниж
ньому Новгорол.і: •На улицу вwйти нет возможности. И3-за creнw 
КрсМЛJІ показwвает собор свои бе:юбразнwе топкачи с реnоВИJІ
нwми верхушuwи. и ннчсrо больше не ВІWІО из моей квартирw. 
Скучно•. 

Пам'11111Rмо, що Тарас Гриrорович не збирався 1ІtІІИШВТИСЯ в 
Москві НІІДОВГО, він поспіwавдо ПnepбypraJ. Своєму npyroвi Ми

хаАJІ)' Лазарсвс::ькому' обіWІВ 25 лютого, тобrо в roR день, KOJJH від 
нього отрнмu звістку про JЮ1Віп проживати в Петербурзі: • ... че
рс3 тижпень або па я сам .•. поцілую і тебе, і Семена (С. С. Гулака
Артемовськоrо.- В. М.), і всіх аобрих лкшей, сущих в Пnербур
~·.У листі JIO Анастасії То:к:rоі віа 5 березня 1858 року пере.а 
вШ'ізІюм із Нижньою Новrорода в Москву Шевченко nисав: 
•В Мосхвс OCdll)'t:R нсско.~ько часов, .мя того только, чrобw по
цспоаать мос:rо искрсннсrолруrа,знамснитоrосrарца М. С. Шеп
кнна ... • 

Проте С11ІЛОСІ те, що cruocи. 

І Кмм 11 &рі'1ІUІ WК"Іері npмRUL,H rocn. ІІИачеm:о R8 ПJІОUНН8 ЩепкІнІ 
С:П)'ПІІК8 Nn111 dtpei'IJIМOIO 1"011011010, ме AOWO 6yn: 1 Н11WJI не Mir: •ПсшІ.'!Н 
pJIII,roc:ntccaJII8I:niii,II)'DIDIIICIIICIOIOКUНJO•. 

• ВнІІ)'ІІІСНХІ nUii ом:UПІ. Ukаченко JІІІ8ІУІІІСІ, 6о не 11106ІІІ w.oro, ПІМ 
6iawut, ШО ІІІWІСІІІірО ПО8ериеІІІІІІ iJ :JІСІІАІШІ. 8 ІІІQКНИНІС)' WIIIC)'III&: .О.И
АІНІІt, ІСІІІСІІІОІ! П:МUНІІе НІК:Н-. Або: ..Лr'ІІІІе рс!ІІІНRJІІоІІІоІІІR )'JIIII olyu., 
иuсеJЬІ1)'11111 аереІІІІНU m&.11 OJCIUIIUIIII•. 

'./lulpelcloul МІІDІІ.Іо Ма8іІоІnІІІІІ-ІВ67), RillcnPІDJІIR J 111еа11 брuіІ 
ЛІUІJІІ:ІСWDІХ, I.IJnl"u.І .apyr ше .. еtUІІІ. 3uін'ІІІ• Hi8xнc:wtii:A .11ue1 uu:~~~ &n
бopwu.a. Cnp;lu у ЧерміПІСWІІ цмаіnніІ nuni, І 1141 р. nереіхаІ J10 ~ 
Іа.псwса,аJІІ.mІаІ846роqІ-ао0ремІурrа.31150~-рuикк~ 
ICOfOI)ikpiiCWCDI'Oynpallllнкl. Ше.UНІШ псuнdамІІІСІІ1ЛUІрСІСWІХІІ )' liiiRHi
ceplllli 1847 po1CJ І Opc:wdl форrеІІі, J)'l:lllt...al 1 ННІІ І {)рІ!к6)'р11 І 1149 р., .1111 
Ше..нко18118UJ-порrретбраПаЛІЩ!е8е.,ІІІJІ.- МІПІІ.Ьаіфggра. 

340 



•От кяита хвороба!• 

Приїu до Москви був 11тьмарсния хворобою, nочаток икої 
ШеВ'ІСНІСО зафіксував у щоденнику lU берс3ІІR: •8 1J11 'ІІСІ DDIIO• 

луJІИІІ 8 марта ОСТUІІ1І НІІІОІІІІ. 11 cuu, а 10 ВлІUІІDІІІР DJНХ&ІІ9· 
ro IIO"'WW ва тenere. Кроме :noro ІеСWІІ оІwаоминоrо DІІІ:ІІІUІІ ва
СТОІІUІ! 1реа roa. ІІІІ'ИІ'О oco&etaloro не CIQ"'IUUICCo. кроме .li!ruro 
aocnueІDUІa .tеІСІІІ тазе и 3YJIIU лІ)'. Во ~ре • 83U ро3О8ОІ 
І0дW І дJМU кё IIOIICIIU'no 311ІМ ~ llleJIIIDМitll', 
А ІІІШJІD не тu:, ua • д,умал•. 

Вже 11 березня,колн Шевченко nерсселився до Щепкіна, стан 
Аого :ш.оров'я зtІачно поrірwивсн: •••• r.uJмol расаух в nокрасІІt.ІІ, 
а ва л6)' образоu.'ІDСJІ нескоJІІоП rp)1DI QIIВid•. Отже, в .!І.Орозі Та
рас Григорович, очевИ.іІНО, 38CJYJ.ИВCR. зо roro ж загострtuІася 
UHIIr&, ІІІСОЮ ВіН ТЯЖІСО ХВОріВ На 38СЛВННЇ. 
До лікари Шевченко звернувек віаразу, як тільки nоселнвси у 

Щс:ІІкіна: ·Oб.106WJU моеrо КІІиаоrо д~~уn, omputLІІa в а .IUIItfQ
fY Вu-Пуrерену, моему Bll8ei'OpQiii:I:OМJ JU.КOAIIDQ'•· Ях свідчІІ'Іh 
•РоссиАсхнА медицинехнА список на 1858 rод•, Дмитро Іванович 
Ван-Пуп:рсн був у Нижньому Новrороді молодшим лікарем прн
ІС838. rромаJІСької опіки і лікарем міського дворянського інстmуту. 
Шевченко неw<Ш8ВНО - 20 січня - про80.!1ЖаВ Aoro з HtotНьoro 
Новгорода в Москву і Петербурr. Лікар уважно оrлянув поета: •Он 
11J101111CU 1181е 8llmlllcQІD cwn., зuі!нw:ІІШ8С'ПоІрІо. .-rJ • ао араІ
неІ мере ІІf.!ІСІПО не МІХО1UП'Іо 18JJIIIIQ'· Вот n6e и C10IDUIII!• НІІС1)'П
ноrо дни, 12 бсрсзни, Дмитро Ван-Пуrерсн відвідав Шевченка 
моwа. Це був освічениА і досві."tчсниА лікар, автор РІШУ наукових 
праць, зохрема про інфсхдійні )ВХворювання. Шевченко відразу 

записує в щоденнику: сПосе11111мемдоктор Вu-~,lrpll(i8-
..,. нае JІІІ. леuрсп8 .111111 lllf11lltiiНI'O • ll8p)'JDOI'O )'lfO'I'1fltCiн. 
И IIOC)'JIIU МІІе DO краІвеІ Neflt неаето :JaТ8IIeiiiUIB DOCТL Jlecue&
IWI ue,caanua!• Toro ж lUUI пише Михайлу Лазаревс:ькоwу в Пе
тербург. •Я в Москві, нс:шужаю. Око розпухло і почервоніпо, тро
хи з лоба 11е вилuить. Доктор ПОСаІl.ИВ мене на дієту і не велів ви

ХО.!ІИТЬ нв улицю. Or тобі і столиця! .. Доктор rоворить, шо я 
неділю вбо А дві остануси в Москві•. 

13 береJИR Ввн-Пуrсрсн nовсрн)'ВСІІдО Ннжньоrо Новrорода, 
натомість рскомендумв Шевчеиttу своrо nривте.nи, JІікари
німІUІ, який у тоА день до хвороrо не приАщов. І Тарас Грнrоро
вич Jвернувс:н JІ допомоrою до Шсnкіна: •.,..-.свn. ......... u· 
коrо он -'J'UIIIt :JІІІеТ, 1101'011)' ono бoJiuD 1108 не ID)"nl81e88 бесаоао~ 
81'. МаІІло CelleiiOIIn llfiii'ЛICIIJI JI.OimiPI М.а. 3uтрІ R ero ........... 
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НастуІІНОГО .11111 Шевченко Jафіксував У ШСШСІІІІНКу: •ПОСJІе 
о6еда ІІІLІІІІСЬ КО мне РІ дОКТОРІ, xopowo etar, ПО Н ІЩІ)Т. П•и
nе.• Ван-П)"RІІеКІ aponиcu UX11D·ТO МИКС1УР)' • пмноІ бапе, 1 
МІПІ - IIIIJIWIIKII)'IO ІСЩ)' и дltt"'}'. я ptiiii.'ICII СJІедо8І"По СОИ1)' ао..._... 
д,aпpoiEn>pcnonMRН--.-ДO!m•-

J"Itllloll и ОІІІоІТІІІоІІ ме.ІІІІК. Поп и мrлнк. Кааu nрпр8СІІU .ІІІІСПІР· ...... 
У староrо JQJ1I'8 моеrо МІІUІ;11 Семевоuu Je1lf • 10 кем ао· 

33118,fІRІ'ОИJІОІІІІ8НJІІмедІІІ:ПО:n•. 
ДмtпрО Мін (1818-IRRS) сnравв.і був не тіпьки nостом і nерс

К..1амчем. але Я Мискучим медиком. ВихідсІtь із сім 'і інженера. 
Мін 111обув вищу освіl)' спооІІІПС)' в МосковськіА nраІСТИчніА вкв
леміі коисрціАннх на)о'К. а зrодом у Московському відділсині Пе
тсрбур1ЬКОЇ ме.пико-хірурrі•шої академії, яку закінчив у 1839 р. з 
:юnоrою ме.аа.111ю. Заmм 16 років праuював Ор.!lННатором в Єкатс
рннинсьх.іІІ ."Іікарні. виявив rлнбокнА іІперсс .по патоnоrоана

томіі, нка тол.і тільки оформ..1ювалась в самостіАну МС.ПИЧІІУ JІНС
циnпіну. У 1848 р. :wснстнв llНСертаuію з питань пвтоооrічноі вна
томіі. Через 10 років Міна обрали ад'юнкт-професором кафсари 
в.ержавноrо пікарознавсrва і JЮр)'ЧИJІИ кети курс ririt:HИ та сnі:ю
ОТОІІОП1. Він вважаІСJІ кращим rіrієиісrом у місті. Власrі нерідко 
зверrап:иСJІ .по Міна :JВ JЮпомогою в проведенні rіrієні•Іних зв

хсшів. ']())фС:МВ санітарноrо обстеження піlІ.nриємств і wкin, в в 
термінових вишшквх. ик. ІІВПрикnад, при спалахах холери в 
Москві,лоручаnи Аому керувати 111іhсИеІІНЯМ ІІЦІ13ВИЧІАНКХ про

тмсnі.псиічних захолів. 3 часом Міна призначили завіауІочим пер
шої в Москві кафс.при суаової MCJІHUHHH А обрвпи університетсь
ким суддею. ДовrиА час Мін nрацюввв 11 унівсрсІfІ"е1'і, :юкрема ви
К:ОН)'ВІІВ обов'ІІJКИ сск:рс:111ря ис.пнчноrо факультету. зтодом -
nроректора університету. 

Якраз у 1858 р. Дмитро Мін сrвв діАсним членом Товариства 
амаrорів росіАсьхаі словсеності 11 вічі виС"J}'Пав на публічних збо
рах 3 ЧНТВІІНІІМ своіх nереІСJІааівДвнп А Шілпера. Він переІСJІадаВ 
також Шекспіра, Байрона, ПС1р8рку. Про rромааську ваrомісn. 
noe111ti Міна в ТОJІіШІІьому літературному світі свід'ІІmо те, що Ао
го прізаншс CТOJUIO сереа nрізаиш віпоиих росіhсьхих літереторів 
і діячів КУJІJІІ'УРИ, икі восени 1858 року nротеСТ)І88JІН nроти аитм
семітськоі статrі в журнuі •Иллюстрации•. Uьoro протеста 
підnисав І Шевченко. 

Такwоспіпкувании з Мінамбуло пр1101инммн Шевченка. До 
тоrо ж Jlixap, очеІІІІдНО, ІфеВЮІWІО поставив Аіаrноз, і лікувании, 
nри!НаІІСне ним. WВІІJ[КОJІІІІВЛО nозитивні резульnmt:. IS березнІ 
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Шсnчсttко затtсав у шодешшку: •Мне, CJLa81 Боrу, JI)"'Wt, с1.оро, 
может бWllt, они (Лікарі.- В. М.) д.u мtНJІ будуr Совсt'М не нуанw. 
Кн бw :rro хорошо б1о1.110•. 

16 бсрс3ІІІІ Дмитро Mitt знаку ttобуиав у Шctt•tettkJI.. nроте. крім 
дimt і niлt.H<IhChkOЇ ІИЩИ, НіЧОГО НС ЛОІUШдО;ІіК)'RаІІЮІ: .-ДИJІ'ІЄре3 
1'JІМ обещает ІІЬІпуспm. на ули(Qо·. Ах, как бw бw.тю хорошо!• 

НарешТІ. І 7 бсрсшя Тарас Гриrорович .шфіксумв у шодсннtt
ку: •СеrодиR амn. noceтк.rtJІ МеtІJІ оба медиu и, t.IWII. Боrу, кроме 
диетw • сІШtІUІJІ 1 І.омипе, иичеrо не прописали•. Настуnного дня, 
18 бсреЗН}І, Шевченко оніхав у місто, і в цей же дetta. вitt зустрівся 
з Бодянським. Та 11pu ж:с. шо вілбулося в цеn день. розповімо по 
поряп.ку ... 

18 бtрезнв: 
сСкІнчиа ороціджуваинJІ своіх віршів• 

Шснченко записав у ша.<Іеtшику: 

еКоичJu aepenиcW88JUie НJUІ nрооехиІUDІе СІоtЙ П0331Uf Ja 1847 
rод. Жал•, orro не с кем толкоао nрочитап.. МихаАІІо Семfн08НЧ а 
зтом дме мне не судu. Он с:лишІшм yueueтa~. МпсІОЮІІІІ'І -тот 
просто блаrоrовеет перед моим стwхом, БодцсuА ro:.e. H)?UO бу
ает nодоJІдАТЬ ~лаша. Он ХОТR • JКеСТІ.о, но нноrда саам:ет nра&ІІУ; 
з.аrо ему не говори npauw, ес:лн ХО'ІеІШ сохраниn с иим добрwе от
ношевиJ:•. 

Тарас ГрнrоровІІч добре знав. шо Бодянський, Максимович і 
Шеttк.іи :шхоrшено і бе338сrережно сприймають йоrо поезію. 
Хотілося rючуrи критичне с.1ово Пwrrелсймонв Куліша. з яким 
познайомився ще в 1843 р. тв раюм брао участь у Кирн.ло-Ме
фодіївському браТСТІІі. Куліш уже з nояви •Кобзаря• і •Гайда

маків• почав висловпюнатн Шевченкові tюради щодо nиправ.'Іеtt
ия в тексті творів еКатерина•. сІван Пілкова•. •до Основ'янен
ка•. В листі до поета ві.! 25 липня 1846 року вitt nисав з приооду 
•Кобзаря.• і •Гайдамакіа.: 

• ... Я от JІУШИ восхнwался нмн и мttonte места )ІІ.У'ІНЛ наю~; 
но в то же время 311Метнл осязательнее, нежели прежде, них недо

статки. Одни нз зтих непостаnсов происходят от Вашей беспе•Іно
стн, исбрсжностн, лени или чеrо-нибуШt-ПОlІобноrо;друrнеотто
rо, ЧТО Вьt СJ\ИШКШ.t МНОГО ІІОЛаrаJІИСЬ ІІа ВроЖЛёtІІІЬІе ВаШИ СК.'ІЬІ 
н мало старались соrласнть их с нскусством, которое само по себе 

ttичтожио, tto в сосдинении \::таким талантом, каким Бог одариn 
Вас, моrло бьt творить чудеса еще nоразип:льнсе тех, какие 0110 
творило в соединенин сталантом ПyUJkНHa. Ваши создания при-
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нunсжат не озним Вам и не WІному Вашему времени: они при
ІІUІІе:ат весЬ Украмнс и буJІ)'Т rовориn. за нсё всчно.. 

8 UіЙ ІМВ.1ІоГВМі ПОІЧМЬІІОЇ .iltшamtЧHocri і ГJJHбoxoro po
]YJoliHHII п::ніадьності тв історичttоі місії Шевченка - весь Пшпе
леАмон ІС.уІІіw. Поет добре ]ІІІВ Aoro непростий характер, аJІе 
uінував гострий і nриекімивиА ро]ум. Шевченко •tастснько 
вілхилив вірwоонавчі nopaJUt Куліша тв А про Aoro перо, тр&WІR
лосІ, висnомюваВСJІ не краще. Скажімо, на nочатку 1858 року, 
КОІІН Куліш послав Шевченкові твори Марко Вовчок1 • За свШ.чен
ЮІМ Феофана Лсбс.аинuсва', Шевченко не віара])' віІuукНУІІСJІ про 
uю книжку, бо йому не с:поообалася Кулішева перелмова: • Тарас 
Гриrорьевич расс:ка]ЬІВ&11 мне, в какое неаоумение приКІІи ero 
nрисланнwе ему П. А. Кулишом І НИJСНИЙ Новrород И:ШССТНЬІС 
•ОnоаШаннк Марка Вовчка•, снабженнwе cro преднсловисм. 
•Cн..uty 1, бачиrе,в Нижньому та вмrлІШІютоrо ро]рішеніІІ (ехать 
в Москву), 1111: СПІр& баба літв. Копи ІІС nрисилає ПаНТСJІнмон ari 
оnовідання і так уже іх заХВВІtює та npocиn. щоб я іх прочитав і 
ска]8В своє слово. Я. :JВИчаАно, починаю спершу ] перелмови. І 

двох стракичок не перечитав. ]rорну8 та А кинув :JІ лаву. •Птьфу, 
кажу, хіба не ВИАНО Кулішевої роботи•. Лe)UJIH вони там кіЛька 
нс.аі.ІІь. Коnи ]НОВ пише ао мене Куліш, наrвдує та просить, шоб 
скоріше nеречитав або хоть так :tаернув. Тоді 11 ро]КриВ посередині 
і чита10: •Е. ка.у собі, uc вже не Ку:tіwсва мо ... , і, перечитавши 
до остатку, блаfОСІІовив обома руками•. 

Ще прик.~~~~д. Поему •Неофіти•. написану в Нианьому Новrо
ропі наприкінці 1857 року. Шевченко Н8діс:пав 4 січни 1858 року 
Купіwеві, :J83НІІІІИВWИ: • Тепер ПOCIVIIUO тобі < ... > СВОЇ •Heoфint•. 
Ще не.аобре викончені. Перепиши іх гарненько А поuши < ... > СПІ
рому ЩсПІСЇН)'8. Куліш, nо6оJоючнсь буш.-JІКНХ рсмінісuснuіА з 
МиКОІІОІО І і МІUОЧИ іІІюзіі ШОІІО нового uаря Опексанара 11, шшчав 
Шевченu: •Твоі •Неофіти•, бр8'п:: Тарасе, nрна ІІІ1}'КІ. та не АІUІ 
пруку. Не nuunw::я наnоминаn. аоброму синові про лс.аачоrо батwса 
(Тобто 0JJCКCIUUIIIOBi 11 про МИКQІІУ І. -В. М.), жцучи вШ. сина кко
rо б ні було добра. Він ас в нас тепер первий чоповік: якби не він, ro 
Я 4ІІJ0ІУТЬ нс.uлн б. А IIOIUI кріnахіа- ro ж Аоrоді.ІІо. НаАбпЮК'Іі. тс
nерАО иьоrо ІІІQІІН по .ІІУШі -ми, nнarn:ni, а не пузвrії чини. 

Він любить нас, він Аме нам віри, і віра не посрвмиn. Aoro. Та 
не тілwси АР)'К)'ВІТ1t сю вещ рано, да ПО3ВОJІЬ мені, брвтс, не поем-

, ІWнс8а МІрd OJie~-. по 'tQІІавІковІ - МаркоІІІ'І (llll-1907) -
)'ХрІіNсІ.unксw.сtІІІІІШІ. 

'.ІІе6е8инurІ ФеофІн [&llpi!JIQI'III828-І888)- )'ІІІІІІна.киІ іІ:торІІк. nep· 
ІІІІІІ ІКІUІІІеІІЬІ peuxrap аурн8ІІ)' •КІН8СІWІ С18JІІІНА-. We .. eнm nmнІАамІІКІ 
J.llctuмtlucІІDІІ,I859p.ІICJICIL 
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лать і Шсшсіну, бо він з нею всюди носитиметься, і 11ЇlІе про тебе 
така Ч)ТКа, що Іtрнтьмом не слі.:ІІІ)":КІІІЬ тебе у сrолиuю•. 

Шевченко, ІІІКИЙ і не збирався відразу пуб..тікуваm еНсофітів•. 
ІІаПОJІІІІІПІВ на передачі поеми Шепкіну, і Куліш змушений був пo
J"'!!иntCJІ, прсm: изнвчив: еПерсшлемо А тобі екземnляр, щоб ти 

бачив, шо воно такс - добра редакuіR. Так і всRКе твоє писанна 
треба проuідкn. на решето, щоб не остапось wuралющі або шо; а 

розхрИСІDВWИСЬ, да1ІС6і, не І"О!ІИТЬСJІ ВНходІП"Іо Між ЛІСШИ•. Нашаа
хам заnишипися ui иаП)'Ч)'ВВ1Іьні t:.лова, а Шевченків автоrраф, RІС 
стало недавно відомо, знаходиться в приватній колекuіі. 

В контексті цієї книги наведено факти, каrрі ніякою мірою не 
СТОСукm.сЯ ЗВИ 11НОГО ДІІR радІІНСЬКОГО літературознавства ПроtИС

таВJІСІІНR Куліша Шевченкові як еролоначапьника українського 
буржуазного ttauioнaniзмy•, з аnного боку, і ере8011юційного де
мократа• - з іншого. Насnравд,І Куліш 'І)'дово розумів і цінував 
геній Шевченка, намагався сnриRТИ йому в пуб/ІікаuUІх. а Aoro 
nоради nост неріnко визнавав слушними. 

Інша річ,rІам'мтаАмо слова Серrія Єфремова проте, шо Куліш 
дивився на Шевченка з вне0111 своrо рафінованого аристократиз
му: еКуліw заюКllн nробував Aoro "ОІІікати", неприємний мен
торський тон •1асто в•Іуваєтьсн в тих напучуваннях, з якими він 

звертаєn.сн JIO своrо без міри тапаиоаиrішоrо товариша•'· В иаw 
час Іван Дзюба так само пише про те, що Куліш у пошуках адек
ватноі відповіді ІІА скпаану історичну ремWІість не ві.а.значався 
ІІосліnовнісnо, Aoro поrдІІАИ .праматично змінювалнен (хооІ було 
в нього А СТВJІе: насамперед, ехуrірннА• аристохратизм), а на 
схилі СВОГО ВіКу ВіН ІІрНпусUВСJІ НеСПравед.!ІИВИХ СуJDІСеИЬ Про КО

ЛИШНЬОГО побратима, наскіпьки сnово епобратим• може ПВС)'В8Т11 
до uьoro еrоноровнтоrо іНТСJІСк1}'ВІІа•J. Як слушно вілзначив 
Юрій Барабаш, у Куліша есхилRНИІІ перед Шевченковим генієм, 
ширс бmuнКІІ JЮnомоrти, npiiCJI)'JCИТIICJІ ро1)'Nною nорадою хи
мерно nереn.пітапися з переконанісnо у своїй кульtуриіА зверх
ності, з ліDсрськими амбіuіJІми та зі СІСІІаІІИИМ nсихічним ком
плексом ... утримаюсь вШ. слова <~3Іздрісn.а, скажу про творчу зма
rапьність, - усе ue може і nовинно бути nредметом уважноrо 
дослідженнІ•)· 

Втім, у наше заваанни це не входить, маємо пише tІаrопоситн, 

шо в Москві пост, мк видно з щоденника. хоrів nочуrи саме 

І Поане J/бpatnul творІа1\рка ше ... енu. Том ЧC1'11epndl. Дера- .......... 
ннцnоУІ;рІіни.І917.С.l81 

'д:ІІОбеІ.ТерасШеачепо.С.\&7. 
1 &ерабеw Ю. Терм: wе .. скко: ІмnсрmІІ УІqІ8інн. ІсторіоА нацtософІ:ІоU na

puнrJD.- К..: ВtuWІНКЧНААін •Кт:во-МоntІUІнс:ІоКІо ІІWІfНіІ•, :ЮСИ. С. 17]. 
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Куnішеву оІtіНКУ rtереІІМСВНИХ НИМ 3 •Маяоі КНИЖКИ• R •БілЬШу 
КНИЖКУ• ПСJе1і11 1 38 1847 рjк. 

Рtдаrуванни А переробку віршів, написаних у роки 1ВС/ІВННJІ і 

:JібраІІНХ у •ManiA книжuі•. ШеВ'Існко почав ше ао приі:шу в 
Москву. 21 .'ІІОТОІО записав у wо.аtннику: •ІІмu аереІІІІСWUПt 
C808110»111DAU ІІt'ІІТ8,ІІІІСІІІфDС 1847ІUІІ ао 1158 ru. Не :~в•. 
111101'0 .1111 вw6epm:8 8J зтоІІІОJІОМІІ JIOiporo ....... 

21 ЛІОТОfО Шевченко ПСреПМС8В 3 НС3Н8ЧНММИ ВИПр81.1еНКЯМН 
1 •Маооі книжки .. на першу сторінку •Більшої книжки ~о вірш .ду.. 
~н иоі,пуми мої .•. • 

Д)-мкмоі.АJІІІІІІмоі, 
ІкІІоіf.ІИНі, 
Не киаІте хоч 811 мене 
Прм.,кІІіІJWІИІІі. 

4 бсре:ІІUJ пост зафіксував початок nереnнсуваннJІ поеми 
•ВіJІьма•. а 6 березня вWначнв: •Пс:рсnисап н спегка поnравип 
..Пиnс:ІD• м •Русалку•. Как-то прммуr .зсмлвкн ион мою нс:вольни
чс:сr.ую м)'1)'?• 

14бсрезни, вже в Mocui. НС:JВІJUІОЧИ на нсдуrу, Шевченко пе
реписав у •БіІІьwу КНИJККУ• вірш •ІржавсІ.1Jо8 1 баrатьма виправ
.ІСННJІМИ, JІСJІІСИМИ nерсробuми. Більше: тоrо, він .аокорінІІО 

::,и:u~~~к:~)Йя.::z.·::-~~':~:.~і~з:=; 
Украіні ПстроІІСЬКВ РосіІ сПО ШІІСJІЧННі•: 

.•. Orцi110t8CIIJI 
Пnровісо&.UІ 
fUn,rpiD/I" ... I1IWICD 
3апорохuІ'І)'ЮІ, 
Rx.-..-ruмyn.,-1 
]nрІІDІІJІСІІІ)'JІІ. 
Rx ІІОПWІІ НІ &wJio ............... 

До •Бiru.woi КНИЖІtИ• Шевченко персписав Т8КО)І: вірш •Попв-
UМ• (•Ще JІХбуnн МИ КО38К8МН•). Пос:тввивлату: •14 Мар'ІаІо. 

0...--ro,JІUІe,.apyae-ap.n:! 
Heanfla:W111.011,1dncml 
Нк nарЬнн.u ро3ІСП, 

' Про ld- 8ІІ'СІqІІфх WеІ'ІеНХОІИХ noall, 1110 МКІІІО І'ІІІС JІ8ННХ •МuІІІ• 
18 e&a.adlooD81D'UU, a.1xoxpomt~ll8:ala..lklмltna&wall, Ccpril Єфр: ... 31· 
1111'1111: еМІа- ІІІІСІІІІ І НCIIUd, .. 1К811нІ - .. мІн ....... ому 4xJpJ8Ii ..uum, 
рuоІСІМІІJІІІ*І.'ІІRруІІІ.ІІІRрr:.qІіІІніамІІІШІС8НО-118еІІ8еІІІDІр)':МІІІІІІІІ .. • 
nерJ-81111аоІІІІІ< ... >ІuпІІ-ІІІІСІІ8аеtаІІО8QІІОdІІ~-не 
,._ІDІІ!'ПІСUDІІІ)'ІІІІІІ~існуІuНІІІІІаkІrне ..... 
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ANИOI=ciтutQ/111. 
Па.ІІаерrкук0J8ІШ8і 
lcepueчtІC1КitQ/UII! 
І JІКІІУ Іменем Хрксm8им 
МИОКО88ІМНІUІТ1111111рd. 

ПіСJUІ uьoro Шевченко створив нову рсдакuію поеми .. чср
исw.,., 3НАІWИ nриспту .. л. ~ліw:у... 15 березНJІ nост переnисав 
вірші •ОА стрічсчка .110 стрічсчки ... •, ..О.ІІИи у .ІІР)ТОІ'О ПИ18ЄМ ... • та 
.еамомучупно. А ас ж.Аітись? .. •, а 16 берези•- вірш .л. О. Ко-
зачкоВСІокому•: 

Аі11011іnхІіу8к, 
Wо1СІІІW»ІІНССТ8Не; 
16JIІJUI5H І ОІ:мqn'Ї ... 
10:111, і Укрd18, 
ІДніороІР'(ІОІ5срспdІ 
ІнuіІІ,брІте, 
Не .une мені lion 
Ocмepri.68rml. 

Нсваако унв11111, якими бwІіснимн були ці РJU1КИ дт1 nоета в 
Москві, з икоі він мав nоїхати не в СОН.ІІЧНУ Україну, а в ХОJJодннR 
Петербурr ... 

UlсмлИJІНМИ були А РfШІСІІ вірша •Понад JЮ.ІІСМ Ше ... • з цнкпу 
.. в казсмаnі•. названоrо nізніше •Косар• (датованиR 19-30 травнR 
1847 роху), .ІІІСИА ШСВ'ІСНКОпсрсписав Ьвмnраменмми 18бcpc1tur: 

Понu.ІІQ/ІСМ іІе. 
Не nокоси &11Ue. 
Не nокоси мuе - fVIIII. 
СІuпtехJІІUІ,~маре. 
Crorнetal')'*! 

Кoc:lptІJII(rli _ .... , 
1НеІСОІ:8р.несnО'UІІ8Е 
ЙніRІІСОЮІtеІІІІDЕ, 
Хоч і не nроем. 

Не 6.arlll, не nроск. 
НеаеnкІDDІ:ІІ. 
ЧK'NIIJ*R)IICIIt,UI'CipQL 
Мoel5pJinolo,Cflpdi'QIIIm. 
И:е,шоакк. 
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ІмекенеІІІнне, 
Ha't}'*HHІ:кmte, 
Ja peWOROIO )ІІІІІПІо, 
ХрrстІІнЬтонеnОС'78І!т 
ІН~ ІІОN'ІИІ:. 

Цікаво, що персписуючи вірш, пост поміняв Aoro місцем у 
UИКІІі •В кахмат:і• :s пое:sією еЧи ми ще :sіІШсмоси :sнову? .. •: псре-
40СТ'аННіМ :sanиauto вірш еПонап noncм Ше ... •, а останнім - еЧи 
ми ще :J.іІШсмоси знову? .. • Тепер псрс.а а Косарем• стоив вірш 
еВ невоІІі ТJІЖКО, хоча А ваnі ... •, шо закінчувввс:и так: 

Xмoн~~.1111::Jl1UWD 
UJo не І УкрІІКі ІЮХОМІОТІ., 
ШокеаУІфІІНІ6уау..m.. 
ЛІQіІеАіГІІСІUІІІІІІІdіКП.. 

А весь цикл •В кахматі• тепер закінчувався рцками: 

с~УІфІіаrу .. ІІІбіn.. 
ЛІІІбіп. іі ... Во ~~~емІІ"ьn· 
В ornmno YIIJOI}'IO МНК)'І)' 
З.неі(ОсQ(WІмМіtь. 

ТахиА поридок ро:sміщенни віршів Шевченко ви:sначив, :JНВХО• 
мчись у помешканні Шепкіиа в Москві. 

Отже, 18 бсре:sни Шевченко завершив персписуванни А 

проuі.ажуаанни своєі noc:sii за 1847 рік. На друrіА сторінцІ 
•Біnьшоі книжки• пост написав друкованим wрифrом: •Пое:ШІ 
Тараса Шевченка 1847 р.•. 

Піс.UІ цьоrо, о nepwiA I'WUIHi .liНR Тарас Гриrорович раюм ЇJ 
Шспхіним поїхав до Максимовичів ... 

18 6ере:~в•: 
•О оершіІ rодвнІ поіхалк .ао Максммовн•а• 

•В ...... 'IICJ DOU8J8 11W С МиаЬом СемІноаnем І rорм. 
Заехввк ~. 3acтu.eroвXJ10801'U.(IUJII)•~6e
ctDІ•· ХО3ІІа ero ІІС JIC1'88 ,1101111. Ou IJwu в uepu~~. Гнеет. 
&ао,е auaea 0111, • ..,. .... o&rrem. J'liRoro ароаетаеJІІ. Какое 
ІІІІІІDІ, 11J11К1t8C80e COIIIUIIt. Но по в 8d O'II.JIOUI'UioiiN кеrо, :no 
acn.di, 8le'lpOIIfl'lllтn мое~ ....... •. O..llfOIII1IIJII.A/I:I-= на 

' Поетоu 1UOIIIII:Hicn. М8ріІ:ІD МІ.ксмМDІn стuаІіІомоІ:І • мосакwшму 
1081f!U:ПI. 3oкpnu., ВірІа Акахс8. ПІІС&ІІ8 ас 26Іісрс:ІИІІІ: •ГОМІрІn, М.аа:ммо
ІІІІ'ІDск:о&иІtDмІІІІІ ме&ЦУІ0аІІ08. н WСІ8Ченкооrнd •~tІКИ•. 
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фортеІІUІІО 8ec~rU~oU ... их nесеи. 1U '8ЕІ'О, 6евuерно, uк ... 
QІ;JІІIUIIUIIrrиetU...,..,. ве )'ІІІЄІЄТ. И rде он, с:nрwІІІІПІІDарd, 
lloiiiOIIL'I Т8КСІе с.е.ее, '1111:101! JI06po'. И ,.,.:niO, І 1IIIIUIIIO. Я BIDII
CU elu .....n. СІОІ tВecetandl.-.ep.:, І OIIIIIOJIIpNJII 11111! 11111 RD• 
ІІеІІІUІRІ шее кинеоІ o6pJoL н ....... и арекркнwІnо.uрк•. 

Ключові СІІова у цьоwу 1ІІПИсу: •И rрустно, и заmшно•. В сім 'і 

54-річноrо МІІССИМОВИ"Іа, IIKHit був Н8.ІеСRТL років старwиА 3В ПО· 
ета, a.ne мав MOJIQII)I, вромнву. чисту А JІ)'Шевиу лружину, лорьова
ннА і змарніпий о засланні Шевчешrо з усією rіркотою візчув. икі 
справжні земні радощі обіАwпи ltoro стороною. 

ЗгалаАмо, що He38JIOBro до тоrо, наnрикінці І RS7 - початку 
IRS8 років у Нижньому Новrоро.ц.і Шевченко неодноразово про
водив час у •храмі ПріаІІа• мадам Гілwкс' і якось записав у щоден
нику, що А туr Aoro знаАІІL'Іа нудьrа. В тоА же 11ас nоет випадково 
побачив два.ІUUП1tрічиу ЛШіtо Гміцину- •Чериобровое r.~иnoe за
думчивое СО:UВНИе•. 18 .1ІИСТОПІD8 1857 року ПіСІІІІ НСІШ8./ІОІ"О, ІІІ 
Aoro поr1UШ, сеансу з написанним портрету Софії Варенцовоі 
Шевченко знову зустрів JОІІУ Голіuину: •ВnечатлеІІие неудачного 
сеанса как нетром свемо. Пмtобовавwись на зто кротхос со:ша
ІІие, я во весьдеІІь бЬUІ счастлив. Какое животворна чудное мии
иие кpacorw на .о:ущу человека•. 

В Нижньому Hoвropwti Шевченко пережив драму неІШ8JІоrо 
сватання до юної актриси Катерини Піуиовоі (Тстясі), про uю не 
без іронії писав у лисrі до Щепкіна наприкінці 1858 року: •Скажи 
мені, будь ласкав, щоб з иенетеnербуnо, якби буви охенивсІІ на 
моїй пюбіА Тстясі? ПропашмА чоповік, та А більш нічоrо.. 

Насправаі, nропашим ЧаJІовікои Шевченко відчував себе без 
коханої жінки поруч. Він усе ЖІПТІІ с:трuсаав віD. самотн, яку моr
ла заповнити лише вірна .Іружина. Зпшаймо Шевченкові nо
етичні рІШІСИ: •Одну СІІЬОЗУ з очей uрих - І •.. пан Н8lІ nанами! .. • 
Еnі:юд із Шуповою свідчив не сrількн про черrове розчарування 
поета в коханні, скіnькн nіJrrверджував йоrо ::каrуче людське ба
жання кохаm та буrи коханик і ивrи масну сім'ю. Ось чому rли
бокиА, пронизливий сум і тепла, ЩСМ1ІИВВ :Ja:Шpicn. оrорнулн Ao
ro nіСІІІІ знаАомсrва з сім'єю Максимовичів, з •привабливою для 

'МІ!ріи М.а:мМОUІч~прі:.JІКWt- ТО86ич)бу.nана1JЖ&ССІІrХНроkіІwо
JІQІІUІ :. 'IQ/Ioaiu, AO'IU небаппоrо поІtіщиu 3o.lюrotUcwwro nolity КнікІІІWі 
r)'бcptdl, ІіІ'ІКНІ·6еJnрИАаІПІІПd, 1153 року СІМІІІQІ)'JІ:ИКОЮ ІW\мOf'D .. екоrо. 

'Tu: Н8381 Ше-нко ІірІа •СUоІС ІНШИСІІІІ XQ/10 хпи ... • (1147). ПереІхu· 
11111 ~ ЧОJ!ОІіком у 1859 р. ~ Мосuм 1 Ухрtіиу, нахуПр МкхаА.10ІУ гору, МІріІІ МІК· 
СИWОІИЧ ~1)'4И І 1810rрІфАОСТІІ1 .1UWІІІЛ(ШІ IКOf'D иеІі.аома. 

'с.аімо. 1.1мстоn&ІІІІІS7роІt)' 3UІОТ)'ІUУШІШСННИК)': • •. .ПошІ.1 KMIIdamc 
lkaWІe, rAe М 1101108JU ПСІрЬ НІ НОЧЬ.; 16 ЛИСТОПUІ .фіІц:уuІ: • .•. Ompuи.na І 
ІОЧІрсІІІІ1UWІОеСІеМеІІсво 1WW1 nun.c НТІМ перІИО'Іе8L'І•. 
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Шевченка парою• (Іван Драч). Мабуть. не ви nІШково він nереnи
сав на пам'итьдружині Максимовича саме вірш •Сашох виwневиА 
каnо хати ..••• яки А є поетичним rімном сім'ї та коханню: 

Сім'•ІСЧІ!р!КО.'ІОХ8ТІf, 
Вniptul1ipoньa.IIC'f8t. 

JІoчa•'frJIIRioiiQIМ, 
AМ8tiiXO'ICIII)"'mm. 
Тах~Аконеак. 

ПокuІІІмаtІІХ0110118ТК 
Маnена.аJІІаіfочоксІСІіх. 
C.W. -.;ку.UІШІІО ЇХ. 
З.П.Х,10ке.тЬww.аі.ч1111 
ТасоповеАІФІІС"JІПІх. 

Теnле та захоплене СПІВІІСНИЯ до •ШНроЇ 3СМЛІІІЧКИ• вілчу
ВІЄТЬСЯ А у шо.аеиниковому заnисі аід 21 березня: 

•llrlep 8p08L1 у C80d МIIJIOI3aiU'IIDI М. В. МUПК0811'1. И ве
СІІО'f'РІІНІС1JІ8С18JІD.......,.,СІІІІ,МІІUІІ,8ССІоR"ІерІІUІJLUІІСІІІІ 
881U 11U181C JI.QВIC8IIIoiC ІІК8І. И ІІС.ІІІТU ~ IIPtКfiCIIO, 
... aiiCМI&puucdiauOe,etu..,......д-,..~ 
necn!' Dlapouтuwlu IIC8IIU!• 

Знову ж таки, скUІькн в цих словах nритишеноі туrи ::. до
машнім воmищем і жіночим П:П110М. А ще більше - :-. рідною 
Батьхівшиною, за Україною, :-.Дніпром ... 

ДнtnpoбepetptІІE-plff: • 
.RІОрОІікарІнІомк. 
Cтoin.anptІIII,IIIWIIUI8al. 
Ма1101П ТОІ :JUCYpllltll. 
WобеJ.ІШІІі,kJраІJІКІІ 
Ta6e3aiplt0i"JIJIJUIOI. 
І..ІІJРІІИ8,Іиаd 
Bc:aмvnutiiU:ICDi!E! 
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У СІІолшах Гриrорія Чсстахівськоrо є цікава розповШ.ь про те. 
RK нін в Петербурзі привів до Шевчешеа хріпосну .!іВЧИІІУ з Ук· 
раїни, мка ПО1)'ВІJІВ художнику .пля ~~:арnши •дві lІівчини•. Тарас 
Грнгорович ра.'ІЇВ :s того, що нона наrадала йому про Украjну: •Як 
nrawкa з божого раю, нащсбс1впа мені в серце tti111HM. лепсим lІ)'• 
хом, пцучими иивами. 38Паwистим квіmм вишневих садочків А 
трави зс..1еної, кк побачив чистісіньку свою .'ІІОЛИНУ, пnчув рідну 

мову. Ох, Боже мі А. коли б скоріш літо. поманлрую на Вкраіну, зу· 
ас закортіло•. 

Ми.1ос:тианR. ТН 40 мене dрмА: 
Пюutумuм нс:uІ Ік порм:те 
Та 40р01'1. х •КІЖІ- o6piR. 
Украіна.ІІіІ'ІМНUіmn ... 

Люliotlfo.tІNJІtJ. 

Де :кп МихаІпо Макс1010811'1, aul прн1хu з Украіни а Moc:uy? 
•Aлpec·ІWІfiUUIJИo JКII'I'Ufl Moeuw• :11 1857 ріа дк ві.Ішні.u, 110 в 
Дев'n'ІІІКW[ому провуJІКУ' М'ІІСІІІІDІіоІ .ld.llwmd, • 6yJUІRay І'ЬфмІ
НІ, не.uлеко аШ в.ерDІІ \оtпЬРаІ Пpecurol Бoropcwnd на По
qюк..аІаrлицІ. Перевіриємо інформацію :JІ•АлфавктнЬІм указа· 
телем к плану МясниuкоА части•. Справді, будинок надвірного 

ра.а.ника Льва Гофмана знахОD.иас.ІІІ в Дев'mt:нському провулку, що 
виходив на Покровську вулишо. Пр.ІІІМ)'ІОЧИ ло МаксимоІИ"ІІ, 
Шевченко і Щепкін проіждаса~~н по MapocєRui - вулиці, ІІазва 
якої nов'яJана 3 Україною. 

Мабуrь, що Іtсрквв, ику зплуе Шевченко в щоденнику і 
віпві.аувала nill час його приі:шу 18 березня Марія Максимович. і 
була церквою Успінни ПрссвІІТОі Бoropwuщi. Uю церкву на По
кроаuі, .111ку не міг не бачити Шевченко. було побудовано иа
прпінuі XVII СТDJІіnя. ВасІUІЬ Баеновсrавив ії ВОАКН ркд з хра
мом ВасИЛJІ &naJceннoro. За nepeJaUOМ, Наполеон. вражений 
церквою, внrукнув: •0, росІАськиІІІ Harp-llaм!•; Імператор иаu
:JІUІ 8рІП')'В811І храм віа nweJd. MиultJI.o ДостоєвсЬJСІІІІІ Н8.ІDВИ
чаАно високо цінував архітсК"ІУРУ uієі uepuи. АІашемік Дмитро 
Лихачовикось зізнавси, шо саме церква Успіння на Покровuі, по
бачена НИМ у МОЯОD.ості, ІІН:JНВ'ІНJІ8 Aoro llШRX У науці, СПОН)'К8JІІ 
иAиmt:<:R lІОСЛілж:енним с:тарониниоі росіАської історіі. Втім, 
храм Успіиия иа Покровuі був, скоріше 38 все, вИТ110ром •.. ук
раінськоrо Майсrра.. Ос:ь що пише про це москвознавець Лев Ko
JІOJIНHR: •Кnnокольн.ІІІ ero возвwшапась rurтью шатрамнІ А вс:еrо 
над 1р&ПС]ІІОR и храмом ІСОІІОСИJІось восемиадцать глав, CO:JВC34Jte 

xyn011oa, И:JJІ)'Ч8ЮШИХ <:К.ІІІНИе божесnснноR краСОТЬІ. Кто nюрtщ 

'Тепер- Ле•'І'3ін nроІІУ- у &.::•нно.., раRонІ Мосои. 
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щелсвра'? Неизвестно. ПсшоІівІе XJUIW eJpOIUUI на Украине, 801-
..-.о, IJn}JII IIPIIfXIJI1 КU _,r cdtfac НІ 38pa6crnи. НПJИС11ІІоІІ 
real, мuopoeciiiiiiii·JКJUDttЦ• 1 (ВНЛі.'Іено мною. - В. М.). До
РМ лише. шо ухраінськиА архtтектор міг приїхати в Москву не 
•НІ заробіТКН•,ара:JОМ із одиією 3 офіціАНИХАСJІеrаціА ai.u.ren.мa
HI Івана Махпи, икі зуnиІUUІИСR в МалоросіАському nоетоuому 
aaopj на Покровці. 

Під час бсрс::Jиеаих ])'tТрічеА з Максимоанчем Шевченко 31111Н
wив Аому ще один автоrраф вірша •ВссснниА вечер. (•Сuок виш
невий коло Х8111 ••• •) та noe:tiA ·П~· (•Заворожи мені, ВWІХ· 
ве ... •) і •Муза•. Скоріше JВ все, Максимович сам попросив про це, 
оскіпьки він ВИRВJUІВ намір На.орухувапt кіпька посзіА Шевченка в 
журналі •Русская беседа• (до цього журна.'І)' було nолано тоді 

повість Шевченка •Проrулка с у.ІЮІІОІІьсrвием и не без морапи• ). 
Максимович nобував у .п.омі Щеnкіна 26 берези•. ane не 3ВС13В 

уже Шевченка, тоА вр•шuі рушив 111 ВОК38Л. TOJii він відnравив у 
Петербург (через Гриrорі.І Гa.nanuta) листа: •Прні3JUІВ .п.о тебе, по 
слову 1110му в лев'пь і приво3ИВ тобі •Гус••:, і твого, і нашого, .па 
тебе, лебс.!uІка, вс не 18СТВВ. Бувай же 111оровенькиА, на все доб
ре - і nощааи тобі БoJre! .. Лоскnаю тобі :1 ІІаном Гаnаrаном тво
го еГусJІ• і мою тобі 38СГОJІЬИУ віршу' і отношсніє в контору е~
скоА Беадw• < ... > чтобЬІ тоби достаRИ.ІІИ .Беседу. нашу за два 
nреJСНнс 1'О.ІІЬІ и за сеЯ 1858 rод. Не забуваА же зсМJІJІка свого щи
рого М. Максимовича•. 

Шевченко не забував. JIJIC1)'8IUICЯ з Максимовичем і Пра.!lОВ)К)'
вав 38Х0111110ІІІПНС.І Aoro JІРУЖИНОІО: •Коли б така у мене бyJJa жіІпса 
- повінчався бJІВ А умер.. Саме Марію ВасипіВІІ)' пост просив ще в 
Москві.ІЮпом:опи АомуОJІР)'ЖИ'ПІСR. 22листопuаІ858 року нага.ау
вав іА у листі: ·Вельми і велІоМи шанобнан і любІІІ мои пані Мар'є 
В.Скnьєвно! •• А ви, мабуrь, уже і :~~були мою просьбу'? Тоя ж вам нв
ЩІІІІІD. Я вас nросив, щоб ви wснс оаснКІІн. Ожсні1ь, будьте ласкаві! 

а то ик ви не ожсниn:, ro а сам Боr не оасниn.,"ПІk і пропацу бур!Іа-

' koncwlwA Л. МоІ:UІ а уяицu:м JІХІІМ.Іkнrр. М.: Го;mс-Пресс. 2004. С. 478. 
Є.ІІІІі, ВІD Н8 СІІІНіІ] aпfn:.1ctl uерои буІі ІW1ІІС: .Лета 7204 та (1695.- В. 

М.ІОІmІІрІ25АН8 • .llсnорукок.1о.:чссІІІІ~ Дuan именем ПСІJІ)"Wка Пln8J1CIIIto. У 
Aoro'teC11o111:81110QIUIIHI]ПpiWIJ'810'11D.npcg)'.llt:i.І-ПOfa/IOICWCНA. 

У ЦенrрuwІому АСрІІІІОМу І!рХіІІ хІнофсmuаоІСумеитіІ РосfІ1бсріІ'СІІ IIOICJ• 
МІ:НІUІоН•І фі:ІІІоМ,І ІkОМу :ІІфікаІІКО llp8IJICWte 11Ra"HUIЩ*IH І 1936 р. Н. 
іі місІІі 'IUi liy.tl І8ІІПОІІІІНІ ПИІНL 

1 Mкn.t~~ на)'ІІ]і 1u: .аииА llpmct:ІCWUІII ( ксnоІНиІІІ сnнсох me .. eиiCOIO
ro•Єpnilu.. 

• Про lipg ni.a. 311'0.11011WM •25 wapn ІІSК.. НІІІ1ІUИИІІ МІІІLІІ\.1011 QІексаНІ
ро8ІІ'ІСJІ' МІ 'ltCn. We8'fni1C8 і Пpo!llft8JUdiiDOfO 'ІИСJІІ НІ oiJiAI '/ МІхсНМОІК'U. 
p!nll08iмoaani. 
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кою Іtа чужині•. В цих puux яась особnиво ripxa uрrіВІІивість, а 
ще більwе - приреченої nророчості, бо ж так і сталося .•. 

МихаАло Максимович, якиЯ у rpyшti 1858 року зttаходився у 
Москві в po111yul з JІР)'ЖИІІОЮ, nисав, втішаючн Шевченка Jl: 
сnіачуааJООІИ Аому: •От на такі-то часи, може, Я лучче жиnt собі 
єдИному, хоча на все ЖМ'1ТА наше і недобре бути ч011овіков.і ЄJІино
му. по слову Госnсшню. А шо а:кби А cnpaiUI.i Боr noмir ІWІ одру
ж.иnt тебе, бур.nаку, на МихаАлоаіА Горі! •• То-то б УJІРМИ вec:inrut -
таке, що ur. сині rори Диіnровії 3J1ВИПІ)'JІИСЬ би на pa.!IODiaX ••• •'· 

MapUt Ввскnівив сама аі4nовіла Шевченкові наnрикіІІuі тоrо ж 
1858 року: •Ви думuи, що 11 і 'JІІбуJІВ, чоrо Ви мене nросИІІИ, а и 
ювсім і не :JВбула, думаю, якби мені Боr noмir Вам найти rарну 
квітооtку д""UІ кaworo любимою і rapнoro українии ... • 25 бере:пІІІ 
наС1'}'Пиоrо року, тобто рівно через рік nісля :mайомспа в Москві. 
Шев•Іенко шtсав Маріі Максимовм•t: •Спасибі вам, мое сераеІІЬ
ко, що ви мене -падує-rе і не заСіуваЕте моєї nросьби. Як Боr помо
же мені до ман місн:uи коwtить моі Аі.'Іа з UCH:JYPOIO, то ІІІІСИМІО 
повну кишеню rpoweA та А чкурну •tcpe3 Москву прн:мо на Ми
хаАпову ropy < ... > Як Боr та ви поможсте.то. може, А Одружуся. 
Якби-то так СТL'ІОСЯ, дуже добре було б. Ах crpax обісіло вас мені 
бурлакуваm ... • А 10 травня знову звертався до Марії Максимович 
з тією ж сумною жартіаnивісnо: • ... ПосИJІаю вам евіЯ портрет, 
тілько, будьте ласкаві, не показуйте портрет дівчатам, а то вони 
зпикаІDТЬСи. полумають, шо я raltдaмaw.xнR батько, та ні 0д111 Я 

замі• не пі.!Іе 11 такою паnиводу. А mм часом оаиіR наRкращіR 
скажіть mхенько, шоб рушника дбма та шоб на своєму оrороді 
rарбу:Jів не сажала.. 
Що А roвopиnt, Шевченко спраuі мріяв •убезпечиm: себе ві.D. 

тієї самотн. яка СПUІВ JІ:ому чи не наАбільwою карою в житrі• (Івви 
Д,юба). 

25 трІІІІНЯ 1859 року поет аніхав з Петербурrа і через Москву 
приїхав в Украіну. В ccno Прохорівкв він прибув 13 червня А про
жив там ПОНІІ11ИІt.ІІСНЬ, намашовввwн порrретн Марії та Михай
ла Максимовичів. 

Побіжно виникає ПИ11ІННJІ про те, а яких спх:уиах із Махси
мовичем був 6ошІиськиА niCJІJІ nepci:vay МихаАла Олсксаuдрови
ча в У~q~~~іну. Між ними зав'язапося лнстуввин•. щотрнВІJІо ПОНІА. 

'МисимаІІРІ М. ЛиtnІ.- К.: Лм&ІА, :ЮСИ. С. JO]. 
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30 років'. іноді 1 нсмалими перервами. Дослі.'tник Іtієі n:ми ВоІІо-
4ИМИР ДаІІІt.nіВ 381НІ118В: • Так, JОВСіМ НСМІЕ" 11HctiB 1а роки: 18)6, 
1839-1845, IBS0-1854, ІВ64, 1866, 1В68-1869, і таким •Іином ви· 
ІСЛІО'ІаЕТІІС:ІІ 17 рохіве1• 3ІІ8ЧІЮІО MipoJO 11Иcty11HHR СТОС)'ІІІUІОСІ 
АіJІ.1•иості lioJuiІtc•кoro в •ЧtеНИJІХ• та участі в uьому виданні 
Макс:имовиче. До речі, Mиxaltno Олександрович високо оцінив 
уже перші .1111 роки nубяікаторс•ких 1)"СИ.'І• Бодинс•коrо: •При· 
ІІС'ТСТІІ)'ІО І8С С НОВЬІМ 1847 I'OJIOM Н lІ)'ШеВНО ЖСJІ810, чтобW ОН lUUI 

ВІМ HO'IWC СКІІW на ІІро.ІІОJІЖеНИС ІІОJІеЗНWХ "I'P)'liOB ваШИХ, чтобw 
он прмнk сm:чссnснному бьrтописаиию СТОІІ•ко же .. ЧтсниА .. 
ОбWСС1111 нawero. СКОJІЬКО И"ШІІНО их в 1846 nшу. Зто поистмне ЗВ· 
c.nyra и бІІаrое де110. Особ.JІиво мw. украннцw, б.nаrоларнw11 и:ш~· 
ние Конискоrо и ..Летоnиси Самовидца'" ... наконец!• В •~ервні 
1847 року Максимович писав БоJurнському:. •... •П'Обw noкa18Th rо
товность ИОІО ПОСТОRІІН)10 СJІ}'ЖИТ1о .. ЧтеtІИRМ .. 88ШИМ. Jl ПОU11110 
aaw на cdl КJІИ ІІа CJIC.liYJOШCA почтс ./UIC статьи .•. • 

Максимовмч щнро рааів 3 roro, шо в 1857 р. закінчІUІося від.nу· 
чсина 6оJuІиськоrо вів. •ЧтсниА•: •8ооврв11ІТСЯ, Бог даст, прсжняа 
пора • ЧтсииА'". о кoropwx я вспоминал вссrц с:е:рдсчно, как вw 
ІІКІ1СJПІ ПО МОИМ С1'ІІТІtІІМ. Зто ІІОССtІІНОВJІСНИС бу.ІІСТ fІ'СWНТСJІЬНЬІМ 
RВJІеНИСМ, торжесrІІОМ nрuшьІ lfalt ХрІІІ!ШОІО И В обnасrи НВ)'КН•. 

ЙШІІн роки. Максимович сnівпрацюВІв у •Чтениях• і 
незмінно пі.Іrrримував БoJurнcьxoro JЮбрнw: словом. Скажімо, на 

ПО'ІІІТКУ 1860 року nисав: еЧесrь вам 11 .. Чп:ниа ... "ПО вw ПОlUІЯЛИ 
:лу ropy с бопm:пами и атявиrовсхи её иссёте на раменах своих. 
Я JUUІ нсё ІІІМ raroanю ФУРУ, но как она не срочпая, то и не ви· 
нюсь, 'П'О еще не ompu:ncнa. а прІІ.ІІёт наверное к мссtу нажачс· 
НІІJІ•. Через рік, у ЛІОf'ОІІ)' 1861 pok)'. Максимович знову щиро за· 
ХОПJІІОІІВІІСЯ: • •• .Любо ГЛJIJLC11o на IICJiyJO историческую ссrrию хни
аок; U1IJIOCЬ бw, :.uюcвarn. сА хоть каких читатслеА ... Да минуст, 
Q.ІИВКD&е жрсбиА вторичиоrо:J&Крwтия ваши .,Чтсни• .. •· 14трав
иа 1862 року Ма~:симовнч писав БоІUІиському: •Первую кннrу 
.. ЧтеНИЯ" nOJI)"'НJІ и почти все прDІІСJІ < ... > ПомоrаА вам Бог npo
J10JJЖ81'1o8. І травня 1865 року 1 Києва: .дУшевно 6Jiarмap10 вас 11 
.,ЧТСКІUІ" < •.. > ПрИWІІІО 88N О1'СІО4В HCnpeNCHНO Х0ТJІ NІUІЬІА 
IUCJI8I1 в ,.ЧтенИІ" .. , .uвно пора •••• 30 rpyJDІІ 1871 року повіаои:ІІяв: 
•ПорwВВІІсІ • не ре3 писатьаmоаа и написаn.что--DІбо .11.111 ,. Чте· 
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ниА", СТО.'ІЬ много \:одержательнwх и АІІи меня заниматепь

ІІWХ ••• • 
Цікаво, що Максимович активно ІІілтримував &одинськоrо в 

йоrо роботі кал збіркою украінсІtХИх народних пісень. 26 березня 
1848 року ІІИСВВ: •Я CJibiU1811, ЧТО Н BW ТО:ЖС собирастссь И3д1Тh 
ac:cro южи~>русскоrо нарсша песни < ... > Спавно, ІІомоrай Боо1 .. 
Извсстмтс: меня, скоро ли вw ІІРИС'J'УІІИТС к и:шанию и скакого от· 
ІІСJІВ nисем иачнётс? Вам, как спuнсту, хорошо бw начІІТЬ обряд· 

НЬІМИ ПССНЯМИ, KOЛНJUCUIH И ІІроч., ІJІЮЯСНЯИ При :ПОМ СВОИМ 

комментарием инфолоrическую н друrую сторону спавинорус· 
скуtО•. Через майже JІССJІТЬ років ІJО-дружнtоОму картав &омись
коrо за те, що пк довго не видамн збірку. 

В 1855 р. виАUL1а кннrа БодянсІоКDrо •О времени щюисхождс· 
нии слаВІІнских nнсьмсн•, і МаксНМОІІМЧ дав ій найвищу оцінку: 

.ДСТНщс ваше - боrать~рскос; честь и слава 38 него вам на ва: вс
ка, на все краннw С.'Іавянскнс! Жсрr~~утучную ВО1ІІОЖІUІН aw на ап
тарь СЛВІUІНОІІСJК'ННJІ < ... > 0r дуwИ Н сердца ІІРНІІСТСТІІУJО вас С 
охончаинсм вawcro, понсmнс ска:JВТЬ, почтснноrо и J1QC'r0Aнoro 

'fPYЛS! Ас тем вмссrе не скрою rрусти, нсвоnьно пробуждающейси 
при пQІlОбном огромном, добросовсстном трудс, rрусти 11 жю
нснную CIUIY, UCHDID karopoR добWІІІІСМ MW111KHC труJІЬІ- В AIIJI kl> 
ro, ми чсrо? буп,ут говорнn. щслкоnсрw, уж конечно, нсдnи них, а 
МИ И.збранНЬІХ СJІ)'ЖИТСЛСЙ И ПDJCJIDHHHJCOH HcntHW, МИ УJШСНКJІ 
собствснной любви к неА и жauw 110 нсА, с коrорь~мн и родимси•. 

В лнс;rах .110 стврwоm дРУf11 А земли ка Максимовича Боаинсь
киА особпиво искраво ІІОСПЕ українським шnріоrом. Як відомо, 

<:D~e йому Максимович послав рукопис nepck.llaдy •СІІова о паn
ку Иrорсвс•, шuочн на уна:Jі спочаrку видавати Aoro в Москві. Бо
аинськиА віІаІІовів: •Мнс он нравитсн, XD11I больше HHkOMY из рус
ских не моха noнpa8Jt1'ЬCJI: надо бьm. нашим братом, малорус
сом, чтобw оцсннn. Вас н всё, поаобнос Вашему труду. Но ІD sroro 
11t CJIU;J'eJ:, 'Іrа6м мw, XOXIIW, 8е .ІМ88І C80IDI J8IIIDIII'noC8. Кто 11е 
• &,.,r .-na. ecJ8I • мw? не,__ нuо ...-n. • .u• ам: 
.......,_ • ...... ?. (Виаілено мною. -В. М.). Саме Бо.uнськиА 
сnонукав Максимовича на полеміку з Михайпом Погодіним на 
сторінках с.nов'инофіпьсwсого журtwІу •Р)ttкаи бсссдв. з npмвo

lf'J тоrо, хто має біІІьwс прав Н8 спадщину Київської Русі - кпи
коросн чи маnороси. Максимович niJucpccnювaв мuоросіАськиА 

харuтср КJЛІаУРН Киівсьr.оі Русі, водночас внкпuwн своє ба'ІСН· 
ни •кпикоі• руt:ьхоі спілІоНосrі: •ВсликоросснАскос наречие со
стоит в блюuЯwем срWІСТВС с бе.ІІОрусским, и СОС'І'UІІІІІDТ они од· 
Ну речь, НІІИ ІЗWК ССвсрН~КНА, которwА вместе С ІОІІ:Норус· 
СХИМ 113ЬІКОМ IUIH рсЧІtІО (СОС'І'ОЯЩСІО В двух rлaBHWX Н8рСЧИІІХ -
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маnорос:сиRском и чсрвоtІОр)о'ССІСОМ), образует олну великую речь 
ВОСТОЧІІОСІІВВJІНСІС)'ІО, КJІИ русскую-, 

Між іншим, Максимович .повrиА час: вивчав •С.'Іово•. написав 
про ueA твір кілька праuь. ІІОК83ВВWИ ик пам'ЯТК)' масне ук
раінської мови. Він довів із фаК18Ми в руках, шо українська мова 
виникла ше в час:и Киіасьk.Оі Русі, раніше за російську. Вс:упсреq 

Поrщіиу, ІІКИА вважав українську мову зіnсованим росіАським 
еиаріЧЧІІм•, Максимович на прикпаuх і1 •Слова• та 1 українсько
rо фмькпоруаскраво nоказаа uink.OBКТ)' с:амос:тіАнісn. українськоі 
моІИ. В 1863 р. Максимови•• на.прукував в журнапі .Деш.• •Нові 
лисrи до Поrоліна про староб)"Пtість ма..1орос:іАськоrо наріЧЧІІ•, 
що 318JW1H остаточtюі поразки поrодінсwсіА теорії про с;таршkт. 
•ІІеЛНкор)'СЬКОЇ• мови над •мал~ькою-. 

Копи в 18S7-18S8 рр.Максимовнч жив у Москві. в тому чиСІІі 
пі.а час персбуванни в місtі Шевчсшw, він підтримував дружні А 

ділові стосунки з Боданським. ПрикnВJЮм може буrи записка від 
18 січн• 18S8 року: 

•Пос:шаю вам, дражаАwиА Ос:ип Макснмови•t, "Божию Ми
лос:n. .. и оtрLІВОК и1 ,.Заnисок .. Петра Moi'ИJ'Iw. Первую мо101о, 
Сс:ІІН угодно, ХОТЬ 18ра3 В врухарНІО, а вторая: ТОЛЬКО дJUI СведеНИЯ 

ВІМ, ДО ЛИЧНОrо JІaWCI'O собсссдОВВІІИІІ. 

Замсткн .мя 1-А книrи .. ЧтениЯ'" .11 напишу tta слсдуІDwеА не
депе. Не буд~:rе JІИ ceron.нa обеаать у Коwслсвwх: побачилнсь бw 
там! До евипан ин. 

Ваш М. Максимович•. 

Як ми побачимо далі. •tcpe1 два місяці с:амс Максимови'І 
повідомив запискою Ботtнськоrо про те, шо ШсВ'tснко приїхав у 
Москву і 1)'ПННИІІСJІ у Щепкіна. ПіСJІЯ nовернення: 8 Украіну Мак
СИМОІІИЧ ІІUіtь 18ЛИWИВ СВОЇ МОСковсwсі меблі у :JеМІUІка на збсре
ЖСНМ. Вони 3)аІІічаписн ІІІ пі:жі.wс, скudмо, 8 Києві 1869 року, 
КОІІН Бww«:wснй приіІuvuв в Украіну, а 1872 р. Мu:симовнч 
3Ііхав JIO БоІ:uІнсt.КОrо в Москву по дорозі з Петербурга в УкрвіН)!. 
Навіnо н8С'І)'Пноrо року Михайло Олсксан.дрович теwо зrааував 
про це: •В пос:пс:днсс прсбwваинс мое в Москве R так сбnизИJІСІІ с 
вами и 8К/ІС.ІІ С'І'ОІІЬКО мwero JCPY*CCKoro участин ко мнс немощ
ному, чrос бJtаnщарносrию и с удоІWІьсnисм о том вспоминаю ... • 

Бсwtнські та Макс:имови•Іі. JІРУЖІUІИ сім'ами, і Максимович у 
своіх ЛНС'ІU nовіJюмпяв про нарошuння: у них з Марією Ва
СИJІіаноJО сина і, •к сnраuсніЯ джентльмен, незмінно nсрсдаВІІ 
вітанИІІаруJDІНі Бовнськоrо. Марфа Микитівна з'нвилася в лис
тах Максимовича ІDР nіслІ. roro, JІК Боmtж:ькиІІІ nовінчавс• з 
нсtо, JnepJUC - в 1839 р.: •ICJtiiНIUOCt. cynpyre aawelll ... • HtWUІi такі 
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вітаtІНJІ стали постійними. Скажімо, 10 сі•tня 1861 року, ІІ8При
кдад, писав: •Uелую ручку cynpym aaweR и обttимаю оас or щи
рого сер.ІІ.uа. Map)'CJI моя с сІЮИм любwм да rарнwм ХJІопчиком 
свилетс.пьствуtТ вам обоим усерднейwнА пОКJtон н nривет•. Через 
niвropa місяuі знову: •Жинка МОJІ н хnопец моЯ, КО1орому В'Ісра 
мннуп гол пераwй, ЗJІравств)'СТ и вместе со мно10 кnанRІDТСJІ вам 
обоим и жс.nаtоТ вам всикоrо блаrоПОJtучии•. Ше чсрсJ рік: .да по
шлёт ВІМ ГОСІЮАЬ НОНЬІе СИЛІІІ на IIWH КрсІІКНС И бІІаrис трудw! 0r 
вс:еrо <:еРJШІ обнимаю вас. КпаНJІюсь жинкс вашей•. 31 берсзиJІ 
1865 року: cКJiatuiJOCЬ cynpyre ІІІШеЯ, а вас обнимаю И :ШOpoJitl 
;&С.ІІаю•. Так само 13 травНJІ 1867 року: •Псшружню ваwсму мой 
)'ССр.!UІЬІЙ ПОКІІОІІ•. 23 ЖО8ТИJІ 1870 року; cCynpyre 88WCA МОЙ 
усерднwІt покnон•. Наприкінці тоrо :& року: •Мwспенно обнимаю 
вас,- низенько кпаняюсь пооружмю вашему,- вам преланнwА 

М. Максимович•. Уріксаоєісмсрті, апнсті віл 11 nюroro 1873 ро
ку Максимович 3ВJІИШВІСJІ зворупшнво1'}'Рботливим: •Как 11Юро
вье ваше н супруrи вашей? Клаи.11юсь вам обоим от себ.ІІ и or мо
ей Марии Васипьсвиw•. 

Якось Максимович ІІІписав Бод.ІІиському: •Лишите ко мнс ра
ди Боrа ХО11о потрошку; IW ІСUUІЬІЙ раз ПИСЬМОМ СІІОНМ ОСвежасте 
дремаrу мою умствснную н мою старсюШ)'ІО rwtoвy ... • В іншому 
листі вілвсрrо зізнався: •Извсщайп меня о себе и Москве хоть из
редка: вw один уже ю нсмноrнх, к кому обращаюсь п о
то ва ри ще с ки аож.ИJІании щнроrослова-. 

Очсвил.но, що БwtннськиА мав луwсвні икОС'Іі А чссноrи, які 

привернули на все 1КИ1ТІІ серце Максимовича ... 
До речі, Осип Максимович постійно пі.Іnримував Максимови

ча в MиxaAJtoвiR Горі, :юкрема, висилав йому нові книжки •Чте
ниR•, через ньоrо Максимович аілnраВJІJІа свої првuі а 
слоа'инські крвіни. Саме Бодянський onilt)'88ВC.II nересиланням 
Максимовичу rpoweA зв персІUUІІНня ltoro •КниПІ Наума про ас
п.икиА БожкА cain' і rонораріа 11. журнальні етаnі, шо допомаrа
JІИ тому трІDUІТИСJІ а умоввх бс:щюwU.'и і постійних nобуrоаих 
пробпс:м. 23лJОТОГО 1861 року Максимович писав Бсшя:нському: 
•Письмо ваше, .JІюбсзнсАwнІІt зсмлкчсньку, от 29 января н прИ.ІІо
.сииwс при нем 23Sp. серебром • имел у.аоІІWІw:пне nолуч~. и 
JI)'ZC дJIIC)'JO ВВМ. 38. 31'0 ПрисІІ&ИНС СІ'ОЛЬ бnаrоврсМСИНОС К ИСХQЦ)' 
жмw; буае чим хуnорбу MиxaltltoaoR ropw ІЮІІВТІ.ти ... • Через рік: 
:пюву uкуваа Бодянському: •ПреІСJІккее сnаснби ВІМ, ltOXIНwA 

'Ц. Dlllf8.1110Mknm.III)'X080-IIOII)'UJIНipМIID8ЇIIInpo6y.ІCJ8Y3eм/II,COIIII'I
Hal cнcmu~, la.'IUIIIIDI, 8КІЬаn8 • cllr 1833 р. І nponroм .arнpwg;. кanuin. ac
pe8JC8UU8CIIQIUIНIIUIIП1opoia. 
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хилІчс, за ваше любсе писанис ол 2 аnрсл.1 и :Ja прмо~еение к не
му- таксс баrатее. як 11 А не спол.е~~&~~а~: воно .пуже запомоrпо ме
не; рв:юм очисnuю мене одо вссrо, що завиновативс:ь був у сни 
tрИrодЬІ ... ~ 

Окремо- npo шсвчсиківськнй сюжет у листі Максимовича .ІЮ 
&oдttнcwcoro віп 14 трави• 1862 року. в •кому він розповідав про 
віnаіаини Шевченкової моnши на річниwо поховання поета: 
с ... Побував у Каневе, И На ТарвсовоА NОПUІе, JIC сщбули МИХРН)'ІО 
и ПЬІІН)'ІО rоаовшину, наткпt)'Ішисьи сами по-Тарасовски, з.аоса
.пw. Or ІВм и пс:ссиwса, на сей с.nучай мнmо написанИІІІ и еще ни
кому не читаннu: 

ПрошаІ, ТІІJ8СС. 6pm: мк.,иА! 
Owe - 1 тебе мм побу.1и. 
ИRUІСІаІІІХИ)"ІСрІСІМОІ'И.!ІІІ 
ЯкnаІОбІеОІІб)'а•: 
Мм IIOWOIDLliiC• и ІRИЛКСЬ. 
Як упи•к• пr коmкь. 

Гори.,КСNОаnи-•ду..:
НеuІ :rоби JCМJUІ пером! 
АНІІІО-..ПІ,СJІUІІІІІА.ІІР')'И, 

С.'ІUКОСПІІІІ)"ІИМККІІІНОМ; 
ТlldlnatJП,-IICJotDMHOIOКТ, 
ACIIII•C.....Н81NCC.Cin. 

Х..... Ко6JІрс ИІІD саинwІ, 
Хu.ц. :J обох nорон Днеnр~, 

ПJІОІІІІА. JІdiiiМ'fe Ухроим. 
ПрсхuІ. Чермеч~~ ropl! 
ItA. ДІІІПІре, &m&y, npмcneauA -
НссІІІІІІІІІ'ІО8еИ,КОJnІІd!о. 

Пpивqmucm. )'8ІІУ иесІЮІІіІІ&ні СІІова, ці ніби :JІІ')'бИJІІІСJІ у вс
JІНКОМ)' .Іисrі: еМою пссс:нку прошу вас с:ообІцип. С1ВРИІСУ М. С. 
Щепкииу. .. ~ І стає 10всІм 3рОО)'ІІІіJІим, нвскіпwаІ ui троє - Бo
.uнcwadl, МаксиМО8ИЧ і Щепкін - назuааи були духовно 
ПОЄІDІІНі міІt собоІо ІСJІИКОІD то6оа'10 ао Шевченка. та Іоrо 
rеніuьноі пoe:JJJ. JІк tyr :uюву не 3I'UII11I ае uитованиІ ІІОСТО8ИІ 
38ІІИС у Q1Q11e11J1RКY: сМихаІJІо Семенович в ~ дсnс мне не су
JІЬІІ. Он СJІИШком уаІІСІСаСТСJІ. Максимович -тот просто б.Nаrоrо
веет nc:pc,a, моим стихом, БсщІнскиА ТОJСеІ. 
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18 береJва: 
•Заіха.nв до А. М. Мокрвц•коrо• 

Повсрrаючись .по 18 березшІ 1858 року. чкrвємо в шо.пенІІнку 
Шевченка: 

• РаСС1'8ИІІІСІо С МІІІІОІD, O'lllpo88'leJIWIOJO JeМJI8'DLOI, 3IUUIIIIW І 
волу JD8DIIIIC:II, к мoerq СТ8рому ІІрІІИUІD А. И. Мо~. 
СтармІІQJІІИUІt не 1J11U мена. ИІМJ.QеІЮ. 1111 с uм с 1841I'QIII не 
ЦІІІJІІІе~. 

•ШkOJII живопису• - пк Шевченко назвав Училище мм.rр
ства і скулwrrури Московською ху.пожньоrо товариства, що з 
1844 р. було рооташооаІІС ва М'ІІСІІВІІІоКіІ, J6r.IIII8Y ЮІІІUU. (те
аер- .NI11)'. В.ІWІося встаІІовитн, шо МоІрІІІІІоІUdІ .... у6уАІІІІ
ІУ )"18/18111,11, .пе анкланчі мали квартири. Бодянський, як ми uc 
знаємо, nобував туr на ху.пожніА виставці навсені 1852 року. З 
1865 р. навчальний заклад отримав nравв внwоm А нuнвавсн 
Училищем малярства, скульmури й архітектури. В училищі В'ІИ

JІИСJІ або викладали Олексій Саврасов, ВасНJІь Псров, Іполит 
ПJ)ІІнішніков, Василь Пукірєв, Ісак Левітан, Абрам Архипов, 
CcpriA КоровіІІ, Воло.пнмир Маковський, Ап011Лон Мокрнu•
r.нА ... З училищем пов'JІ.заиі імена Івана Шишкіна, 8ac:НJJJl 

Попєнова, Валентина Сєрова, Аполлінарія Васнщова, CcpriR 
Іванова ..• 

Педаmr училища AnoJUІDH Миколайович МокрицьхнА 
(1810-1870) навчавен в Ахалеміі МНСТСІ.(І'В, був учнем Карла 
f:ipJDІUІoвa. 3 Шевченком познаRомнвся ще .по Aoro викупу з 
кріпацnа, раюм з Іваном Сошенком кпопотався про звіnьнеНЮІ 
Шсвокенка вill кріпосної залежності і впаштуванкя на навчання в 
АІашемію мистсшв. У сВОfму щодснІІику .цокладио розповів про 
це. 25 квіnІн 1838 року МокриlUоКИЙ був прис:уrніІ при то~ як 
Вас:НJІь Жр:овськиА у пстсрбурз•кіА майстерні 6рІО.ІUІовв вручив 
Шевченкові в~кну. 

В шо.пеннику МокрнІUtКDrо ЗНІХQАНМО кіпІоКВ цікавих шtрИХів 
про СТUІІСННR .110 MWІWІ.Oro Шевченка БрІWІJІовв 111 Жух.DІІСІокоrо. 
А ще МоkрІІцьхий :JI'1UO'f:, кк у ni11fi. 1838 року рвзом із Шевчен
ком ві.D.віuв Epмtrur:: .дуже корисною була наша розмова в цьо
му сВІІПUІиші, і на uеЯ раз біІІьw ніж копи побачив в .постоінСТІІ 
nюріи .. перЩОКJІВСНИХ маІtсrріВоо. 

1 ~R6y.uotoк·flaiiiiU.I-DponiiLOIIIIWIWІie&IUI&I10011•0.a:· 
СІІЩІ8 МеІІІІDІІС08І ~•'l8diiCneplnnlll nмepu-naprrИJІ: І8ІНІОшкаІ. 
YO,UНкra.mul:llh:a.бnltrclfмнп. 8CICmllla:ud.aaPІ-.u. йоrvІІІІІІІро
'fDІІІ:t'dреІІUІНОІіІМ'JІС'ИІІІІWСІІХІDріr.~іІсІrорГрІІSІр..,мnІІІ:Uо8уJg--. 
IOaJ:Icolal.8pdreaop)'В.:II!IIDillleиa8)tnpua.•нaqiiDIIDOI.IIQКaDOI. 
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У 1842 р. МокрицьхнА на масниА коwт виїхав в Ітв.1ію 41111 
ааосконалеиня ху.пожиьої маАстерності Шевченко, .110 речі, ще 
раніше. на ПО'ІІП'КУ 1841 року сподівався, що за усІrіхи в малярстві 
його поuшють до Італії. Напівжартома писав 19 лкпоm .110 Гри· 
rорія КІітки-Ое:ноа'JІненка: сЧере1два rоди ІІК Про'ІК1'ІІЄ'І'С вякім
ІІсбу.пь жур~Імі. шо ккиАсь-то Шевченко намалював картину 11'/
же 40JІІШУ! А за таке ма.1юванt1я ака:~емія Aoro (мене б то) посилає 
в ІТ&ІІіІD, в самий Рим•. АІІе через JІВ8 роки він маАже переконаа
СJІ в марності такоrо сnодівання на АкІшемію, npa8118, не втратив 
саму нцію, про шо свіІІ.чить лист із Яrотнна, наnнеаннА Шевчен· 
ком у rрудні 1843 року .D.O конференц·секретари Пt.-rербурзькоі 
АюшемІі мистецтв Василя Гриrоровича: сЯ ІІІОСЬ не дуже ударяю 
на Аказемію. а в чужохмШИtІі хочеться бути. Я теnер Jаробляю 
rpowi .. , а заробивши. lІ)'Маю чкурнуть, як АпОАЛОН Ніколаєвич•. 
Пatm:JJeAмott Куліш також. мав Jl)'totкy Шевченка •:ю rраниuю 
сttро&аlІкти•, шоб він там сшнрше по tBitY поrJІЯІІ)'D•. Все ue 11е 
збулося. Шевченко. як і Пушкін, не вніжажав за межі РосіАської 

імnерії, не бував у євроІrейськнх сrw:ІИWІХ. Як пов'язано ue з тнм, 
що саме сневнїздні• поети наАбL1ьш )')СобИJІн сrrоконвічну духов
ІІУ суrnість своіх народів, стали духовними символамн на11іі? Пи
ташІJІ, шо чекає на rрунтовну аіАnовідь. 

Темі :mшки про Мокриuькоrо є у повісті сХу.аожник• і в лис· 
туваtші Шевченка. МосковськиА украінознавець Михайло Забо
чень налшав, що МокрнUЬІСМR є автором при38бутоrо нині порт
рета укрвінського nисьменника Євrе11а Гребінки. За час, КОJІИ 
друзі не бачилися, МокриuькиА ао 1848 року, вже :sa підтримки 
Петсрбур:Jькоі Ахадемjj МИСТСLПВ, ЗН8ХОАИВСЯ 38 КорJІОНОМ, а 
niCJІR nоверненНІІ СПІВ академіком, npaLUOвaв nрофесором Учили
ша малJІрства R скульmури. Шіmt:ІІдWІ'1'Ь рокі а він не бачна Шев
ченка і не вnі1нав змученоrо 38СJІ8НИJІМ та хворобою nоста, nparc 
3)'t'I'J)iч, C)'lUIЧH з усьоrо, була темою, бо через JІСНЬ Тарас Грию
рович ше ра3 :saltwoв .ао uвньоrо знаRомоrо на М'вснншкіА. Що 
робив Шевченко у МокриJ.lЬХОrо на uet1 раз? сОтмхн7JІ у неrо, во
....ОО.UС. 3CD3UIII везd8еІаюrо .11P1f1 моеrо, aouЬoro Ште,н
Сіерrа •••• •. В очах Мокрицькоrо, якнА уже .песята. років був ака-

•] Іt)'.:ю&КНКОМ васи.wм ІІІІІПОвичем Штерн!іtрrом (1818-1845) ше .. екко 
.аруа!І ni.D, ЧК КUЧІККАІ Au:l:ewfi Nмrn:tl1'8, ІОКІС :lkii.IIC ра30ІІІІІ a,udl UІpnrpi 
1 Пerep6yp-Ji111o ІІ·ІІІІ.ІІІІНІіВІсІUІьєІСwwrоосrро811. На uеЯ час NW\QIUII Шtq~ІІ· 
6opr уи noбyau у 1836-1838 рр. 1 УQ.ікІ, КІJІНСUТ)ТІІuатопеІЬUdІтаJWІРО" 
ІИІt upnac. 'fІи!ІІ&ІІІІІ ЧК ХНІ і dpaUIOIII у Кa'taнiJui, І NКТІС)' f. С. ТІf)Ноес•ко
rо. O.UU. iJ nерших у Росіі JІерІІ)'ІІСІІ ао ffМ8ТНІСН )'КІІ8імсьхоrо нараамоrо noбyry. 
Й0111 uрnсмн nоао6&nмСІІ Карпу БрІолоІ): За uртнну •СмченНІІ nкок у МІІІІ0-
росіІ•ІІ831) W"pllбcpn16y,10 IUiropOJIЖCIIO "JQIIOТOIO NCJWIJIIO Ах&ІсмІі NІІmІ.І'ПІ. 
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JІсміком, вчорашній зас.'Іансць міг прочитати ні ме ПИПНН.ІІ проте, 
чому Шевченкова лапи с:к.'1811ася так нсщаспнво ... сJІІСШииа з та
ким тмантом!• Wo він віnповів би? Та віломо що! Він уже віапоаів 
усім і на всі віки: •Я так її, я так любпю мою Украіну убоrу. •• • 

'ИІвімо собі на М'ясннц~окіА Тараса JРиrоровнча, який пряму
вав .110 будннk)', що :JбcpireJІ а.онині. У нас є можливість уважно 
роплянуrи шматок wос:ковсІtКоrо мiewcoro простору на pcnpo
ayкuii гравюри середини ХІХ етопіття по акварелі І. Шарnсмани 
(:юбражено ту частину М'исницької вулиці, .1,е знахоа.иВСJІ 6уа.и· 
нок Юшкова, тобто Учкnищс мВІІирс:тва і скул~оmури Моековсr 
кого художньою товариС'П\8), В ..Алфавкntом ука:JІТСЛс к nлану 
МксниttкоА чacrn• він чиспитьск nіп Nll99, а навnроти ми бачи
мо бу.ІlИнок Імпсраторс~окого Московс~окоrо поштамту (Nil 200), 
двір ккоrо був ще не :Jабуа.ованиА. БодІttський писав: •Смотреп 
вwставку в ху.аожсствснном к.nассе, что nротив nочтамтв ... • По
шrамт уже кілька lІССJІПUІЇТЬ розмішався НСПодаІІіК - У KOJJHWHЇII( 
nапатах спо.авЮЮfика Петра І Опексанлра Меншикова, СІЛ.Иба 
якою розкинулася на початку XVIII столhтя біля М'ясницьких 
воріт навпроти церкви свяntх Флора і Лаара. Uю f1)8.нnіозну цс:рк· 
ну видно на акварелі. Вона відома з IS47 р., коли ше була .ас
рс:в'яною. В 1657 р. поряд 3 нею було nобудовано цегляну церкву, 
поноВІІсну в 1851 р., А у такому виrJUIJii іібачнв Шевченко. Знесе
но І93Sрок.у. 

Ліворуч на картині виеочиn. с:лаветна Меншикова вежа, шо в 
Арханrс.л~оеьхому провулІС); 3 uерkВОю Гавркіпа АрханГСJІа. Тарас 
Григорович обов'язково бачив іі, хоча, мабуп.. не знав, wo вежу 
було 3ВС.ІІ.С:Но на noчancy XVIII етоnіТЬІ під керівництвом випуск
ника Києво-&ратсt:ок.оі ICOJicni, украінс .. коrо архітектора, ху.оож~ 
ннка і ск.ульmора Івана Зарудного. Він прибув у Москву на
прикінці 1690 pok)', заnt:м за протсІtІІією Івана Мазепи і при 
пі.цтримuі ректора СІІов'и:но-('реко-Лвтинськоі аUJІемІі, 
київс~окоrо вченою Сrефана Яворсwсоrо НUЧІІІІСJІ за кордоном. 
Повернувшись до Моеквн в 1701 р., ЗаРУJDІНА 38 ВD3і8КОІО Петра 
І наrJUШІв за всіма ху.ztожннками та іконописuями Росії. 

В ШсnснхоІіІІ nolicrt •hІузwuкт. ЧІП8(МО: ••. .JІвспомнІІJІІЩІТНJfУ не3Іб~енно
rv мocrv Wтерн6срnа ,.ас..шснис ПІСОК•, н мне стапо І"JІ)'СІНО ••••• 3callcna МСІІВо 
.118111 ШтерtІберrоІі ПрРО НІ вШрцаенu.ю ІТІІІііАІUІ ПРQІІОаtННІІ oc.tnl; Mh1ty 
1840 року аніхав ао ІтuП, JR nомер ІіА t}'IIO'I" у 27 років. Пtрм.Іі.ІІ.'іWІм Ше мм
ко ПQIIpy8U Rому примtркнх •КоеhІрио, НІ пому ІІ&ІПІСІІ Іірш •НІ иnІіІу..а. 
ШtерttбсрrоІІо: 

По!Rtш U.1tXO, 
По6аЧНQІбіІПІТО; 
1uн8ИUICІІ,:.JE)"P11111CII,-
3rualt меке. брае! 
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UікавнА ісrоричниА факт. На відміну від храма Васнпн Б.18-
жс:иного, МеншІІІсова всьлуже nодобапася МН&."ТСцтвоонавцсві
аІСАІІСміку Ігорю Грабврю. Він назвав їі nоетичним дифирамбом 
"JOJtЧOro красі рос:ІАського іконОС18С8'. Письменник. інтелектуал, 
MOCUO:Jtta&eUЬ 0Леr 8опКОВ, •киА ІІа3ИВІВ Івана ЗаруднОЮ cnt118· 
НовиntМ СНІЮМ УкраЇНИ•, :WСОМІОВІІСЯ МеНШИКОВОЮ ВСЖСІО -
•OJIHHM із наАпостичІІіwих і наІІлосконаліwнх пам'wrникіа 
росіАськоі архітеІСТ)'РИ•. МеtІwнкова вежа вважапаси -сссrрою• 
Івана Вспикоrо, їі висота сnочатку навіть nepeaиlli)'ВIL1II на один 
метр відому .азІіннwо, L'le зrодом у rw~oay вежі ІШ8ркла бІІнскав
ка, і післ• віаноа.1енни вона стаnа нижче. В наролі говорнпи, шо 
так Боr покарав булівсльників вежі за порушення благочССПІвоі 
московської трtШНUіі. До речі, вежа була OJUIHM із nерших у 
Москві храмів, у •кому з'иаИJІася сюжеmа скульmура: рельєфні 

зображення наа. ВХОJІ8МИ- •Вхід у €p)'CWIHM•, арханrели ГаврІUІо 
А МихаАло; забрutенНІІ херувимів у кaлittllJix копон і nillиctp; 
ре.~~w:фні комnозмuіі на єванrсп.ські сюжети і т.ін. На вході JIO 
церкви теnер висить lІ.ОШКВ, ика сповіUUІЕ, що вона збулована За
рудним. На ЖІJІЬ, Менwикову вежу вже лавно не можна nобачити 
у всіА повноті, бо вона перекрита :J боку Арханrе.nьськоrо провул
ка церквою ФeJJ.opa Стратіп:ата, зведеною ше на початку 

ХІХ столітrи. 3ару.ІІ.НИА побу.!1)'818 у Москві Сnас:ькиА собор 
Заікопоспаськоrо МОНІСПfРІІ. де тоді місm..1ас11 Спов'ино-Грско
ЛІІТНнсwса вкаnемія, церкву Іоанна Воіна на Якиманці, яка. 38 
ОuіНКОІО вже 3I'IJUUIOIO ВодКона, •ПО Праву ВІІІUUЕ"ІЬСИ OJUIHM Ї:J 
кращих пам'итників nстровськоrо часу•', ЧНМВJІО інших культових 
і цивіnьннх cпopyJL 

Звуваzнмо, ЩО 1 JJPYtUЇ ПОІІОВИНИ XVII сtоІІітпІ В московській 
храмовій архітектурі дуJКС відчуrиим був укра.інськиR вмив. У ао
реІІОІІІОІІіАиому путівмику •По Москве• це визнавалося: •Весь во_..,.._....,..., __ ..,........ 
10111.- ее 8I'OfOI третм XVU иu ~ • Мосае • lllt
f:81818 8tl J8'I8ID ороаеІскоrо .......- • 111110- (Вн.аіІІено 
М:НОJО.-В.АІ.). 

Auape.nь Wapneм:aнr .аає живе уимення про московське ву
JІИЧНС житn:. На персJІНьому ппані бачимо кінного ВQ/Іовоза, тро
хи .ІІІІЇ - прсшьоnсу 3 ВЇ:JІІИКОМ 6iJul НСЇ Т8 баnпу КІре1)' 3 тріАКОІО 

• В .воро8МІ)ІІіІному .......П 'ltn8tмo нІбн cnclliмwto npo МаІІІІІІХОWJ веау: 
•YicpuiiiCIODI сtреМ.НtаІе форм ІРІІІІ ІМрх, сmе'1810Шее "....._. МІІСJІК 
npeuellllll pe.111111103110иanpoeiUtOJV.D;y1111 небесам. к )'lq!UIIa}'IO •lф)'Citom... 
т.е. К8СІІОе:ІfКе yueiiWII8IOIIIИXCII 'Іе11ІерПО8 11 80аМерКІШІ І форме сто6 11.1111 -· 'ВоІ-О.Мос:Іt8.uорІІИСІDІХrнhL-М.:АІU'оркn~.С.І71,178,181. 
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КОІІеА. а ше -крита лініАка, заnряжена ПІJЮІО консА і вершник 
на біпому коні. Втім. )':е це скоріше nроrу.'Іннкові екіпахі, трас
портне зна•Існнн вулиці ТОJІі ще було невеликим. 

В п011і нашоrо юру- понаn лівсотні москвичів та rостеА міста. 
Найближче - розІІоwики RКОгосьдрібноrо товару- сwш тримас 
Aoro ІІВ ЮJІові, шо було тоаі характерно. іІІwиА - перс.а собою, та 
чмовік із візком ІІА .авох tm11ccax. Біли вхолу .ао ве..1икоrо СКІІІШ)', 
мабуn. кyneuwcoro, що перед церквою, СИJІИТЬ сторож на стільчи
ку; nівор)"І, біпн входу .ао .авору поштаМ'І'}'. стоїть, очеви.аио, чср

rовиА. НеnD.ІWІік - жінка з JІИ11ІНОІD, скоріше 38 вс:е, куnує Jt/IJf 
неі cOJIO.II.oud, ше Olllla жінка з .аиm11ою проrуnІОІО'П.СІІ по М'ІІс
ннцькіА. Кtлька груп лхшеА, які некваnІІо розмоВJІІІІОТЬ, інші 

rюсnішають у своіх справах. 
Наа усім цим панує будИІІОК Івана Юшкова, в якому ТОJІі 

розмішувапосІІ учИJІнше мапярс1118 і скульптури Московського 
худож.ньоrо 1UІІІІриства, а n:nep спап.коємно- РосіАська академіІІ 

мапярсrвв, скупьmури і архітеК'І}'РИ. Фвсац буАИнку досі збсріrає 
первісн нА виrnІІд, і саме ва.....,...,. К1'11110М111Мf11011......, .ао
-.-Тірку~. 

З uьoro приво.а.у в серпні 2007 року ми звсрнупнсІІ з аха.аеміJСОМ 
МиКОІІою Жулинським .rю ПрезІШеtпа Украіни Вікrора Юwенка: 

•Кульtурииа uектр Украjни в Москві випусrив у світ книгу 

•Тарас Шевченко: "Моє перебуванна в Москві"• та карту nерсбу
нании поета в місті Це дає змmу науково обгрунтувати потребу 
відкрИ'ІТJІ першої в росіАськіА сrо.nнці меморіа.1ьної JІ.ошкн, при
см:ченоі Т. r Шевченкові, на будинку, в якому він побував, а са
ме: вул. М'исниuька, 21. 

За цією a.apcc:OID т. r. ШевоІекко 18 і 20 бере3НІІ 1858 року 
вШвіаав своrо знайомого, хуJtО&Ника А М. Мокриuькоrо, яхнА 
ІDІВ і преuював у бу.аннку Училища ммярства і скуnЬІ11'}'Ри Мос
ковською ху.аожньоrо товариства. Тепер 1)'Т знахDJІИТЬСІІ 
РосіАсЬІСа акав:сміи МВJІІІJІСТВВ, скульптури і архітектури. Врuову
ІО'ІИ те, що а Москві немаЕ жодної мсморіапьноі .rюшки, присВІІ
ченоі Т. Г. Шевченкові, В88ЖВІІИ б 38 доцільне ПОруІUИ1М на 
мОедержаВНому ріВНі ПИТВКНR Про ії ВСПІНОВІІСНИІf На будинку ПО 

вуJІ. М'книw.хіА, 21, тнм паче, що Тар1с Гриrорович був ака
дсміхом Петербурзької ІUСІдСМіі NІІСТС1[]1Іі. 

Мем:орІапьну liOIIIIC)' мана було б аШкрити 38 Ваuюю )"ІІІСТІО в 
березні НІС'І)'ПНОІ'О року .ІЮ І 50-ріЧЧЯ nеребуваиня Т. Г. ШСВІІеНКІ В 
Москві та віDіааннІ: НИІІ буаинх)' на М'аскиuьхіІІІ, 21. Це стаnо б 
ІІUUІИВОІО nсшіє10 8ІС)'ЛЬ1JРЦОМ)' житrі Ухраіии та Рос:П, 11113И8'DІОІО 
віхоІО у nіnготоВІІі .rю 200-річноrо I01Iine1o Коб3ВРJІ, JІОСТОЙНИМ npo
ІouteНJUІM tpiJUIШЇ віа:JначснюІ ШевчеиІСОІІИХ ІОВіnсів у Москві•. 
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18 берези•: 
•3ІіХІJІИ 8 &HHfiPBIO М. ЩепКІНІ• 

ЧИТ1Іємо ла.1і в щоденнику :111. 18 березня: •Потом JІexa.u в 
.......а МІn3ІІІІ Н. Щеаанq, rae мне Якушпн 110.111р111 110p1Jin' 
JІWІВІІП'ОІ'О liи&oJiu Ноакова•. Мик0.11а Михайлович Щепкін 
(1820-1886) відомпА рос:ійськмА ВІWІІІСUЬ і rромадськмА дїич. 
друr'ИЙ СИІІ aprиcta. КорисrувавсJІ ПOWIHDID серед МОСКОВСІtХОЇ 
інтеJІіrснuії як чесна і порядна лІD.ІІнна. Книгарня Миколи 
Щепкіна була ооним із uентрів поwиренЮІ нелеrа~~ьних захор· 
.понних ІПШІнь Герцсна і Оrарьова в Росії. Попіпtчна noniuiя, яка 
стсJШJІа за Мнкопою Щепкіним, доповідвла: •Во время ирмарки 
в Нижнем Hoвropo.nc и в продопжение зимw, один из сwновсА 

Шепкина уеnш.1 из Москвw и, как rоворят, развозил несколько 
ТЬІСJІЧ 310СМІШЯ'роВ 31ПреWёНІІWХ СО'ІИНСНИЙ ••• • Не38дОВЮ дО 
знайомства з Шевчеш:.ом - в.nincy 1857 року- Микола Wenкitt 
pІUDM здружиною віавілав Олександра Герцена вЛоtшоні, мабуть, 
iwnDCJІ міа ними А про !UдкрtПТJІ книгарні в Москві. Книгарню 
Мик.о;rи Щепкіна і Кузьми Сол.патьонкова було вШ.крито у вересні 
1857 року, і ро:m.шовуваnася ІЮНІІІ М'исницькіІt .аільннці на Вс· 
ликіА Луб'инці в будинку Михайnа Сисаліна (не збсріn:и); теnер 
118 МИ)' N.k:ui ЗНІХ.одитьсJІ будИНОК Н!ІІ з меморіаJІЬНОЮДОWКОЮ, 
яка розповідас. wo tyr з квіТИJІ 1918 року по rру.пень 1920 року 
працював rолова Всерос:ійськоі наnзвичвйноі комісії Фелікс Дзер
жинський. 
У кннrарні Миколи Щепкіна, де бував і Бо.пянськиА, продава

лися, nередусім. книm аидавнн1П111, заснованою ним у Москві в 
1856 р. разом з куtІUС!оНоІсuснатом, колекціонером Кузьмою Те
кеtnійовичсм Соцвn.онковим (1818-1901), який сrоіть у чш:і 
першим у кoropri таких будівничих росіАської культури ак брати 
сабвшниковн, Мамокrов і Моро:юв, Щукіни і Трстьякови. Ми· 
КОІІ8 Шепкін 3fU)'IIall: •СоІшатенков ро.ІІІІ.ІІС:R и вwрос в очень rpy· 
боА и невс.сствснной c:pc.nc Роrожс:коА окраинь~ Мос:КВЬІ, не по
лучил нихакаю обра:юванИJІ, сле обучен бWІ русекоА tpaNOТC и 

асю юнос:ть свою провёл •В ммьчиках• :аа припавком с:воеrо боrа
тоrо отцв, пОJtучаи от иеrо МCJUІWC rpowи на дневнос nрохормпс

ние в ХОІЮАНЬІХ торговwх puax.•. АІІе Сол.паnонкоа заАНJІІІСІ са· 
моосвітою,Іін звх.ОПЛІОВВВСJІ ТІJОРІМИ ГОІ'QІІа, nримкнув до rуртка 
ТИмофія: Грановськоrо. В Roro біблісm:uі, nepeJUUІiR за :J&Повітом 
Рум'tнuевському мухю, нарахоВ)'ВІLІІОС:И близ•ко 20 тнсач книr. У 
с:ааибі СоJшатьоиковав Кунцево roc:noВL'Iи Іван КрвмськоІt, lmla 
Рєпін, ВасИJІь ПОJtєнов ... Він шввв дачу МихаА.ІІу Шепкіну, дру· 
жив з баrатьма віаомим в Росіі ЛІQІІЬМ.И. На коwти СОJШІ.тьоиковв 
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була побудооана лікарня lloro імені .'ІJІЯ бідннх •без ра]]ІНЧНЯ зва
нн~. сослов11~ 11 релиrиR• (тепер - Міська клінічна лікарня ім. 
с. п. Ботхіна). 

В шоденнику Бо.аннськоrо ВІІдавсuь Соллатьонкоо зrапується 
в зв'язку з ІІідІІНСКою ІІіели смерті Тимофія Граноьськоrо на 
rроші, за рахунок яких куніверентеті міг би два роки вчитися в 

Яоrо •Іесrь канnилат на зваиня магістра Jаrальноі історіі: • ... Kyneu 
Салдатенков всех перешеrолял, 5 тwсяч серебром подпнса.'І. 
И лот бЬІЛ его знакомцем н, кажется, бо.1ьше. чем знакочuем•. 

В цьому .аусі записав у щоденнику 211Р8ВНЯ 1861 року про від.о
.о,tоrо баrатіи А Іван Забєлін: •Попа.1ся Солдатенков. ехавwнЯ на 
11аре ОТЛНЧНЬІХ ВОJЮІІЬІХ. Встреча МИЛJІНОІІа С КОПСЙКО~•. 

Шевченко познвАомнвся з Солдатьонковнм якраз у книrарttі 
MнKOJJH Шеnкіна. Тоді в KOJJeкuii купWІ-меuената, якнА почав 
збирати галерею росіАськоrо мапярсrва ще до Петра Третьякова (з 
1852 року), була картина Карла БрЮJUІо88 •Вірсавія•. з якої у 1860 р. 
Шевченко виконав одноАменинА офорт. При цьому ві11 корнету

вався фототрафією з картини, подарованою Солдатьонковнм. 
Поет у свою черrу подарував кОJJекціонсру <~Кобзар• і через ху

.аожннка Василя Раєва передав Аомуофорт •Притча про внНОf1>8· 
даря• з дарчим написом: ·Кузьие Теренnевмчу Солдаrенкову. Т. 
Шевченко. 1858. Ноябрь 10•. В колекції Со.тшатьонкова нарщ з 
творамн П. О. Фе.потова. В. Г. Перова, І. І. Левітана, Ф. О. Ва
сильєва були акварелі Шевче11ка <~Перерване поба•Іення•, <~Сон 

бабусі і внучки• ... марія• й .. uнrанка-ворожка•. 
У DндвІІННІ.Пві .. к. Солдатьонков і М. ШеnкіtІ• вибір кннr .пля 

.прухування здійснювався зі зrо.пн всіх членів компанії, і всі вони 
несли юридичну та моральну відповідальнісrь за кожне видання: 
Солдатьонков і Щепкін, як вкдввці, КС1'Іер - peдaJCJOp. На час 

приї:шу Шеа•Іенка в Москву в світ внАшло кілька книг. 
Спочатху були вилані вірші Олександра Кольцова ( 1809-

1842), якоr'О шанував Шевченко. У листі до caoro знаАомоrо 
Андрія Лизоrуба від І лютоrо 1848 року з Орської форпаП чи
таємо: • ... Чи не ІІайдете в О .пес і сочииеннА Лер.wонто.а' u Кмьцо-

' Про MКSIIAU Лермон-то. ••оп ІІІКU' 
Жива Дуwа Поето811 СNПІІІІ, 
Жим асuтих сІ!Оіх речах. 
ІШІ,ЧІІ'ВЄОЮІ8ІІ(ІоІ 
IЧ)'t'w Боrаанебесах. 
Вnипкі 1857року Werteнxo НЮІІИОрІL)ОІІО 3f11Y118.8po!:ІRCI.Uiro nоета ІІС-..у 

wомккику: •Наш ее-1ИІtИА Лерt.ІОНТОІІО-. Мю wt: •HDЧJ., луннu, пtWІІІtІІПІІебнІІІ. 
ІІС)"ІІо..Кu;Преr;рІСІЮІІСJІНОІ'81*0Н11~"1111~~~~~црr1fН8 
С O'ЩXI...-eJJWIWWН СПІDМН Лepмotm;J811., ~ 11 ІІеІІСІІІЬНО Пpo'ltna/1 llea:on.EO 
~ кц JІyчwyJO WОІІК1"8)' Cooa,amno :поR нсІІІофUІОІОА rармокки •..• 
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tltl, npиuшin. nоезії евитоі РІWІ•· В с:іч:ні IBSO року Шевченко nро
хав уже Оnексін Бутакона прислати Аому твори Кольцова. Як аіао
мо, Konьuoa бував в Украіні, збирав тут ІІісні та ІІрис:лів'я, напи
сав кіІІька віршів украінс:ько10 мовою. В бібпісmш.і Шевченка бу
пи твори Копьuова, анаані в 1846 і 1857 рр. 

Цікаво, що вже на .аруrиА .а.ень вШ ПО"Іап.у свого щоденни
ка, 13 червня ISS7 року, поет занотовус: • ... Я, кu с:ка11111 nоот 
наw, 

ПНІІІУКСАІІІІМІНОІІСНИОІС.18ІІtІ, 
Д.111p!1)11.1e'ltНWІ,UІІJIII!uw, 
Д.uMIL'IItiXIICICpCНННXliPJ'XIIi, 
Д.u ІІUОП1І MHII)'IIUIU. АНСА•. 

ЦсА чоmрирuковиА вірш Ко.nьцова, вперше опуfuІікованнІt 
1846 року. Шевченко l1ll1}'t: з пам'RТі (!), з віаNіною тільки в пунк
-.уаwї пepworo JWUC8 (кома замістьдвох краnок). З мотивом К01Іt.
цовс:ькоі nоезіі певною мірою персІ)'ІС)'ЄІ'ІtСJІ вірш ШевчеІІКВ •Не 
MR JІІОдСА, тієЇ с:лави ... • {1848): 

HeAІІJІ.l!Qiell,tkic.lNII 
Мереоні та Е)'Н!РJІ.& 
Otdlllpl811iPDI)'IDJІ. 
4мсdk,6р81'і11МОІІ! 

Та не забуда.wо пояс:ненНJІІвана Дзюби про те, що Шевченкові 
рsшки не с.1ід абс:опJОТИзувати: .тут є nевний викnик і ,.JІІQММ'", і 
aoni, -але::, 38Ичайно ж. він і далі, навіть пишучи ,JIJIJJ сс:бе .. , ма
™* на увазі А ту rрома.оу, •ку назвав .,братіІІ моя'"; зреumио, в 
rJІибмиі душі він знає, wo rовориn. не тільки і:І самим собою, а з 
вічиіс:'nоt-. 

Своrо часу CcpriA €фрсМОВ383Начав, ШО сWс::вчс:нка росіАсьха 
ICpН11Utl 3Нс:3НІВКН Ч8І:ГО JІІОбнла порівнювати з КWІьцовим•. 
Втім. ше Добро.nІОбоа, оцінюючи Wсвчс::нка, писав: •Он - позт 
СОІІІІРІDСННО иаролнwА, тахоІt, uкoro MW не можем )'К838ТІо усс:бJІ. 
д.. Копьu.ов не:: ндёт с: ним в сравиение ... • 

Наступними книгамн вНJІВаииuтu •К. Соuатьонков і 
М. Щепкін• були •СочннснИJІ Т. Н. Грановскоrо- та першия 
збірник віршів МИКОІІИ 0raplt088, RКНR у 1856 р. Rоіхав liO с:воrо 
apyra Гсрцс::на в ЛоИ.ІІои. У псрuмові 40 поИІІОНськоrо IIJUI8НWІ 

а....-. 2nQ811, 1110 1 aeta. смерrІ Weneнa том•к ЛермоІfІ08І-.... у 
Hlo0r018 еrа.'ІЇ, Х0. IOUIICJ'ICifllt п:І:ІІІІІІІІІІІІІІСІІ,ІkІrо ІІІІМІІ.До pвtd, М8кJDІ 
f'IIDc:wad 111100 ІІUІІІСІІ: •МСІІІUІDD, 1 ~~~ с.nD8'.мсмв ~не &,по 
CSi&llllllc:nill&ilrиil)r.oliypaaal. саІІаіІ-... а.ЛермDИn181 Wene..-. 
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ІСІІНГИ •Русская потаённая литература ХІХ столетия• Оrарьов 
ttисав: •Україна прокиІtулася у Шев•ІСttкові, і ... Шевченко ІІа
родний у Малоросії, з захоппеtІНJІМ приАttятиА як свіR у 
росіАс•кіА літсраtурі і став мя нас рідІІнм•. У видавництві також 
вийшоа у світ збірник rром84JІнськоі лірики МикDJІи Некрасова, 
шо вілкриванея віршем •По:п и rр&JtШІнНн•. ІRSR року нІUІ.руко
ввио •Стихтвореиин А. По.1ежаева•, опального поста, відцано
rо Миколою І в солдати :JВ сатиричну поему •Сашка• (182SJ, що 
містила випаnн проти само.аерж:авннх університетс•кнх nо
рuків. Твори ПDJІежаєва, Кольцова, Грановського жаходи.nисн 
серел. книжок, які напежапи Шевченкові А описані після Aoro 
смерті Данwом Камеttеuьким. Нарешті, ВИдаВНИUТВО •К. Сол
JUІТЬОНКОВ і М. Шепкіtt• випустwо в світ друге ВИlІ8ІІІІJІ брошу

ри Івана Бабста •О нскоторwх условиях. способствующих умно
женню иаро.пноrо капитала•. 

В книгарні Шевченко зустрівся 1 Євгеном Івановичем 
Якушкіним ( 1826-1905) - росіАським етнографом, правником, 
моло.пшим сином лекабриста Івана Якушкіна. Разом 1 Мико
лою Шепкіиим Якушкін видавав 1110ри віломих росіАських 
письменників. Публікував також етнографічні матеріапн по 

ЯрославськІА rубсрнІі, .пе мав маєток; пізніше брав участь у 
шіАсненні селянської реформи в rубсрніі. Якушкін .пвічі (у 1853 
і 18S6 роках) ї:шив до Сибіру, де зустрічаВСJІ 1 батьком і Aoro то
варишами, лоnомаrвв декабристам, раJІИВ ім писаnt мемуари. 
На ІtроханнІІ Якушкіна написали cnoraJlИ Aoro батько, а також 
Є. ОболенськиА, В. ШтсАнrель, М. Басаргін. Про все ue 11обре 
знали в сім'ї Шепкіних. У ссрпні IRSS року по .порозі в Сибір 
Якушкін 11іхав у Нижній Новrоро.ІІ., у нкому тоді rастролював 
Щепкін: •Михаил Ссмёиович своим многочнслениwм зиако
мwм, которwх он не знал JІDC иноrJ18, как зовуr, рассказwвап, 

что 11 е.ау в Сибирь и что он меня провопст•. 16 квtmя 1857 ро
ку дружина Щеnкіна ОлеІІа Дмитрівна nиc:ana в Рим сину Ми
колі та Aoro дружині: .... Якушкину парику в Москве не вс.nено 
жить, .пажс в МоскавскоА rубсрнии < ... > сwн ЕвrениІt Ивано
вич JЮТ с:u.ит к нему часто•. Пізніше Якушкін внлав мсмуври 
своrо батьtса. 

Шевченко 1нав про Якушкіна ще з 1856 року. коnи аrримав Ro
ro IIJIPCCY в Москві АтІ нап.сІUUІин• літера1урних 1110рів у ауриап 
•Р)а:хиА вссrиик•. Євген Якушкін nодІРУJІВВ Шсвчсиmві порт
рст pociAcьmro пpocвtnrrcJul XVIII- ПО'&ІІТ'Ку ХІХ стоnіmІа'я1ия 
Ш..Ісссльбурзькоі фортеuІ Миколи Івановича Новикова 
(1744-1818), акиА у свій час 8ILIUUt8l С8'І'ИРІІЧиі журнали <~Тру
тень-, •Живоnиссu• та ін. 
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18 береJнR: 
сПрніхали додому І с:ілн обідати ..... 

З книrарІІі Шевченко і Щепкін повернулиси додому: •Потом 
ариехаm~.аомоІ • Ce.tlll обtда'""'· МихаАло Семенович був rостин· 
НИМ ГОСПодареМ, 38 СТОЛОМ збиралое.ІІ 11ИМ8JІО JIIOllCA, ТОЧИЛИСЯ 
uікаві розмови на теми мистецтва, спuахувапи АНскусіі, лунав 
сміх ... Гуяннок Щепкін не любив, інооі аозвол.ІІВ собі келих wам
nанськоrо, сІWІімо, з наГWlН зустрічі з Шевченком, але п'янст
ВІ не терпів. Якось на початку 1858 року він отримав Ішtюрмацію 
про те, що Тарас Григорович у Нижньому Новгороді ніби-то 
гульнув із друзнми'. В листі Шеnкіиа до ІІаста від 6 лютого чи
таємо: •Не вwтсрnпю! Скажу! Тн, кажуть, друже, кутнув трохи? 
Ни какая nоwечина меН.ІІ бw так не оскорбнла. Бог тебе судья! Не 
ШВІІНШЬ тw и себя:, и .nрухй твоих. Поrано, дуже nогано. Не на· 

брас:wваА зтоrо на свою натуру и характер. Я зтогоне допускаю: 
человек зтнм и оrлнчаtn:и or животнwх. у неrо есть вол.ІІ < ... > Не 
взwщн 38 мои rpyбwc слова. Дружба строrа, а тЬІ сам проюаё.JІ 
менJІ в друзhІІ, нnотому nенJІЙ на себя•. 

Справаі, так »tорстко А водночас із любов'ю міг осмикнути 
Шевченка лише близький друr. І Тарас Григорович виnраІUІову
вався: •Яка оце тобі сорока-брехуха на хвості ІІринесла, що я туr 

нічоrо не робп.ю, тіп:ько беНІССІ)'ІО. Брехня. ЄА же богу. брехни! .. 
А тобі велике, оревелике спасибі за щирую любов тною, мі А rшу
бе снзиА ЕJІННИЙ•. 

3 цією подакою Шевчешш відnравив Шспкіну в лисrі від 
9-ІОлютоrо ае зrаданиА нами триптих •долR•, •Муза• і •Сла· 
..... певно прагнучи ловести артистові свою твор1rу активність. 
Вірш сСnава .. :&акінчувався рядками: •І тобо 3 похмілJІJІ засну
ти•. Та в щоденнику 9 лютого ueA же вірш уже заnисаннА 3 
іншо10 кінцівкою: •І nІОбо з 40р0ги :JаСнуrи~о. Мабуть, Шевчен
ко Іибрав ueA варіант не бс:J 8ПJІИВУ листа, оtриманоrо від 
ШспІtіна. 
У роlІИНЇ Шсnкіннх за скромним, але хлібосольним cronoм у 

пошані були чай і кава. Небоrа Щепкіна, актриса Малого театру 3 
1877 по 1903 рр. Олексакв.ра ЩепІdна-Черневська 3rадувапа: •Bor 

'Сааімо, 5-1157 poq Wс..rенка J8IDICU у IIIQieHиuy: • ... У мен• м 
C:CrQIDIII ешІ! lriOICOкml .ІК(С)ІUШІ Of IIOJU'IepuІІHero .-.yNJICHIII nWIНC11IeiiНO
ПL.•9JUimXOI858poкyJi:Jнuc:aІo6ocnyrнonpciiiШeннoiКO'III•, &i.lwllcтoro, 
Mllldllo 'lutdt JUНI'IU у npllli •ЖJаю. 1 IIJIIIIDКIICHІU ТІРК8 We .. mкo. 
ІIU1)CJOCOUtOHUJІ~nepicuay.·Yml8uшн~JІІJCІІXnop1'8p8CJPн
I'I:JP'C8illil tоІІ..ао no wромеиам, псх:ле crnu1 НС8ССІ"W (Катерини ПІун080і.
В.М.):JІІІІІJІ~. 
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я вижу машутсррасу. одним боком ІЬІХОІUІЩ)'ІО на улицу. Пьют по
слсобсл.сннwА кофе, но тут ас СТОІІТ н бокалw с шамnанеким -
хараІСТС:рНЬІе, сrарИННЬІе боІWІІоЧНКИ С )'ЗІСИМ 4НОМ; Н3 НИХ у МеНІІ 
сохранилисьлва- боІWІw,к чьсму XpyctaJІIO прикасались ~ Го
rо.'ІІІ, Бслинскоrо, Герцена, Шевченко и мноrих-мноrих друrих 
нс"JІбвеннwх люл.еА ... • 

Важко назІІТИ толіwнІх письменників, арrистів, критиків, 
учених, які не чаювали у Щепкіна. В І"ОС11ІХ у ньоrо nоб)'ВІа 

увссьаавіт Московського університету, а служителі Мс.~ьnомсни 
тут :Jaauн були своімн. За гостинним столом у Щепкіна, ІІІС m
дував один і3 віnві.дувачів. •находило nрИІОТ исk)'ССПЮ, а про
стнс и дnбрwс обwчан ссмьи mрІІJІно ммJІJІи на посещввшую 

молопёжь•. 
Характерно, що в Москві зв частих дружніх ~чеА п 3НаА

омств у Шевченка жодноrо разу не tрІПJІМосJІ ИІдМірної виnив
І:Н, не було чсрс3 це ні однієї бс3сонноі ночі, нс:шорового 

J8C1inл11, ІІІС ІІС НСО4Нора:JОВО тр&ПІІМОСJІ В НИЖНЬОМУ Новгороді, 
а noriм і в Пстсрбур:~і. Приміром, післJІ -званоrо обі!ау• в кнн&Хо
ІDМУ маrазнні МнІСDJІн Щепкіна 24 бсрс3НІІ, Шевченко і Щепкін 
сnокійно nоіхалн на музичинА вечір до куnWІ Варснцова. Тах са
мо настуnною днІІ післІІ вслнкоrо сRІІТІСоеого обШу на честь Шев
ченка, що RoroJІaa Максимович, поет ще відвідав Аксакових і Ко
wсnєва, де по3найомився 3 Волконським. В аурі Щепкіна та А зв
rалом в товаристві нових ІІОСТОRИХ лрузів куль1}'JІІІ .'JІС'rілля не 
стільки даrримуІJІUІася наАсуворіwим чином, скільки була 31001а
дсна а іх духовні А мсктаnьності. 

Торкнемаси хоча б мимохів.ь пмн, JІКІІ зрину.nа в XDAi нашої 
розповілі. З часу одноrо 3 перших бЇСИlJВфів Шевченка МихаАда 
Чалоrо, 3 RКИМ ПОСТ nознаАОМНВСR 18S9 року і ІСО'ІрОІ"О НІUИВІВ 
nрІІJІТСЛСМ, вів.ОІІО, що Тарас: Грнюрович НС цур8.8СR ВИПНВІСН, 
nрннаАмиі, на ПDІІІІПХУ навчанНJІ в Академії мнс:тецтв поет nори
нуа, :аа сповами Чалоrо, в .світські Н8COJIOJUI А apнcroqJ8111ЧHi 
ryJІt.би.IQalo. ОдНаче мітки про бешкетуваннІ n'JІнoro ШсвчсНІСІо 

:JІІJІНWВІD'ІІІСІ ТЇІІІdСИ nnіrкамн. 6/Ін:u.JСНА nocтU .apyr ФсАір Л131-
рсвськнR СJІілЧив: •Мене обурюкm. рооповіді про безчинства 
Шевченка у неперс30му стані. Я був 3НайомиА із ним у краші ро
кн Roro DТПІ, КО/ІН він ІSув 3ІІоровиR І~. апс 11 асшноrо разу 
не бачив Aoro n'JІним .ао нсnсшобс:тва. Виnивав він, шоnраІІІВ. 
Інсші ЧИМВJІО, але коана 38Ава чарха робила Roro лише бln:wu нс
викуwеним і натхненним.JІО.ІWІІШ8 бі.!Іьwе 38.ЦУІІІСІІНОСІ'І і НІUІDІІ
чайноі СИМІІ8ІИЧНос:ті. Душа Roro 3ІІUШИ JН8ІІ8 Юру. Чаrиривірm, 
JІКНR він наnисав.аес~t вуmсм на стіні wн~ nовністю харапери-
3УЄ такнR стан: 
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ВИІІ'І:Ш першу- CfJICIМ:IICШCJI, 
ВІІП'(W •'111)'1)'- CXIMCHCWCJI, 
ВІІП'(Ш'ІJІСПО-•ОЧІХСМ:, 
lJумІСІІА)'МКfІІОПІІІІІС•'. 

ПанТСJІеАмон Куліш такwк НВВОJІИD ui рuки, акі, :JВ Aoru спо
вами, •Шевченко уrлем на стіні в шинку написав•. Куліш свідчив 
про Шевченка: •Повс:рнувwнс& на Украіну в 1847 р., я знайшоа 
Aoro майже HCПII'I)'UIHMt. 

ЗвичвАниА варіант розантку подій піспа аиrrнаки Шевченко 
сам описав у щсшенннку 28 лнnн.ІІ 18S7 року в Новопетровсwсому 
укріменrІі. Нвпере.ІІ.ОlUІі ввечорі він повсртавс.ІІ з rостеА, аиспіву
ючн украіІІських пісень. і "J)'C'I'pia caoro 111аАомоrо АндріІІ Обсрс
меrtка: -АІшрнА. убедиашись, 'ПО а совершенtrо ПЬRІІЬІА, ВЗЯJІ ме

на осторожно пол. рук~ привел к вербе, разостшu свою шинель, 
НарВІЛ и ПОІІОJ(ИЛ под ronoвy бурwшу, полоЖИЗІ мена, перекрсс
ПUІ И ушел ... Я ОТ дуШИ МQІІЧВ поб/ІаrодарИJІ ero И, Heli.OJiro ІІОВО
рочаІІWНСЬ, )'CHYJit. 

Олексамр ЛазвревськиА :Jnut)'IIIIВ. піСІІІІ повернении з Моск
ви, всеною 18S8 раху. копи Шевченко дсІІкиА •rac жив у Михайла 
Лазарсвськоrо, •rастснько всоаерІІЛи з •шркою: 

сПокртавсІІ зі СІІ)'Жби брат, і OJIPI:JY • ВИЙNІJІ8СЯ з 6уфе1а 
ropi.Jrкa; ІWІИВМНСІІ JUii чарки, однадля rоспоааря. адруrаАІІЯ Ta
paar Гриrоровича. Ми з братом •СТОІJ}'ВUИся• без rоріІІкн, що да
ваnо nриві.а. Тарасові Грнrоровичу, аипивuоч:и чарку. зауважувати: 
,.Xro п'є, тоА крИВІІТ1оСЯ, а кому не шuоть, roA JUІВНПоСІІ" - і при 
ШоОNУ КидаТИ .1І)'Х8ВНЙ ПОГЛІІ.ІІ на ТИХ, xro JUIBHВCII .. ,t 

Заrмом Шевченко з JУМороМ сприймав .11еrку чарочку до обіду. 
Каауn.. що, В.1ІІІWи їі в руки, він :JІІЗ8И'ІаА rоворив: 

- Як то 1і п'аниuі п'ІОТЬ owo ПСИ1ІНЬ. нсхаА уже ми JІIQIUI при
ІІК'ІНі ... 
Ше JICXin:wca штрихів до uієі пми зі сnоnдів про Шевченка. 

МихаЬо ЧuиА ПОСИЛ8ІІСJІ на )'К])ІЇНську ПИСІоМенницю Стефанію 
Крапивіиу(ЛобоzІу), яха ІІВПИСІЛВ спопши про персбування Шев
чснха на ПІІрПІрі іі сестри мітку 18S9 року в Києві. 

3 іі розnовіІі nia 'ІІС своrо квартируваиИJІ Шевченко постіRно 
8C1UU ИС пізніше чспсрrоЇ rо.ІИНН, щоб ПОСІІ)'ХІІ1"Н0 RK nташки 
прощебс'І)'По своє перше вітаиИJІ літньому реиQ. Вмивавен він і 
WОІИІСJІ в АВОРі. виnrrиуашн авасноруч з гnибокоі криницІ віІІро 
cnoro.oit ІQІІН. До Ч8ІО мпивав чарочку і JaiDu пwоном - t.бо 
воно R смачне, і 3)'би ГОСJРНТЬ. і в :кнвоті ІНскрібає ІІСJІК)' не-

'Qaorullnpo~W18'1e11D.C.III. У I·Іq1CDd Пouroro:dapaиІU"Т&Dpia 
ШООІеUа оmииіІ,.._ 11111PYD81C0 1U: ..ду.. QМJ nопи.-. 
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ЧНСТІо•. УJІІОбпеtІОЮ Аоrостравоюбув борщ. 38ТОВЧеІІИА сапом і ЗІ
Прав.ІJеНИЙ nwotІoм, rрсчаtІі вареники і ranywкн. Після обіду він 
ішов у ca.u., мrва під ябп)'ІІеІО і голосно скликав дітеА 1111 рожоQ. 

•КоrолІОблятьдіти, казао він,- тоА ще tІе :ювсім поrання чо

ловік•. Як тілwси Тараса Гриrоровнча почиtІав персмаппи 0011, 

діти,:-. умовою, мап.и 1ІІХСНЬКО піти. • ТікаАмо, боJUІ.ІІЬКо IJ(C хро
пе, наче коtІаtса!• - rоворилн вони, роJбіпuочись. Проепавwи бо
rаntрським СНОМ дві ГOJUIHH, Тарас 3JIOBY ВИПИВІВ чарочку і заіаав 
пшоном .•..• попри те. пані КрапивіІІІ свідчнn., шо сестра іі )I()JI

нoro разу не бачила своrо ІСВВртнраита п'яним, він тіпwси випив
ши ставав .ІІСІUШі веселіwим та баІІакливішим•. 

Микwtа Костомаров також свідчив, шо п'яІІим Шевченка 

ніколи не бачив. Катерина Юш-е зrадува118: •Вnродовж .I1DOX 
років, JІІС JІ бачмасJІ з Шевченком, за ріJІkісІІИМИ ВИНJІТІС8NН, ко
жен JІСНЬ- яні разу не бачиttа Aoro п'яtІнм, не чула віа.ньоrо JCQII.

иoro непристоАноrо слова < ... > Ми зими, звичвЯtю, про Aoro 
спабкісn. до міmtих напоїв і намаrмнса стриМ)'DІтн Aoro від цьо
rо, &ІІе ВИКЛІОЧІІО 3 остраху 18 Aoro 1ІІ,ороВ'JІ ... • 

Тарас Грнrорович, як пише ІІІW сучасtІик Іван Дзtоб&, не був 
ІІрNІІШІПОВНМ вороrом ЧарКИ, та Він і не був іі бранцем, JIIC це Про
бували і пробують ПОJШТИ пасквілянтн. Поет усім ім відповів сам: 

•Я свою п'ю, а не кров JІtoJІCwcy.. 
Шодо БOJUIIIICЬICOro, ТО він у ІІІШМЇРІІОИ)' вживанні спиртною 

ІІіколи не був помічсниА. ПІІm:.ІІеІtмон КуJІіш у поемі •Куліш у 

пскnі• навіn. написав, шо той 

.. ~неаи818rоріІ!ІСІІ 
Ісмсрп.~ІІІ1'0ІІІНІІ. 

Це чимаnе персбіJІьшенtІІІ. Недарма cty.aetmt університету. акі 
баЧИJІИ nрофесора часrіше А 3Н8JІМ краще, смакуаала JЩJ'Jiufп~МA 
чоrиривірw про ньоrо: 

8ar 'ІСІ 118111 С: kппІПІХІМ, 
lfroCІІCЩJІП..JUWJIJpaoм. 
OtttiWIIІotТ'ЩIQ~ 
п._........, 

3Іте Куліш був абсопІОТНо точним у вюначенні IUIJIOвiJioмoi 
чудності Бо.uнсьхоrо: •Чи з rirteни, чи 3 воІ Ьшtоі вваnr, не пив 
наш Ісько Материнка ЧІІО (а в а: AoroA nитн 15, ак не в МосквІ?)•. 
Сутrчн 3 ~ьоrо. C'I'IJIOCI ue не вІдроу, ISo в rруАИІ 1837 рсжу &о
JІІІНсwсий nисав ПоrодІну 3 Праrи, JІХ про ІІІІНО віаомс:: •Bw 311&

етс, что я пью ТОІПtХО •tall, квас н ІІСЩ)': квасу :шес• нет и JІІІD ни
по не ве.пает что RO такое; от чаю • OID38IICJI и ос:rмса nри аа.-
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ноА водс ... • Мож.лнио. саме JTHX •tасів і залншttвся Бол.яttськнІІна 
одній воді, яку в лікувальних uL1яx виливав по лекілька десятків 
стаканів у день. Принаймні, є тому незаперечлнві свідчетtя ~ого 
самою, скажімо, БодянськнІІ так розповіnав про візит .:10 Гоrопм 
121рЗВНЯ 1850 року: 

•- Я вас tte задержу своим посешснием. 
-О, tteт, мw поснднм. сколько уюдно вам. Чем же RaC по-rtе-

вать? 
- Решительна нн•Ісм. 

- Чаем? .. 
-Его м не пью никогда. Пожа.'ІуАста. tte беспокоІtтесь Іtима-

ло: я не пью ничего, кроме ВОдЬІ. 

-А, так ПОЗВОЛЬтt ЖС уrостнть вас ВО.:tИUеА СОlІОВОА? .. • 
В щаденнику Бодянською за 5 квіntя 1850 року є ше один за

пис про запрошення Aoro до чаю в інших rосподарів: •От чая от
казался я. сказав, '!ТО, кроме вonw. ннчею не tІЬЮ•. Михайло По
rодін, запрошуючи Бодянською в rості на ІІочатку \856 року ІІн
сав: •Вода мя вас вместо вина и чая будет ЗВІІассна•. Бодянський 
справді вімаввв 11ереваrу звнчаАніА волі'. ЧаА замінював теплою 
водою з смородиновни желе. 

ДраматнчннА комізм домашньої колізії полягав у тому, що Яо

ю дружина Марфа МикІПівна, як і тисячі москвичів, не мнслила 
СІЮЄ жктrя без чаю. ТоЯ же Куліш розповідав: •Марфа ж 

Нікітішна любила •r.aA, мов китаїня, і пила мало не ввесь.nенечкн. 
Як приходив який rістьдо їізапорttика (а він любив одвідини л ю
деЯ поважних), вона .пи вилась крізь щілину в дверях, яки А. він, той 
rість. Куліша ж вона дюбила, а n надrо ше ~oro tІаиі, що ІІатім ~
лавилася ІІКО Ганна Барвінок оповіданнями з народних р, і вдо

стоювала чає11нтrя з нею самою не то їх обох у 11арі. та А самого 
ltoro, так що, не перебинаючн бесіди :JСМЛRків, приносила сама 
rостеві чай. Ях же ІІриАде, бувало, хто іншиА, Марфа Ніхітіwна 

ПоднВНїЬСЯ в щілину: •Нет, не нлравиuuя:!•, - сkрИВНТЬСІІ і не 
пішле rостеві чаю. Хто.: був їА по смаку, тому38раз посилає; а чай 
у неї- мушу сказати -був препахущиА. Раз Куліш сидів у Бо

дянською з Костомаровим. Чаю не полано: Костомара Марфі 
Hiririwнi не понлравивсь; а через прИJПеЛR А сам J(yлiw не адос
тоївсь тоді від неі честі•'-

Шевченкові довелося відчути на собі всю московську ІІри
страсrь до чаю. Вже наступного дня після: відвідання Бодян-

' W..uo. що,:. свіІІчекк..мм t~кІв, Іwnсрвтор MlfkC1111 І тако:.: •Ме mta 
ні'Іоrо,Крі.wІІОІІН•. 

'~П.l'аорМВDОJІТОІаХ.Т.1.-К.:НІ)'КОU.JО'WХІІ,І994.С.683. 
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СЬІС.ОІ'О- 19 березНІ- ПОСТ 38ІІИС:В8 У WOJICHHИKY ІІро місцеве 
чаюванни: 

•Иs Крем/о~ Dpo811111 мм а 6ollwaJIO ДмитроаJ, WІІІІІІІ І: ЕІене 
Кoнnunnl-~. моеІ СТІ.JОІЗІІІІ:ОМОІ; ІІІІІІІ.ІІ8аІ '11101 

от.ІОХІІ)'ПRІІDІІLUІа.......амаns"" Н. м. Щеааа. ИJIIII'UI
a 80UJІІІ11ІІІІІСІІІІІПІо к ета..е.... ... 

Те, що rос:ті у Станкеви•Іів пише •наnІVІИСJІ •ІаІD•, :ювсім не rо
ворИТІо, що rосn04Ння бупа не.аос:иn rосtнниою. Навnаки! Олена 
Костикn~ніана DИЯВИJІ& 1р&ІІІІ.uійне московське щануваиня rос:пА 
чаєм. Про це можна сказати с:повами ПоtТІ Петра Визсмс:ькоrо: 

Чac.qtp:ccuxбccc.D.y ... IIOIOCТWІII! 
Хо.ІІІІІКМО.'ЮІОАИЧСС'J'Ь.ІІІІОUІL18! 
По·ПРІ~'ІІано..,r. не на м~tttp кемепккІІ, 
Не ХОІІІОІІІ, ак:_. КІІИ Н8ПКТОХхn::ккА. 

Но I')'Cwo 11:101111111. НОСО'ІИЬІА, но ()'I:'JOA. 
ДywнctWA .І.СТСЯ •А ІКТІрtІОІО~ІІ. 
Прекрааю! .. 

Ще а nерші свої npиi1ZIIt в Москву ШсІІ'Існко 3)'С'І'рівс:• з небу
валою московською присrраспо до чаю. Скажімо, відомі офіuіАні 
аані про те, що а 1846 р. а маІІже дІІОХСТІІХ моекоаських тракrирах 
було випито Близько 200 'І'ИСJІЧ фуtпі.в чаю на суму біпьw ІК 
півмільйона рублів сріб!Іом, а uукру uито майже 40 тисич пудів 
на суму понад. 30 'І'ИС. рублів сріб.nом. Hixro не а змоsі був пораху
вати, скіпьu чаю аипиваnоса а сімейному ICOJii. 

3aarn.c.l, в ЖСWІОМ)' іншому місті сІіту не бум такоrо куnьту 
чаювання. Воно 38UWI &у.оо чимось на зразок ритуалу; свишеи
НDJІіі, 6c:J чоrо не Mir обіАтиС!І Jt011CH МОСКВІN1• Haain. у боrо
МОJІЬЦЇВ існувала ТJМІДИUЇЯ - попиrи ч110 в трактирі біла засrави 
nеред ВИХОДОМ із МОСКВИ. Це називапОСR •Мое:: кву ПОВЬІПОЛОС::ХВ'J1аІо 
nс:рсдсВJЛОЮJІороtоІО. &Lnьwe roro, буаспеuіальиий дорожинА с:а
мовар, JІJCOI'O наАвідааніwі прмХІUЬИИКМ чаю брали з собоІо в 
манарівку. Та щириtІ украіиеw. Осиn Бо.uнськнА, вірний своєму 
aneproмy харакrероаі, так і не сrав иос:ковс:ІtJСИМ .І1ІОбиrмем '1810. 

8Jюма мосКІИЧі яopororo rостJІ частуааJІИ саме чаєм. Коли че
рс3 лень Шевченко зі Щепкіним ;t8ixanн до Миколи Щепkіна, 

' ВШtllnd: :Іінnk:т 8мcudnnlp Є..Erpm. aJaмoam. ucA piii)'U 10 cкm.q
nopxiJD'IIIX СІІСМІ:КJ1І росіІс:І!КСІІ' aep8DIIOCI'i: • ... EcJrк ІІССІШІІІо&О ІІОМ:МК'ИІСUІ 
:IIOC'IJIII"'МioiC.I ... 8~npiiJICpiOc:мдyl08t(!t:3НIIUitHCІCICO.'IWCIIJIIOU'IWI8 
ІШ8аН СОІІО .. наrа rк:КІUІ, 311\U C81:88ro 1118031 nu. D0803WDIII саиеІ, аuие• 
НОС'ІКІUІІІІеІХ'ІІСНІІССDJІСТІІ7.00,умсмкспрІ.ІІІ:.....",~ІІО380а)'·· 
ромккDІV'І)'ІІ6І'ІD, IICit)CX:nOpe:.Dop8Cem'll Н f.,I.IIT.O.- IIOI'C)'noCOCDМUI-
11018, CUJIIIIIIJIC РоІ:аІ10 rрІК,ІІСО3ІІОА, IWIUI С1рІНІІІ. І Мосау - ЕІракІ• 
СЕІDІ ......... (ВuіІп:ноМНОD.-АN.). 
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то ... свЬІПИ.Пи по стакану чаюипотягли палсс•. ЧаА пили вранці, 
опімні, обов'яжооо о четвертіА годині та ииечері. Скоріше за 

все, Шевченко і Шепкін заnшли близько півдня, коли у Стаttке
вичів уже кипів самовар. Не виnадково письменник і журналіст 
середини ХІХ століrrя М. В. Поляков писав навіть, що •чай у 
москвичей заменяет часЬІ: так •ІТо, ес,1И говорят вам: :по случи
лось лоутру после, или вечером nрежде. до или после чая, то уж, 

конечно, ВЬІ понимаете. в какое время зто случилось. Словом, 

часЬІ в Москве- совершенно.1ишняя роскошь, чаh- всшь не
обходнмая ... • 

Чай заварювали дуже міцниА, настоювали і пили гарячий, 

•Шоб обnікав губи•', за один раз випивали •шиало. Справжні лю
бителі чаю не допускали розведення його вершками чи будь-чим 
іншим, не дозволяли собі закурнm снгару за чаювашtям. Усе, шо 

ВЇДВС:J7П1.1О віn чаю, І)'рМани засу.u;ували, а цукор завжлн вжиІWІи 
вприкуску, розуміючи, шо він ПРН1ІІачений мя nідсолоджування, 

а не мя рохнроrtІJюваtшя чаю. Від погано замреtюrо чаю, •через 
який Москву видно•, бувалі москвичі делікаntо відмовлялися, так 
саио, як і від наnою. напктоrо в чайник, - вважалося, шо 

сnравжній чай можна llкnt лише з самовара. (До речі, в ті часи 
чайник називався спосупнною•, а Aoro нинішнім іменем велича
ли любителя чаю). сХіба це чай?- говорили в Москві з ~мішкою 

про напій з чайника. - Так, тяганина одна. Ні на бесіду не наст
роює, ні на сердечність. Інша річ. самовар! За нии розсмлсшся, 
перехрестнwся, І)'lІЗИЧОК розстебнеш ... А за посудиною твоєю 
що? За нею навіть соромно сидіти солідній людині. Ні сімейності 
в ній, нічого .... У того ж Вяземського: 

Самовар рсшноА. cewc:llнw:ll наш очаг. 
СсМСЙНWЙ Hatu LТП.рІо, ІСОВЧСГ JIOМIWHHX 6,,ar. .. 

Саме так, по-сімейному, за самоварам і nриймали Шевченка з 
ЩепІОним у Олени Ста11кевкч. 

Шевченко сам вказав на те, що Стани....U IOUUI тодІ ва ВетаdІ 
Дurpllql. Оrже, 19 березня Шевченко А Шелкін прийшли пішки 
з Вороmиковськоrо провулку до КреМJІя, затим - на Велику 
Дмитрівку, де попили чаю, піс.пя цього звідси через Кузнецький 
міст добралися на Велику Луб'ІІнку, в книrарНJО, а потім знову по
вернулися до Станкевичів. 

' ЦtІІ фu:r прн•ртає уваrу І С)'ЧаСІІЮІ АОСЖІАН1ІІWІ. 8олІUИМJІр ЄпІ~ 
IXOб.rnooiW"I:IIIOUJ)'t:: •Чай• МоспеПЮПІтор:.ч1Ім,тенІоrорsІЧ1Ім(П'ПІІwRчаа 
СЧНТL1СJІІСІІХ:бw .f1~p:IIИНWN• •• ytty1Ut11HWМ• AJ\11 КICf'OiflQtll .МНстqІМИ чаепн
nut•) ... Самомр- ІІf111еСПЮW CМWC.1t, ~ІІМІОІІ МОСКІW Н f>ocxHH- )'&НIИ11mlo
HWitn.llaiКCJ:ПtPIIOChfXМit,nptЖJІCІCtro,IIQJ[WHOI'III ... • 
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Оскільки це буJІо, мабуn.. бпюько чс:твс:рrоі ro.ttИHи, то за 
обі.ІІом вони напевне 1Нову пили чай. А.ІІас:: •Чай не пить, так нв 
свете не Jtmlo8 - rоворИІІн москвичі. A6r:r: •BwneA чайку- забу
nс:wь тоску.; •За 'l&c:N не Ску'І&еИ - ПО три ЧІWКИ ІЬІПИВІеИ•. 

Чи мав Шевченко :J w.oro нові жиnєво-побутові враас:ttнн:? 
Певно, шо тах. Ві11 часто пив чаі в трвКJИрах і в rос:т11х. ме смак 
сімеАноrо московською чаюванІUІ JІ самовором по-слравжному 
відчув у Щепкіна і Станксвичів. Звrл&нсмо з w.oro ПРИВОJІУ ао по
стовоrо щоденника, ае 2 липнн: 1857 року Е нссІІодіваиі А цікаві 
нсmmси про чаR: 

.ДВС CJJ)"'taAнo с:лсланнwс мною всwн uк удачно, кн: ре.І1КО 

y.IUUO'I'CЯ произвелсния rлубоко обдуманньае. ПерJаІІ всшь - :ло 
сеА журнаn, twropьtЙ В :ЛИ ТОNИ1'СJІЬНЬІС JІНИ ОжидІUІИА CДCJWICII 

дІІИ MCHJI ІІсобходиМЬІМ, как сrрuсдуп~ему ВраЧ. Bropu 8СШЬ -
:no мсанwА чвАник, кoropwR ~· необхол.имwм АІІJІ мосrо 
журнаnа, как журнал ЛJІJІ мсІUІ. Без чайника, или без чаи, как-то 
лсниво, бwВВJІо, nринимuсяза сие рукоАСJІНе. Теnерь же, е.ІІ88 ,r:
DeІD JІВJDrD • nuu 'ld, &u 8еРО самD llfOCih1oCIIB J1&Y" (ВІШівено 
мною.- В. М.). 

Торкаєтьс:и Тарас Гриюрович А теми самовара: •Самовар -тот 
wипсиисм своим ВО3бужJrает к 4СJПеІІЬНОСDІ, зто ПОНJПНО. Прав
•• R не ИМСІІ CJI)"UUU HCПWl'll'n. И8 себе :ЛО бпаrсшетет.ное МЮІНИС 
самовара. Но имСІІ случай существенно убедиться в :пом ВWІwсб

ном вnиинии на друrих•. І JUUi nоет напівжарrімиво рооnові.аав, 
ик у чсрніrівсІаkОNУ тpumtpi Aoro знайомий О.ІІсксанАР Афв
насьєв-Чуж.бинськиА замомІв саме с:амовар, а не C1'8Jt8JI '1810 з 

буфету, кк це робив він сам: сНо коmа • рассмотрсл npttJm:JІJІ по
бпиже, ТООК83ІJІОСЬ, ЧЮО81~ Исам.8,ИІІU8QІІU8ІІ" 
В 8UUIIQIIUВ'no UOXIICIRIIIIe, IUIH llp)']DIНY. npиiiQIUIIщyiO в движе
НИе :ny Т8ИНСТІІСИІІ)'ІО силу. Я npezJIC УдІПWШСЯ, cmcy.llll, ИЗ Uкo
ro ИСТО'ІНИХВ IIIIOCDJO!' у неrо 'ІІКИС rроМІJІНЬІе С111Х01110рСНЮІ, а 
оказалось, "ПО ларчик просто O'I'IIOPJIJICJI• (ВиаІJІсно мною. -
В.М.). 

З Оленою Кос'ПІнтииіnою Станкевич (дівоче nрізвишс - Бо
диско; 1824-1904)- JІРУКИІЮІО pociAQrКOI'O ПИСЬМСИJОПаІ Одск
СІ.ндрв Сrанкевича, мсмінницеtо JІСпбристів М. і &. &о.Іис::ківtа 
JIВOJOPiAНmo cec:rpoto ві.ІІомоrо історкка-мс,аієвісtа, rJІВВи мос
ковс:ьхихзахіІопtківТИмофіи ~постn03118Аоми~~е~: ше 
В 1844р. В Укрвіні,ШІІИіА:було~рохі8. 21 JIHПIU:101'0po
lt)' OJreнa 6сшнско И8IDIC&JI8 Шевченкові сум6урноrо писrв, в •ко
му захоптовuася поемсио •Тризна•. В HWDІY ЙDI1IOCJI про •JІРе· 
красииА тавант мморосіІсІ.коі nоезІї• І с.ІJІ8ОВРНі творіка. 
w .......... 
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Суuчи :s )'tьoro, самого Сtанкеви•tа не було ІІUЮиа. а.1е Олена 
Коспшmнівна вИJІвиnа себе спрвnаі rocntHtІOJO rос:пОJІИнею, про 
ІІС переконливо свіл.чить те. що в тоА же JІСІІЬ Шевченко і Шепкін 
ttриАшли до неі впруrе і обілаnи у Сtанксвичів. Борис Чичерін -
друr сім'ї Станкевич ів- писав про неі: •Жена Станкевича, Е.n.ена 
Константнновна. c:oвepwcнtto к нему прихол.илщ:ь. Она вс:и жила 
в нём, рцnсли11. как умиu и вполне обра:юваннu женщина, все 

ero 1103BWWCHHWC ННТСрсс:ЬІ, І ІІМССТС И:tбаВ/11111 ero ОТ IICJIIKHX ДQо. 
машних х.1опот. о~ его самою межною Jабоrливосn.ю, сrа
раясь )a)JOкn. ero ЖИ1НЬ вожохttо удобно, спокоАнан npiUI11to. 
Пw..1kiUI, страспtаJІ, знерrичсская, часто ІІСТС"рпнмu оntос:нтсль

нотех, кто npHJWJUІЛCJI еА не пoJIYWe, она расrоча.1а на бли:uutх еА 
люде А ІІСС сокровища любвеобильиоrо c:epJІua•. 

Про залишокднА 19 бере:sии Шевченко написав коротко: •Пo
o6t,u.цf Craнann • • 6 'І8СО8 ..ср~ 6лlrunO.IIJ"IIIO nсІDКСІМ ае 1103· 
Bpnui!C8 IOC80JICII, .ІDІІСІІ ......._,., Немає сумніву, що Тарас 
Гриrорович11.11иwивс:и ЗІІJІоволеннм теплому А rосrинному приА· 

ому в домі Стаиксвичів. Інакше не напис:ав би так: •воовратилиси 
диВJІСІІ бwвшему•. 

18 6ере1н•: •Вве•орі 6ув у Бод•неькоrо• 

Пообіл.авwи, nост зробив у перш нА день rtіс:ли.аомаwньоrо .JВ· 

ncpnt ще мни lІ)'Же важпивиА ми ньоrо і нвАбільш цікавиА .пли 
нІс у контексті цієі книm. віжт- до Боаинськоrо. 

Про те, JІК сильно А широ Шевченко прапtув ])'СІрітися з .llP)'
roм, с:віачкn. лист Максимовича до Бо.!utнськоrо віл ІЗ березки, 
напнеаннА пic:Jut вілвідик ним поета. У Шевченковому ШОJІСІІни
ку 31 12 берс:mи читаємо: • ... пос:стил мен IIO"rRRIIIddrr МІІХ8Ьо "-----... -. ....... ....,.. 11111 ,.::w .u • в JC ссІе 11t ~- Нема &OJUIOro сумніву, шо Тарас: 
Гриюрович запитав у Максимовича про Бо.!utнськоrо, ІJJJКC той 
nисав Осиnу Максимовичу: • Тарас - у М. С. Щепкинв )')Ке дру
ПІА день; вчера бЬІЛ я у неrо; он 31 н~вьсм не может ещё ни
rв бьm..ІUІJІ JUІІ-1рІІ, в между тем....,- •е f811n1o• ОтвелаІtтс 
ero поскорее,ВО3JПОб:ІеннwА ХМІІJРІС!• ( НІШілено мною. -В. М.). 

БоuнсwсиR не :всіr uьoro :sробити, бо хворіІ, і Шевченко сам 
ві.ІІІіл.ав Aoro: .ae.e,o.&.u 1 О. М. &cuaacuro. н.n.o,.w.c. ао· 
OII'IIOUU81XIOOCJ.e80ieiiUIIX8~, •тем-.--. 
C801aeplld ..... ...".,.. •• 

... СМІІІІЄТЬСІ враження, шо з nрИХQІІОМ бopwanoro А nрищу· 
вaroro Шевченка до Боuнсьtюrо в той вечір Марфа Микитіана 
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3ІНЧНО ПідrЛJІИfЛІІСрЇЗЬ щілину BAIICPJIX і СІСІЗІJІВ сама собі: сНст, 
не ндравиuWІ!• І rість 3&/ІИІUИІІСJІ без ії npenaxyworo ча10 ... Втім, 
МОЖІІИВО, в uьому ВИПадІСУ длв Шевченка розмова з ученим •про 
слов'•н y:sarani і про хм.1JІків особІІнво- була настільки 88ЖІJИ
вою, ЩО віІІ У UIOJieHHHKY :JIIJIHWHI 3І'ІАК)' тіп.ЬКИ Про неї. 

МСІtі довсnаси дох.nастм чимало зусиль, шоб уперше cnpoбyu-
111 хоча б частково розшифрувати Шевчекковнй заnис у щоден
нику ІВ березня А наповнити Aoro конкретним зміС'ІОМ. Навіть у 
насичсніА цікавими фактами етаnі А. Полотай сWевченко і Бо
динськиА• (•Ра.uнське літсратурознаІІС'І'ІІс., 196S, .Nt 8), наnи
саній и матеріалами архіву Бодниеького у ВіІшілі рухописів 
ltІcnnyry JІітере:rури ім. Т. Г. Шевченко АН України, про це Awno
CJІ заrмьІІими словами: •Під час зус:трі'fі Бодянський і Шевченко 
продОІІЖИJІИ розмову про слов'ян, персрвану DОВПІМН роками :tа

СJІВННІІ поста. Говорипн вони про :JCМJUtkill, про роботу Бо.uнс•
коrо, про збирании та 8ИJWІНІІ народних пісен..,.. Лише зru.xa про 
ВИJІ8ННІІ пісенної збірки мuа хонкретинА харакrср, але А вона 

nотребує llОК.ІІад.ІІОГО ро3kрн1ТJІ. 
Ко/Ін Шевченко прийшов ло Бод.кнськоrо, той зрадів неви

мовно, почав rарячково метуwитнСJІ, ротя:rав ГОСТJІ і тиrнув Aoro 
в хабінет, 3 nopora розnитуааа про заслання R ІІQІlНОЧВС сам щось 
розповідав, аиправп.овуаавси, що не 38ЙШОВ до Шеnкінв, бо при
хворів: •Я і Осиn, і oclin•. Він незrрабно Т)'ПWІВ НВВКОJІО Тарвеа 
Гриrоровмча, не .цаючи йому оrоВТІІТИСJІ, наступаа на ноrи, гово
рив якісьдурниці А муарі речі і li}'JtC наrадуІІІІІІ персоноса 3 aipwa, 
про нього написвного: 

8oq~t~1enep .. НiбereМOII.. 
Ha.1LIIЬНtdiiПІno~AJUIOp. 
ЕІоІУD8rоJІRІІІІ-.-.па. 
и 110-аре&І88НСDІ он om!p. -.Raueт І 'IJICНU ІІ'JІ&ІІоІІІ J8eplo. 
ПоJІмм ero те.аосаоанк 
И~КJ'""'-

Нарешті БодинськнА трохи вrамуаавск і засрнув flllll')' на те, що 
Щевченко етоіть nеред портретом npocliТИ'I'CJIJII Мнкоnи Новнко
ва і рошовіак, их Іtому с:ьоГDJІНі пкий саме noprpcт ПQАІРfІІВВ 
Євrсн Якушкін. Hapsшri вони сіли :11. crill, і Шевченко попрос:ив 
рсmювісти про новини в спов'JІнсьхому свіrі, а іс:торичніІt науці 
та а ttoro універсиrетсwсоwу .мm. Бо.uнсьхнІІ потяrнувс:~: 11.0 rа
хт, JІкі JIOWDI на стопі ... 
Якрu у бере3Иі- 11 ЧИСJІ8.- rucтa .Литср81fрнwА ar.aeJІ Мос

кавских ВСJІОМОСТСА 1 BSS JOliiЬ> а черrовиR раз повіаомІuша: 
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•В кни•ноА лавке Имnсраторс:коrо Московскоrо университе
та на С1"р8СІ'НоИ бульваре, в .поме УнивсрситстскоА типоrрафин 
продаётси: •О времени пронсхоІtдСННи слаuнсхнх nисьмсн, со
•tиненне О. Ботrискоrо, с атласом, соетоJІщим из 19 снимков. 
М., 1855; UCIIB 2 руб, С nepec:W.'JKOR 2 руб. 75 КОП.• 

Немоаливо )'JІІІПИ, шоб у розмові •про спов'иІІ в:tаrмі• вони 
не торкнулиси Wєі книm. в:кс знайомої Шевченкові. В ІtіА істо
рик зібрав усі віІюмі на тоА час шксрс.nа, .аослі.пив праці попсрс.п
никіа і ШАwов висновку, що •слов'инська азбука, ві.пома пі.п. нв
звоІD кирилицІ, була нннаА.псна в 1..1арrрІді, Кирипом в 862 році•. 
Llи точка зору не була новою, але Бо.аинськнА піаrвсрдив ії серА
ожоІD арrуиснтаuією. Пізніше JЮСJІі.JuІики високо оuінювапн wo 
працю. Скажімо. ОпсtссаІШР КотларсвськиА nідкреслював, що 
•JЮСЛідасННJІ про •tac ІИНИІСІІеННJІ СJІОІ'ИІІСЬХОЇ nисемності -
настіп.ьна книrа в усіх, xro :ааймаЄ'І"ЬаІ слов'внською nнсемністю•. 

Сnшос:иПІІС, шоиkраЗ 18 бсрсзни 1858 року, тобто вдень візнту 
Шевченка ло &одансІоІСDrо. •МоскоІІСКнс всдоиостм•' тв ..Литера
турнwА ОТдс.ІІ Москонеких всдомосrсА І8581'0.!1Р опублікували дві 
а:нащіАні в контексті нашоїтеми пубnікаціі. На тоR час. ІСОІН Та
рас Гриюрович увечері w.oroJUІи прнАшовАО Осипа Максимови
ча, ці І'І3СТН вже JІСІWІИ на стопі у rocno.u.pя. Напевне, Бодинсь
киА ПОІС8388 Шевченкові cвDd пові-.ПОМJІСІПІR в московській пресі 
n. А 4DКІІІWІішс роmовів укрІіІtському Кобзареві про що в них 
itwlocи. Він ніик ІІС міг замовчати ІUUІИІУ JUIJІ них обох інфор
wацUо., біІtьwе тоrо, він обов'изково не10 ПОJUІВJІНІІСЯ. 

Otac, у ВЇJІТDІЮК 18 березна 1858 року сМосковскис всдомос
m• 3 ЧНМІUІНМ :JIIIЇ:tHeHHRM опубпіІС)'ВІІІІИ ПОвіаоМJІСННR Про те, 
шо 28 fPYJUIJI 1857 року віD.булося ВUСJІивс засіпанни•Император
скоrо обІQССПІІІ исrории и JІРСвнос:УеА россиАских•1 пі4 rмову-
88НИJІм графа Серrія Сrроrанова і за )"І8СТІО JІіАсних членів Ми
хайла Максимовича, CepriR СопоаАоаа, Івана Забєпіна. Оnексан
дра Афанасьtва та ін. і ССІфСТ8рJІ Осиnа &ода:нськоrо ... 

Лоаороr у JЮ/ІЇ Товариства n. відновnенні .. чтс:ниА• намітився 
ще НІІІОЧВТІС)' 1857 poq ІСО/ІН на :аасіланні МосковсІоІСОІ'О хуаох-
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ньоrо товариства, wo прохолипо в будинку президента Товарнет
ва Оnексаидра Черткова, в розпапі дискусії граф Васипь боб
ринський побив Стеnвив Шевирьова: •... бwл н36итсмьно и бсю
бразно своим противником ... рьяность одиоrо наткнупась на буЯ
сmо дpyroro и попуоrма евоё•. Так заиаrував БсшАнськиА в 
wсшсинику 18 сі•rня 1857 року, розкривши й наслілкн uієі ПOJlii: 

•MccJrUA через no.nтope. с исбопьwим Госу~арь, поаонссенню п:
нерм-І')'бернатора, .. реwип: &обриrrскому УlWІИТЬСJІІ в свою .асрса
ню и не вwсзаать в Москву АО разрешения. ЧертковуСІІеЛІПЬ вwro
IOP и у.аапнть ar места, .. а Шевьrрtва увоnиrь из университета (с 
полной, впрочем, пснсией, хоrь и не J10CJI}'ЖJUI малой тоnнкоА) и 

сослкrь на жиn.е в Яросламь. Наказаrmе бьnьwе AJJJІ неrо, чем .1.1111 
прочих; вnрочем, особwм nрошеннем вьrмопип себе избаменне от 
ЯрослаВ/ІЯ. 3ro собLІТИе, надепавwсе больwоrо шума и собпазна в 
Москве и по Россни и uже описаиное а некоторЬІХ заrрвничньrх 
1'83С1'8Х, •• ПОВІІеКЛо за собою мноrо перемен в универсктете и Обще
сrвс нсrории н древностей российских. Чертков, nрезидент после 
rрафа С. [ Сrроnнова с НDJІбря 1848 rодв, должен бhUI УШLІІІІТІоСЯ ••• • 

Секретар Товариства і редактор •Времениика-, що виходна 
38Міс:п. •ЧтениЯ•, Іван Бєляєв хотів було висунутн на місце nрс-
1ИlІента Товаристав попсчитмя Московською навча~~ьиоrо окру
ІУ €вrрафа Ковмевсьхоrо, :JаПросивши rra засі.uання Товариства 
тільки тих ЧІІснів, які Aoro nілтримуваJІи. Проте Бс:шянськиА був 
насторожі: 

•Но 11 < ... > ІВІІЛ свои мсрw и приrJІасІUІ мноrмх "ІЛСНОВ в заседа
ние, в котором JІerxo уже мне провести сІDС намерение. Имекно: 
по проаm:нни секрс'ПІІрсм проwеннІІ nредссдиrелІІ об увоJІьненнм 

СІ"О ОТ 31'DA liOJDIIi:Hocnt, Jl ••• переrоВdРиаши 318pCWCHHO С КоваJІсв
СКІІМ, CU:Jall, ЧТО ПОПСЧJП'СJІЬ УІJОJІНОМОЧЮІ NСНІІ обwІвить О&цс
ству. на С11)"18.А если оно ПОJІОJІИТ о6ргnпьСJІ с просьбоА к rрафу 
Строrаноеу о приИJПИи им на себя npeдcc.u:rcnr.crвa, ero покор
исЬшую просьбу ИЗІІССТИ11. cro о своем опрсJІС.ІІении, в котором не 
СОМНСІІ8СТСJІІ, :JНІUІ, ЧТО 06UICC1'110 не МОЖСТ :taliwrь ОТJІНЧНЬІІІ: )'CJIYf 

rрафв мя: неrо, чтобw и он мог прииІІТІо участие в JІСnуrации к rра
ФУ ОТ QбІЦССТВВ. С/Іова :nи ОІСОНЧІІТСІІЬНО ПОреWИJІИ ДCJJO, Н ТОІ'ЧІС 
JCC Н83Н8ЧСНЬІ fiwлH ЛНU8 дenynn'IIMH, Т.С • .ІІОJІЖИОС"JИЬІС (СІ'ВрUІІІЙ 
ЧJІСН по 1ІІ:І}'ПЛСННІD А Ф. ВсJrьУІІаи, секретарь и библиотскарь Уи
.ІWІЬСКИА), Я И lІВІ ВЬІ3ВВВWИХСJІ, М. Н. КаТХОВ Н С. М. СоJJовьёв. 
ПопсчИТСJІr. неМСАІІенно ompuиna с намн (он ВЗІШ МСІUІІ е собоА 
в кар:rу и нар8.І1ОUІ"ЬСІ: не моr СЛ)"ІІІВШСмуа:) к rріфу, кoropwA 
очень прнІІеТJІиво прИІUІІІ нас, CU31.11, чrо ни от uкoro Пpr.IUIOXC-o 
НИІІ. не ~ на ПОІІЬ3)' обwую, раа еще IIOC.IIyD11. Общсс:пу, 
ІІСІІІІ'1'0.1Во1100. M.,JII83WIUD-. H8J,мт8p0'11o....,arn.c-
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труам ero, ІІОТОМ)' 'ІТО ке, чrо ан ми rдe.'WI АІаІ O&uec1u хоровеrо 
JqlfJII,e, ~WIO llpiiiiii.IIJNDП' pe8fiOC'I1I • co.vlc'nlaD DJUt
иero CI!ICpmiPJІ•' (Виділено МНОІО.- В. М.). 

В ре1упьтаті у бере1ні 1857 року rрафа Серrія Cтporattoвa ]tюву 
було 1ПВСРJІЖСІІО rолоВОJО Товариства inopii і старожиntостеА 
росіАсьхмх, а на початку червtUІ тоrо ж року відновипи видання 
•ЧтениЯ•. Бодаttськоrо було обрано •внлавuем• відновпсних 
•ЧтеІІИА• (БєпІІЄВЛСJІКИА ЧІС 3IUIHШIUICJI секретарем): •После тою 
JІ в оrвет ска:JІІ.ІІ, что же.пал бw., чтобw зто иwнне нмело более сча
стлннw.А консu, намекая НІ nреІСНее: что НІ'І&JІО М88ІІО CUJII"I1o • 
JІІІWІІе 110101"0 rца .•. • (8ил.ілено МНОІО.- В. М.). 

Так і ct8JIOCII. Hanpикittui 1857 року, 27 rрудWІ вШ.булоси 
:JаСіJІанІІJІ, 118 JIKOMY БотІНСЬКИА, АК ПНС8J18 І'83еТ8. еМОСІСОВСКИС 
ведомости•, •nрел.оставип программу ,. ЧтениЯ в Им nераторском 
обшествс истории н древносn:А росснАских при Москоаском 

университете", как rrоврсменного H111DHИR в 1858 году.. Виданни 
мапо виходити чаmрн рази на рік (у кінці лютого, tраВН.ІІ. серпНJІ. 
та :tнстопада) по одніА книзі не менше 30 друкованих аркушів, •а 
коли потрібно, то R більше•. 

НаміченнЯ nnaн успішно викоttувався, і саме 18 березня .Ли
тературttwА отдс..1 Моекокких ведомостей 1858 rола• повідомnив: 
•Вьшша книrа перваи Чтения в Императорском обществе исто
рии и древностсА роа:иАских nри Москонеком унивсрситстс. 
Ген111рь- марте. На roA час Ocиtt БстмнськиА жив саме uим! Як
ра:J у день прнЇ]Ду Шевченка в Москву- 10 березня - писав 
сВОЕ: му братові: • ... Получишь тw І-10 КНИІУ., Чтения в Император
ском oбwecne истории и древностей росснАских при Москоа
ском универсІІТС"Се" 11 гснварь-март, которwе 111108> tВІІІІОТСа 
11110108 (Вил.ілено ИНОІО.- 8. М.). 

То ж чи варто сумиіватиса в ТОМ)(, шо БолянськиА пока11в пер
шу книrу •ЧтениА• і Шевченкові, більше тоrо, навіть 3JICPHYR ува
rу нв деІкі пубпікаuіі. Пока.:JІПн А рооtІовістн було що! 

сСерде•но ад••н•й Оснву Максимоанчу• 

В nepmiA книзі •ЧтениА• :Ja 1858 рік опубпікоаано •Источники 
МалороссиІtс:коА исrории, собраJІнЬІе .а. Н. Ба:Іnwш-Каменским1 

' Ііаu:нсІСІІІ О. М. Дневник. ІІ$2:-ІІ$7. С. 2И-216.. 

~~с::.:".л.:.:::=:J~.,~=~.~ 
К08ІІ В.trtНІІІ·ІСаменськиІ- ІІІхіІІСW.І1ІІ:ІІЕІD-МОПІІUІІКСІоІІ:ІаІ •С:ІІ:)".Н181'. C1UIIII!p· 
ШІІNрос:\ІсІ.ІСКМ Ісмрпом-асре."ІОJІІUІІеМ, ІІDІІ..с у XVIII cm~~lni lqiiiiJ08II 
:S~НІИІІJ'ІС(ІІІСІМ,ріаиі. •• 
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и ншанІtwе ДейСТ1JІІТСJІЬІІWМ ЧлеІtом О. Бомнским. Часть І. 
1649-1687 rода•1 • l1JI оокументальна ІІ)'блікація досі видіІяпw::я 
серед вИШІних Болннським ..utcpcл 1 історіі Украіни своє10 науко
вою нагомістю. •Источники МuороссиАс:коА истории• Дмитра 
Бантнша-Каменсwсоm ІІисвітлювапи nолії а Україні з 1649 по 
1722 рр. і відра1у nривернули до себе уваrу наукової rроМІ.ІІС'Іа
косrі. ВідповІ.ІІаючи пі1нішс на КрІІПІку 1 ПрІІІІО.ІІУ .аеІІких неточ
ностсА в nублікаціі, БомнсwсиА nокнІ088в, шо не мав можли
вості звІриm зібрані Бактиwем-Каменським лакументи з 
архівними ориrіІІІІJІами. а ВІШаВ іх у тому виrJІUі, як іх зібрав уче
ний, ПDКа:JВВWИ, таким ЧНІІОМ, ЙОfО ВКІІ8.11 У науку. 

Навіn. ОЛІІієі цієї nублікаціі в •Чтениих• було liOCif'I'Ь. шоб 
JЗuікавити Шевченка. Але це не все, wo показав Бwuнсь.киА по
етові! В розлілі •Смес: ... було вміwено два всnьми цікавих локу
мекm, назви мкнх нааеп.емо, мк іх 11робіr очима в rазсті Шевчен

ко. Перший: 
•Пmк:едневНІUІ 1Вписка с.nучающнхсн при дворе Ясновспь

МОJСНоrо, Ero Милости, Пана Іоанна Скоропаnскоrо, войск Запо
рожеких обоих сторон Днепра ГС"DІІ.на. оказнА и церемоннА. та

кож и в КанUСJІRрии ВоАсковоЯ оmраІ)ІеМЬІХ .ae.n. наченшиАся 
1722 roay Н ОКОНЧеНІІWА В ТОМ же 1'0!1)', ПО Пре,оСТUІІеІІИИ И потре
беНИИ ПONIIHYJOIO же Гсnшна В NCCIIUC ИІWІе, ГеІІераІІЬНОfО Хору
жоrо HиКOJJ8JI Даниловича Ханенка. С историческими 'сведеІІИІІ· 
ми о сочиниn:ле ДсАствитсл.ьноrо Члена О. БwuІнскОf'ОІо. 

В самих •Чтсниях• докумекr на:Jивався .Діаріуш ипи .урН&ІІ, 
ТО ec;n" ПовссдНеВН8JІ 1ВПНСК8 .. 1• Це ІІUUІИВС Мемуарне джерело 

стосуваJІОСR останніх місяців &И11111 Івана Ілnіча Cкopoпucwcoro 
(1646-1722}, ІІКМЙ у 1708-1722 рр. був І"С1'ЬМІІНОМ Лівобсрсаноі 
Украіни. До Cкoponaдcwcoro у Шевченка буJІо НСІ'ІІПІВНе СПІВІІС:Н
НJІ, шо сформуІІІІJІОСJІ, скоріше за все. піп впливом •Исторми Ма
лоросс:ииа М. А. Маркевича, JІ.е .пімьнісn. І'е11оМІН8 оцінено ІІК 
-смссь HCJI.OP83)'NeHиlt и HCJUUІЬИOBИIIJfOCТCita. Нaltnepwe а ПОСЗІЇ 
•П. с ... (1848), присuченіІt черніrівському помІшику Петру Ско
ропuському, Шевченко назвав останньою •потомком re'I'Wiaнa 
дурноrоа. Затим у noвicri •Каnитанш ... аін з іронією роопоаів,ІПС 
сrrростакуватнR• п:тьман nOJI.Ipyaaв ОлекеаJШРУ Меншикову 
місrо Почеn з 8Q/IOCТID. В nовісті •Прсиупка с Удо80ЛЬСТІІИСМ ІІС 

'Друrуч.стнну •ИСJОІІНІПН Мморос:снІkІОА ІІСmрІDІ• бра any6/rl- 8 
nер!818ПІІІlіоЧтсІІІІІ•111859р. 

• В nepuмa•i 1111 omкpsuro1UМ)' •ПОІІНD!О Jilplкtul ,..,О Тч-:а Wемtна• 
(192'JJ Cepril ЄфремоІ nнcu: 4оркІІ IIIQИRIIIDI.._ -ІІуа ........ 
Ylpdlli І n11 IIUIOD.ІI8 рі уІІІІІ мо8уJІІ саІІІ nm.nхІІІІІІнроІUJІ'О po3IIOIC:IQI· 
UНИJІ серса DІК'WRННИХ ІІІСІІІСІ у cnpo81111J 1U JXVI-XVIIIIIC)' nооtІІММІІ'І ... 
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без морми• ШевчеІІКО зrадав rетьмана JІК лкшину, шо більше ІІО
пюбпа;ш кулінарію аніж держаані (:JІрави, НіUВВВШИ Скорошuu:ь
коrо •аспикнм знатоком и автором боршеА•. 

СnраRІІі, за ІІраміння Скоропалськоrо Москва значно обме
ЖИІІІ державні права Гетьманщини. Між іншим. у 1720 р. за роз
nорІІАЖенн•м Петра І було заборонено JІРУК)'В8ТИ КІІИЖКИ ук
раїнською моВОJО. Не1ІШ.овrо ао смерrі Скороnал.ськоrо (липень 
1722 року) в rетьмаІІськіА cronиui Глухові було створено МІЛО-

=~~=е:~і~=:н~::;:.~ rиі.:-::~КС:о~~== 
ІUІМіністративні А суаові органи. що фаnмчно позбаВІІяnо rетьма
на реальної &1аАН. За припущенням Бодянською, Скороnадський 
ІІОмер, •очевидно, от горести по СJІучаю уоІрежnения Колnеrии ... • 
Алже, rетьман намаrавсJІ протес1}'вати проти копоніапьиоі 
пWІі1ики Моеквн та обстоювати запишкн rеп.мВJІськоі автономії, 
nроте фаkrич.но не міr вмивати на стаІІовище в УкраіІІі. 

В опублікованому БодяІІським документі .аімьність Скоро

пщькоm простежено з січня по .ІИПень 1722 року rенерапьним 
канцеляристом МикWІою Ханенком, икиА вмАwов із ві.цомоm 
старwинськоrо роду і був високоосвіченою JUІJІ своrо часу люди
ною. Бодянський писав про ньоm: сГенерапьнwА хоружиА, Нико
лай Данмович Ханенко, nринаапежm к заие•ІатепьниАwим wу
жам МІUЮ1юссии nервой nоловииw npoweлшem (XVIII.- В. М.) 
СТОЛС'І'ИJІ, uк noмecty им заиииаемому, которое считается, в ние

ходащем nорядке 6-м nосле rеn.маІІскоrо, твк равІІО и по образо
вакию и учасm:ю, какое принимм он в nроисходмаwем в то вре

ма на ero родине. Cвepx.roro он nринІJІJІежал и к роду, nамJПНОМ)' 
мноrим по мноrому•. 

В 1122 р. Ханенко разом і:І rсn.маиом Скороnадським ~~ у 
Москву. щоб привітати П~ І 3 nриАКІПІ1ІМ ним 11П'УJІ8 ЇМІJСРІІТО"" 
ра. В Мосхві Ханенко і сІUІІІВ свої заnиски, в JІКИХ основну уваrу 
ІІрИІЇJІИВ Поnітичному СТ8ИОВИшУ УкрІіни та В3ВЄМОВідИосИНВМ 
CxoponмclokOI'O і Лnра І. Проте в .діаріуші. wic'rJrrьcя: ціхавий ма
теріал про ЖІІТПІ та побуr yxpaiиcwwi сmрwини і російських дво

рин, про шкерсла 3роС1'аКНJІ фс:оаапьноrо 3СМІІевопсшіння в УJСраіні. 
про IIQUJXII, які сnпачувапи КО3ВkИ і ССІІJІИИ, в ньому 3І1ЩУІО'І1оСЯ 
cuprм КсхtаКЇВ НВ ЗВХОІШСННІ іхніх 3СМСІІІІ Т8 уr\Іu.СПІрШИНОІD і Т.ін. 

Записки Микопи ХанснІСІ. надіІІшли в •Чтения• ще нв по~ 
184& року віІ. Aoro нaUWUCІ, чcpнiriвcwtoro nоміШІІІСІ. М. Ханенка, 

'fepoiiiOIIIcd Wеменu •ІСаJunанІІІР pomoalua: ... JІ DOIIIU IILUnC.I no ro
PQQ.OI»CCIO-toмeao, І"Мс:tо&ІІІІІ__... М~АсUІІ КCWIC1'118Kral 
crau JIIIOIIIU I'Cn8lll Cxoponucuro ...• 
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ane ІІадрукуваТИ Ьс БQllІІнськиІt Jміг лише •sepeJ десяп. років. За
,,иwаю•Іи •ЧтсниJІ•, БсшянсьсиІt ІWІВ JІОК)'Nекr і] собою, і в uьо
му мав nідтримку Aoro масІІНка М. Ханешса. якиА писав Осипу 
Максимовичу в червні 1849 року: •Раауюсь JВ то рmшое. которое 
8111 СПВСЛИ ОТ рук 8реМСІІІІИКОВ1 , коr.ца 6111 ОНО ІІе ВWШЛО, НО ОНО 
вwАдст от Вас, осuwенное любовwо и уваженнем ... • Між іншим, 
це ІІUUІИІС, характерне А вагоме свіл.ченн• иовіри ао видаВWІ &о
JІJІІНСЬКОІ'О з боку Aoro зскnикіа, •кoropwe имели случай узнаn. 
Вас лично иnи письменно. Кто rоворит о Москве, то вccr;ta гово
ркr о Бомнском, но чаще roвopn о Бомнском, не rовор11 о 
Москве•'. 

Бо.ІuІнськнй nисав про •діаріуш• Ханенка: •НеаоJІьно персно
сиwьс:и В ТО врсМJІ, ЧИТ811 ЛИ ПросtЬІе ЗВМСТХН о еЖеднСВНЬІХ ПО

ССWеНИJІХ (8 Москві. - В. М.) ІС83ІЩКИМ rеп.мІІІом тоr.паwних 

СІUІЬНЬІХ ЗСМЛИ, И B:JIUIMIIO ИМИ CfO, которЬІА ПРИ ВССЙ с.nабости 
своей вснкоrо роJІВ, имс.п сщё бопьшое значение .11.1111 них. Чем аа
лес ВЧІПЬІІІІСUІЬСІІ В 31'01' ПростоnуUJНЬІЙ рассказ, тем более ІІС ХО
ЧСТСІІ оторватьсІІ от него.. Публікаціі •діаруша• перелувала 
ІІСТ}'ПНа cralТR Бомнськоrо •Исторнчсскос еведенне о rснсра.ІІь
ном хоружсм Никопас даниловмчс Ханснке•, датована 8 бсреJня 
1858 року, тобто :JІJІССЯ'І'Ьдиів.ІЮ J)'CilJiчi 3 Шевченком. Очевид
но. &ааянськиА був 1ІШОВОJІСНИА і rораиА тнм. wo може порцува
тн поста, икиА :JІPC.IUI ІІікавився у ньоrо новинамн з історичноі 
літератури. l'им більше, що А сама Aoro наукова передмова до 
ІІ)'бпікаціі була цікавою і rрунтовною, nевно, БоаянськиІt міr оз
вучити JІКЇСЬдуwКИ, В КіА ВИСІІОІLІІеНі. Cxutiмo, про JІОІС)'МеНТІJІІо
ку цінність .Діаріуша• Ханснu: •В...ОСТ.соо&u111010 в 11111. u
__.,, ~.........ас:.~ C80ti'O ......... ОМ8І" 
I8QIIRio (ВИділено мною.- В. М.). Хто *• нк не Шевченко, міr 
оцінити вповні :I)'CИJIJIJІ Бо.u:нськоrо! Вчений знав. ик. боІІі.JІа по
сту JIOJ1II Украіни, що nW:тупно виріШ)'ІІІШІІСЯ в Москві. він nисав 
про .діаріуш• МиІWJІи ХансІПtВ: .. в иём СJІwwнм мм рассхаз ис
посреасnениоrо очеВІШWІ, мноrо~ в ro ареми совсрІП&ІІWСМ)'СІІ 
в БсJкжаменноА. н притом очеви.аuа, вовсе не JIYМIIВwcro о rJІВС
НОС'ПІ, НО 3IUIИC88Wero JUU1 сс&І ,.ІІDUПИ ра/ІІІ'" И )'JІОВJІеrвореиІЬІ 
собственноА ..uобо:ІІІ8ПJПtНОСТИаJ. 

:~:щ .. rт;,~-::,-:~~IDd~·~· 
'Ceprtl Є4Jремо-.акІІІі.uнnu .oJii8plyal• Xatteнa. ПІІС:U: •~ 

u.ІКНІІІК М8rерім 6іоrр8фі'ІнІdІ,.ІіІІріJшІІІІ-ІОа.І&МІ рІХІМ lt11MOI&tulcmo 
трІпmІннІ 'IICJ, ol!lnnoiІ qекнос:rі І 1110 u.iallanll НUІ urup. 1V 3 fiWuaDI 
..ьcu.nanua.~•Іoro...---.~.IIIPIIПI!p81C-
1111DiaiDQIIil.:nJІIQIOЙ.3IIDDdl-.naloni.IIIIIJI•. 
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Весь.ІІ)'Х історичної передмови Бодянського до .Діаріуwа• Мн
КОJІИ Ханенка А акиентована І'ІСНИИ кінuівка їі маnи привернути 
уваrу Шевченка: •ПрошедШие с:уаьбw Малой Рос:с:ии преимуще
с:твснно AOJDКНW останавnиваn. внимание и заботпивос:n. Jta себе 
Малорос:сиан, CWHOB её. Не 110386cmrreR 01111 О ТОМ, ІПО .е СІ'ІІІеТ 
Ja6onrna? Всuое ,.._.. • JUIIelllle UІІІе ІІСХОдІІТ арuше кеа 
1'0 ОТ RK С8ІІІІХ, • ОТ И8111еІ"О CUIOD031111.U • CUIO)'U81!ИIIR~t 

(8КІІ.і1ІсНО NHOIO. - 8. М. ). 
Ось ику тему ні.ІІІк не моrлн обминуnt Тарас Шевченко і Осип 

БсшІнсwсий у своїй вечірній розмові •про слов'•н взаrалі і про 
3CИJUIJdB :ЮІфСМВ~t. 

Наступна пуб.nікаці.ІІІ, про аку повідоМІUUІа rазета 18 березшІ. 
назнвалас• так: 

•Милость Божия, Украину ОТ Неудоб НОСИМLІХ обил ЛІUІСКИХ 
чрсз 6оrдана ЗнноІІИJІ Хмельниuкоrо, nрсСJІІІВНоrо войск Запо
рожеких Гстмана, свободившu, и JІІрованнwе ему надЛяхами по
бедами воовепнчивwu, на нсзабвенную тuпиких ero щслраr nа
МІІТЬ репрсзантованнаи 11 школах Киевских 1728 rола. Сообщено 
ДсАствнп.пьнwм Членом М. А. Максимовичем•. 

йшлося про .араму з історіі України часів Боrдвна Хмельн:иuь
коrо, шо, на sумку МиХІ.ЙІІа Максимови•Іа, належала перу вилат
ноrо украінськоrо і rpoмaдcwcoro .аі.ича, вченого, письменника 
Феофана Прокоповича (1681-1736), який став одним із наRб.nиж
чих рааників Петра І. В невеличкіА передмові до публікації Бо
ДІІНСЬКИЙ писав. шо вирішив ~виn. возмо)UІwм нашим JІІD
бИТСJІRМ оn::чествснноА стармнw решить воnрос, точно пи драма 

:na nринІUUІСЖиt перу знамениrоrо исрарха, ІUІИ же она пронзас
денис JlPYfOГD, пока заrадочноrо дпа нас писате.nя nервой четвср-

1И 11p01Ue.1Wfei"OCI'OJICТИII•. 

Безперечно, шо nід час зустрічі з Бодя:нським Тарас Грнго
рович не міr навіть nобіжно nознайомиtися з названими 
пуб.nікаuіями. Досить сказаtи, шо заrапом вони складали по
на.а. 430 сторінок стислоrо тсксrу. Та пост ОJІНОзначІІО заціка
вивек новими JІ.окументами! Про це свілчить ,,ист ОлексаtШра 
Лазаревськоrо до Бо.ІРнськоrо 9 травна 1858 року з Петсрбур
rв, 11 ккому А.ІІ.еn.ся про Шевченка: •ПDС.Іеднd. 11eJ1JV арсnІІМ, 
nроем мен• (• .. ..,.ІЮU J не) н•nомІІІІТІо Вам о ВпІем о&е. 
8111111 IIJIII:.III'n _, отап .. wе ОІТ8ІСU С'І'ІТеІ оІі Укрuне. ІІІІІе· 
'18'1UD118 І·ІІDПІІ'е •Чтnd• 31 3ТОТ rод• 1 (Вміпено мною. -
В.М.). 

І Пonanl А. Wевuнко і ІісuІанс:ІІКІІІ/1 РаuнсІоКС птр81)'р01МІК1WО. 1965. 
NII.C.44. 
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Я ІШВМНСНС 38JIИWHB UСЙ бс]ІІерсЧИИА ДОК8] насамкінець, ад• 
же, сnоліваюся, читnч і так ІtерсконавсJІ ра:юм ]і мною. що 18 бе· 
резня Бошшський не міr· не пока:Jати Шевченкові зnлані 
ІІyfi..1iJCaUii на українську тематику в першому ЧИС.'Іі •Чтсннй• за 
ІВS8рік. 

•Звістку U.JO аривІз Шевченко• 

Так само очсВІШно, шо пШ час розмоаи з Бошанським Шевчен
ко дізІtавс:.І від ньоrо про роботу братів Осипа і Федора Бодянсtr 
ких нал збіркою українських народних пісень. бо розповідав про 
неї у Петербурзі. Опсксаuдр ЛазврсвськнА у зпшаному листі ПИ· 
сао: •Особеtшо пораловались, что наконец знамснитwА Ваш 
сборrrик увмдит свет; leC'I'O'III,J' цу ораЬ с10.111 o[u) Ше.......,_ 
(8ндіnеІІО МІІОЮ.- 8. М.). 

Друзі та ЗІІаАоиі БошІнських уже давно ]Jtanн про пі.пrотовку 
ІІНМИ niccшtoro збірника, до публікаціі акоrо Осип Махсимавич 

осе ІІіJІк ІІС міr ПРИС'І}'ІІНТИ, хоч і мав під качаnом журнап - •Чтс
ІІНЯ•. Псрс.ІІ)'tім. про це ВJІС JUUUІO було відомо саме Шевчсиков.і, 
ІUІЖС ще в липні 1844 року Бодянський написав Аому. що зби
расrьсJІ•псчатати < ... > свіА заnас ІІасwсих піссш.•. Відерочку вчс
ннА поясшовав заваІПUJКСІІісnо роботою. від акоі ronoвa ходуІІом: 
з сшноrо боку, кафс.ара, де всякий крок треба самому nроКІІ&ІІІТІІ, 
а ] дpyroro- Товариство 3Ї СВОЇМ Ж}'РІШІІОМ. ЯІСИЙ )'tЇЄІО СВОЄІО ва
ГОЮ лежить майже на ньому OJUtoмy. 

Вrім, коnи ПантелеАмон Куліш 3ІUІроnоИ)'ІІІШ Бодинському 
ncpc.urн Rому 3ібрані брІnами nісні, той відмовив. і К,ліш писав 
Осипу Максимовичу в вересні 1846 року: •Опсаз ааш в сообшеІІНН 
мнс псс:сн не то.nько не оrорчаст мсН.І, но восхищаст. ПечпаІtте! 
(Тonwco, р&ІUІ Боrа, оntсчайтс, rдс какая nесня запнеана и не со

стаВІІJІАте НЗ двух ОАНОЙ)•. 8 тому Ж таки 1846-N)' ПИСЬNСІІНИІС і 
вчений Яків ГonolllliWCИA • .1кому БQмнсwсиА ше минупою року 
надіспав до Львова •Кобзар• і •ГаА.аамахи• Шевченка, ас впруrс 
nовідомляв Осипа Бода:нсьхоrо, шо він rотовиА Пере,ІІ8ТН .ІЮ Aoro 
ІІСJІнкоrо :Ібірникв свої пісенні записи. Вирішивши наrромаау

ваm свій пісснннА матсріап, Осип МакснмОВИ"І рRЗОМ з mм не 
mав затримувати rотову :Ібірку пісень, псрс.uну Гоnовашкнм, і 

nочав.арукуваnt їі В •ЧТСННЯХ• 1848 р., aJIC 1УТ ~ 3ІІІІШІUІ8 ві.ІІо
ма нам •фпс"rtсрівська історіІІ•. Міа іншим, обережний і 
лосвідченнЯ Бода:нськнА ПОС1'}'ПИВ му,11р0: ..д чтобw помещение 
nесен в н:щании Историчсскоrо обшссrва и nриrом nесен, хоrя и 
русских, но не Руси Московской, не: моrпо возбудить каких-либо 
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ТОІІКОВ И nepccynoa, ТО 11 ПредІІОСІІаІІ, ІІрсжпе ІІСеrО, собрание ІІе
ееН великорук:с:ких, приІІ8.!LІІежащес Пе1ру Ввс:ИJІьевичу Кирсеа
скому. .• •'· Дуже uікавиА і яскравий unpиx до умов, 'J8 иких Осиn 
Максимович друкував украіІtські шкерела. Зауважу, що з зібрання 
КмрсЕвськоrо він оnуб.1ікуввв насамnереа твори наnівuерховноrо 
nоходжеННІ!, Т8К З.Ні •А)'ХОВНі Вірші•, то6rо 118ЙМСІІW UЇНІІ}' час:-
1МН)(. anc наІ!ібіяьw виrіпну з orлiiJI)' на цензуру. 

с6упи R інші, ще ВІЖІІивіwі nричини, шо сnоиука.'Іи О. Бо
мнськоrо JІіаіАтн 3 особливою відІІовіпальністю Я сумліннісnо 
до 3ІШ}'Маноrо ним ВИ.UННІІ українських народних ІІіеень, у ІІІСо
му nерелбачаJІось врахувати найбільшу кіпькість варіантів 
(.,різшхпів'и" за терміноnоrіfю О. 6о.ІUІнськоrо). Потреба саме в 
тахіА збірці зумоа.1юваласи станом українськоі фольклориспtки 
серелини ХІХ ст., зокрема браком узаrаnьнюю•Іих виnань, wo 
охоnпювали б першоткерельІІиА пісенІІИА матерім усіх жанрів з 
усієї еmоrрафічиоі тсриторіі•J. ТакиА пі.ах.іn робить честь 6о
uнському, котрий ІІІС ніхто ві.ІІчував поорсбу в rруmовно~ на
уково 38бс:зпеченому виданні українських нароJІних пісень, 
віпьному вів. вишшковоrо А сумнівноru мвтсріму, від перекручень 

і нсточносrсА. 
Дuі 6сwІнсьхиА Про.ІОВJ()'8ВВ примножувати пісні А варівКІН 

мя :JаDУМВНОЮ Jібрвння і не втрачав надії ви~ Roro в світ. 
У Aoro доКУМСІnВХ нерШко 3)'С'Трічакm.с:JІІ пі.lnвердження цьому. 
Скажімо, в щодснІІику 6оJUІнськоrо • rрудсІІь 1849 року t: заnис 
Про 3)'СІ'рі'І 3 ГОЮІІСМ 21 rрудня, В XOJii ІІІСОЇ •ра3rовор nсрещёл ІС 
сборниk}' ма.nороссиАс:ких песен, кaropwR JІ по веснс показwввп 
ему н которwR намерсваJІСJІ помешать в .. ЧтенІUІх ... "• І .nистопа.аа 
18S2 року Бо.uнськиА занотував в wолсннику: •В прос111 свой в 
Пстербурr Н3 Маnороссии П.А. ІСуJІИW orJUU1 МНС все СВОИ СПИСІСИ 
малорос:сиАс:kІІХ nсссн на МJІСІІЬНІІІХ лнсrмках из псчатнwх сбор
ннков.l)тв и вссп, которwс нaxwum:и в сборникс ХОJІІІковско
rо, nринІJUІсжащсм М. А. Максимовичу. и кaropwc 11 сам лет 
20 НВ3ІLІ СІІСІWІ JUІІІ сс6І: точно такас и иs одноrо с ним источни
а.. В 'lePiиii8SJ року Ку.n:іш :JИОВУ 3ІІіхав .10 6одинськоrо: схва
JІІІКЯ очень уu•ноА noe:tВOR, rae со6рм DOJQIIЬНO неизвестнwх 
.осме .дУN• у CUUІOI'O бандурис'rІ.-шута Черинrовской І)'бсрнии, 
Сосниuхоrо )'е:3ІІВ. н IJQ1111P11J1 их мне ... • 

3бсреmа .пнс:тн liaiiJiнcwcoroлo сrуаента Кміаськоrо унІверсн
'КІ'І JIDdl иuс:ІUІUІому МIIIIOpoCiAcwd nісні. 14 серtІЮІ 18SS року 

'ОСІІІІ ма.сскмо.кч 60111нсХІІІІ8tlО.ІІНUНІІІеІ849-ІІSО rr.// РУссамсuрн· 
иа.ІІІІ.Т.І50.С.402. 
'.ІІеІО.І.~ ........ k:n.Оап-.,.ФuарІ~Вкн. 

Y8piiJICIIIdНIJIQIXInic:Иi•:8ПJICUOciiІІІon......,JiQuнewou;.C.21-29. 
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вчений писав: о~Сердечно блаrолврю вас за nрнс:qаннwе мморос· 
снІtские песни. Хоrь они н не ІІельмwе, но все же и обломки не· 
peJUCO rQIIII'lt'll к аелу. Вnроо1ем не из таких ли нсщсл•нос:теR стро· 
кr нам моиичнwе картннw? Булсм блаnшарнw и и то, что доІWІо 
к нам н в зтом виде. Все nО'ПИ М'И об.rІомки мнс 118Іно уже изве· 
СПІЬІ; а все в чем болІоШС, тем больше н .ІІУ"ІШс ШІІІ человека, •· 
нимаюшсІ'ОСJІ таким, как 11, делом. Ecn. из •Іеrо noawбpan.. зиа· 
сш•. чrо и как портипось. nерелсп:wвмос~о и т.n.•. Через рік, у 
ЖОJПНі 18S6 року знову про те ж саме: •Сераечно бnаrодарао вас:. 
ваше обJіІ:JІТСJІЬНОС письмо и nри нем ТС'фІ.ІІКУ малороссиІtских 
ПСССН. Между НИМИ есть НССКОЛЬХО АОВОЛЬНО МИJІЬІХ, ХО1'Ь ІІООбще 
ивс:С11ІЬІІІ:. Впрочем, наААе:тс• 3--4 таких. что rодяп:я в pa:JНocno· 
ВІUІ. Чем больше послеп.них. тем лучше•. Принертає уваrу аобро· 
зичпивиR тон, з кким професор 1всртався до стуаеита унівсрсите· 
ту. І ХО'І&, як випно, всі орнелані пісні БодянсІоІСому були ві.цомі, 
він знайшов СJІова, щоб щиро подккуватн А піJtкрсспити ваrомісп. 
нааісланих йому матеріалів. 

3 тоrо часу бапrrо ІІ0дН спливnо до З)СІ'річі з Шевченком, anc 
:Jбірник ще не вийшов. Уrім, сам БсшннсЬІСІІR ІІВІІZІІВ, що IDipQд)ti 
nюри нікопн не вrрвча1011о своєї ваПІ: .. я не раскаНІВІDСЬ. чrо по CJO 

пору не ІІНlІІЛ ещё ни псссн, ни пословиц: коп~,~. mщумаю, в кахом 
ВІШС uилос~о бw то н лруrое 10-п. лет тому НІDІШ, и в каком те
перь - СJІава те Христе!• Він не kВIIІJCR, що досі не 1111.11111 ще ні 
пісень. ні прислів 'ів: копи nо.аумаю, в икому виrJІJШі з'JІВІUІос~оби-п: 
А інше 4CCJI11o років тому; і в ІІКОІІ)' теnер - слава тобі Христе! Зви
чаАно, ЖІІТТІІ ЛkШCt.kC ІІКО піт ПОІІІtНИЙ, uc ЖИВИЙ ЖНВС А ПUІВЕ. 

За споnдамн сучасників, у зібранні брпів БодиисІоkИХ нарвхо
вуваn:оск Бпн:и.ко 8 ТНСJІЧ пісси._ Між іншим, tрИ пісні були 
нціспані МихаАJІом Драrоwановим А/ІJІ журнuу ..ЖИТЄ і CJIOIIOto і 
збсрсгписк в архіві Івана ФранКL Одна nіснJІ була персписана 

Драгомановим, а JІВі - Лссс10 Укр&інк010. Крім тоrо. Бсwrиса.кнА 
зібрu noнu. I,S ТНСJІЧ прислі8,..1В, .совсем nрнrотовлениwх к пе
чати•1. 

За :IIUI1ТJI БОАкнсІоКОrо збірка ТІК і не nобачкnа світ. А ВІUІІUІВ 
бу.ІІ8у Киоіа 1978 р.до 170-ріЧЧJІЗАНІ нарошксиия і 100-річчJІ 
з чвсу смерrі БwuІнсьхоrо ТІ в перс.цІІСн~о VIII Міа:народноrо з,..ІЗQ' 
cлuicria. Мені JІDIC.IIOCII В38ТІІ учІС'ПІ в орrанізаwї ТІ роботі w.oro 
3.-taQ і Jl ПUІ'JI1'8JO, 3 RKOJO УJІВІ'ОІО ПОСТUІИ..НСJІзар)'бЬаІі ухрІінці 
ао кинrи, що внАшпа в світ JІiql83 nеред СІІавісnsчнІDІ форумом 
'ПІМ&ІІНМ ТН(J&аСМ - 8 тне. nримірників. 

• Чerwpe IIJIQN8 О. М. &Quнaшro. ІISS...SI n: 11 КиекІWІ с:nри•, 1119. 
Т. XXVII. С. 447,441.449. 
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ЗбірІІі nepcllyВL'Ia ue цитоваrrа виwе rпибоІСа А rру~повна пе-. 
релмова О.'Іексаилра Деа •ФоІІьк.10ристнчrІа діап.ьність Осипа та 
Федора 6омІнсьхих•, у якій зроб/Іено висновок, що cnaJUUинa 
братів Бодянських ~ баrатим внеском в науку про наро.а.иv 
творчість•. Про самоm Ocиrra &олянськоm було зазначено: 
•... Mo»Uta без nеребіпьwеннн ска:JІТИ, шо О. БопннськиА був на 
саіА час QІІНИМ із наАвида111іwих JНавців слов'ннських пісень, 
вис:повнв баrато вnасних думок про них і ориrінапьних спостере
жень. Особ.1ивоrо жачення :J8СJІ)ТОвує Aoro ІІінинА вrtес:ок у 
СПраву '36ираІІНR, JIOC.1i.uceHHA Т8 ІИJІ8НІІЯ украЇІІСЬКОЇ НІродІІОЇ 
nісенності•. 

•Не можна ІИJІJМІТИ те, чоrо немає .. 

Тепер ще один сю.::ет, нкого можлиІЮ торкнулися в розмові 
про •слов"ин уJаГІUІі• .пвоє друзів. бо.ІUІнськиА міг розnовісти 
nоетові про ідею створення бJІаrодіАноrо комітеtу з метою 
пілтрнмки слов'ян, акі npиiJCJIJ(8JIH в Москву uя ЗJІобуnи 

ОСВіТИ ta іНШОЇ .ІІОПОNОПІ. Про •0бШСС1110 ВСПОМОЖСІІИJІ СЛаВJІ· 
ІІІМ ІОЖІІІІІМ• ЯКОСЬ іІWІОС:Я І WOJICHIIHICY Бо.ІUІІІСЬКОfО ВІІЇТКУ 
1857 року. ПринаАмні, саме в 1858 р. з ініціативи професорів 

Московс::r.коrо університету Осипа БоJr.инсr.коrо, Федора Бус
лаєм, Сергія Соловйова і МихаАла Погоді на такий комітет роз
nочав у Москві свою блаrо.в.іАиу роботу. Щоб :Jаробити ШІR цьо
го rpowi, nрофесори унівсрситnу ЧІПМИ численні пубпічні 
лекuіі'. 30 квітнм 18S8 року Бсwrнсr.киА записав у щоденнику. 
шо було в.1апповано :Jбори с учвс:тю Кошслєва, Хомякова, По
ГО.Іlінв та ін., на яких зібраn:н гроші ..ал• вспоможения болгарам 
вообше•. Ця робота велася в руслі створення в Росії nісля 
Кримської віАни 1853-1856 рр. слов'инсьхих комітетів- rро
мuсько-ПОІІітичних і блаrодіАннх opraнiDuilt, шо діми wrr. .ао 
почпку ХХ cтoniтnr'. 

На час З)арічі з Шевченком n'ІІТ.ІІССЯТИрічниА Осиn Ботrнсr.
кий був у зснhі творчихсИІІ і можnивосrеІt. Ціхавим пі.rrrвсрда:сн
uм ltoro 8вторІІТС"rj' АК )JCJI8П'OIJ8 сЧтений• lt укрІІЇНО3НІJЩ.ІІ 
нввіn. у високнх офіціАних КІШ8Х саілчить еnі:кш.. 31111исаниА ним 
у ШОАСниику 9 тр&ВНJІ 1858 року, то6rо немоазі nіспи віл.'і:ІІІ)' 
Шс8ЧСНХІ :1 Моспн. Йдеnся nроте, шо на почпкутравю~ у мkто 

'дІD. ltpmat8 мерк о НII1UWIOtnl (1851-18611 с., .. насоrо ЬnmІDРІІ· 
WIWIOIV IIDМinnlll Мосuе.- М., 1861. 

1 ДoiUUКiiDC ІНІ.: С. А. НІІІІІПІН. СuІ8ИСІНС kONитen.l Россин І 
ІІЯ-1176 n:- М .. 1960. 
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прибув мовнА міністр освіти Євrраф Петрович КовалсвсІtКІІА 1 , і 
9 траони в Московському унівсрснтеrі відбу.'UІся 3)'СТріч 1 ним. Тс
ІІСР читаємо у Бом:нськоrо: 

•МІUІ9-rо 1858 Г. Питннца. В ПОJІОВИНС 12-ro ЯВІL'ІСRІІОВЬІА МИ
нистр в залу актоаую круrлую староrо УІІНвсрснтстскоrо 1ІІІНИJІ. 

Я. по обwчаю, стоип П01WUI всех у окна. HClUUicкo от кафсдрw; ол
иако 011 пробрален ко мнс, озил за руку, .aonro жап, сnросІUІ, хако
во идут ., Чтении", на ІПО сказм и: "JІJІстемся nомапсньку". И ІІа
том. ВООВЬІСЯ ГОJІОС, ОН сказм: "Я ИМСІО Х вам боJІьwу10 просьбу, 
ОJІНа ВWСОКВІ особа nросила меня )']Н81'Ь, нет пи nсчатноrо ПОJІ
ноrо СJІоваря д.'UІ ManopoccнRcкoro изwка. Мнс в Петербурrс yxa
J8JIИ на вас, т.с .. что Л)"ІШС вссrо зто может схазать мис Болян
скиА. Нет пи такоrо? .. - .. Нет", - О'ІВС'Іал я. - .,0дІІ8ХО же, nо
думаІtте".- "Тут н нечеrодумать,да и ВЬШ)'Wать НСJІЬЗІІ тоrо, чсrо 
нсr", - nовrорнл ••· 

Можна не сумніватися, що uю коротку розмову було заnисано 
Бодя;нським слово в слово, нсnраІІІІ.н А нсrочносrі nрофесор не 

.nюбив, тнм більше в ШWІ.еннн~ З неі вимиває. шо вчсиоrо
СJІавісrа добре знали не rільки в Москві. а А у Петербурзі, а він 
tрНМаВСJІ, ПО-МОЖІІИвості, HC:JUe:«ИO і знав собі ціну. В Aoro 

вiluloai.lulx навіть tаN)'ЄТ'ЬСИ nрофесійна 18Срхнісn. наа міністром 
освіти, якнА не знає елсментарноrо- про віасутнісп. в Росії СJЮВ

ника украіІІСЬІСоі мови. Та икби БолинськиА був cnpaui повнісnо 
нс3811еаним, to він, мабуtь. сказав би: <~ЧИ111Ате Шевченка, коли 
~toчcrc віD.чуrи українську мову.. 

ВuuІиво було ІСПНовитн, АС жив у 1858 р. Осип БошrнськиА. 
ВuамоаІ. - • ІUетному llp08J.II8:y, ... 1om ........., • &,......,. 
Ьwan.aa (не :Jfieplrctl). Цю адресу називав сам БодянськиА в що
деннику 12червtUІІ853 року: ..... вдомс Иmаn.сва, в Старом Газет
ном переулкс ІіІІиз Никитскоrо мои~. Нl6, в :шанин RpJІNO 
nротив ворот и коподца ... • Проте, чи жив він там і пізніше? 
Скажімо, в •Книге вдрссов житслеА Москвw• за 1855 ріх читаємо: 
<~БомнскиА Иосиф MІUtC., Ст. Сов., (Испр. дoІDt.)J, Твер. ч., в Га

JtПІ. пер., .а. Иmап.ева•. Отже: Бол.анськиА йосип Максимович, 
статсЬІСМА радник, (заІІІмк посацу), Тверська дWьниWІ, • Г83С'Пf0-
му провулку, будинок Іnаm.єва. В сКииrс &IQJCCOB ж.ИТСІІСА Мосх.
ВW• за 1858 р., коли Шевченко віuідав Болянськоrо, 1UIIIJIPCC8 

'на nouпy 1159 року Кo8urкa.ul.aoauro *РИJ8С.І Wсnс:нн, .118 ~~o
lf1t8 .1J11P •КоІЬІ!*.ІІІD rJ06IoarJ С8іт '~ере) ріх. 

'HЬciJc.ul МОИІСnІР· •nІІмв Н838)' Вr.:ancUI HlкtrcwdA ІУАМаІ. Оулозне
сено. 193) р. (:JНІХQІІИКІІ НІ міІ:uі HIIIIЇIIUtioOI'O М 7). 8 Н.ом)' Ciy8U Oлn:c:all.qi ........ 

• •Иcnpu.'lnlo.8CWIIIocn.-- •ІмІnІ nDCІQ 
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nідтвсрuуєтьси. На тоА час будинок належав статс:ькіА ралниці 
Софії ІrнатьєвіА. 

Huaneкo від будинку Бодннськоm зна!ІІ.одилася Іtсрква 
Успіннн Божої Матері. а ще- будинок Бабіни!ІІ. (J'W 4). в якому ІІК· 
раз у 1858 р. ро:паwовуваласІІ Перша центральна міська телеrраф
на станція, ае nрацювали anapam Мор1е і Юнrа та стояв унікаль
ний аnарат, :шатний передаваm фототелеrрами. 

На3DВ провулку з'JІвиласн в 1780-х рр. і пов'язана з тим, що в 
ньому знаходІUІаси арукарНІ Московськоrо університсt)', в икіА 
J1РУХУВ&1ІВСЯ в 1756-1811 рр. газета •Московскис ведомости~о 1• JIO.. 
на продавапася тут же, в сrа:JСТНіА лавці•. а поскіпьки доставки rа
зети долому в той час не було, то передматники забирали 1УІ' еві А 
примірник. У МихаІtла Пкnяєва •антаємо: •Впоследствии там, гас 
бw.18 книжная лавка. сущеСПІDвала uерковь универсктетского 

блаГОроlUІОГО ПІЩСИОІІВ•. 8 ІІЬОМf ІІаВ'І81ІНСЯ ЖукоВСЬКИЙ, Гри
боєдов, Лермонтов. Тепер на місці .о~рукарІІі та лавки стоіть 
будівnк ЦсtnраJІьного телеграфу. Га:JСТНиА провулок знахQJ1ИТhСЯ 
між Тверською і Великою Нікітською вулиuмми. 'Іерсз Нікh"ську 
він примикає до Великого Кисповськоrо провулку, що виходить 

на Во:швиженку недаnеко віп Арбатськоі мощі. 
У березні 1858 року Шевченко ))'СТрічався з Бо.а.янським один 

рвз і наодинці. Проте жаченнн цієі ве•Іірньоі зустрічі вах:ко пере
оцінити. Шевченко наnевне ПСШЯХ)'ІІІ.В професору, якиR не за6ув 
Aoro у важкі роки заслання. Та наАrолоВІІІwе поет, як і в поперс.ані 
'J)'І:Т'рЇчі, тримав віл історика в акумуmованому виrтші ВСІІичсз
ниА обсяг іиформаціі, таки А ncrrpiбниR мя нього, роками ві.аірва

ноrо він Украіни. БодниськиА звиурив Шевченка в новітні 
ny6Jiiкaw1 з ісrоричноі тематики, розповів про сІЮІD дослідницьку 
роботу в yxpaiиicmui. 

Ніхто інwиА, навіть Максимович, не був зарид.х:ений ук
раінсІоІСИN .аухом твк, як Осип Макс:ИNОІИ'І. Якwо у Олексакара і 
ОІІсни Станксвичів Шевченко міг свссело, nonpocтy nобалакати 
про Маnоросію., а в ро.аині Сергія Аксакова віDчуrи сщиру сер
дечність у ставпенні до Малоросії•, то тіпькн а Бодянського поет 
міг •наrоворитисн досхочу про СJІоа'нн і про зеNJІяків особли1101о. 

Не забул.ьмо. що серед зсм.nнків, які піщли з ЖИ1ТЯ, вони абиа
ва с:тавили на пероае міс11е нС38буrньоrо Гоrолн, у спрнАНJП'П 
Шевченка саме Бо.а.янськиА був жиоою зв'язуючою ланкою між 

ним ІІЬrопем. Тому махна не сумніватися, що ім'н Гоrоnя nрозву
чапов тоА вечір, я аnевнениА -так. Алже пише шість років проА-

' У IISI р. бу;tмиох Уиікрсtпе'JСWСОЇ lQIYUpиl 1 ХНКDОІОІОJаІІІСОІО 1ИІХQІІН8оо 
СІ НІ С1рІсиоwу бупІоІІJІІ. 
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uшо з часу смерті письменника, Шевченко rrам'нтав про це і 
uіпком міr розnитати очеаИАШІ11'8rічннх nодій. Та А сам Бсшянсь
киА, скоріше за все, :JІ"IUUUI про ГоmІІR. То:к через ~іч із Бо
м:нським у МоскІІі український rеніА Шевченко доторкН)'ВСJІ до 
n•м'яті r1po іншоrо ухраінськоrо rснія- ГоrоJІя. 

•Помо.rrвс• :&ory на моrвлІ foro.и•···• 

HIIUIIO ше раз, що саме 6о.аІІнськоrо просив пост у лисrі 3 
Ноасшстровськоrо ухріппенна ПОМО/ІІt11ІСR Боrу на моrилі ГоІ"WІІя 
за Aoru праасдну душу. Шевченко знав, ЩОДІUІ Гoronsr БолянськиR 
був одним із бли:п.к.мх людей. він Jанаrував свої рсm~ови з nись

менником. переписуввв Roro не8Н.ІІ8Иі етаnі та листи. так шо 
пізніше іх було ОП)'б/Ііковано 38ВМКИ JЧеному. ПочинІШЧи 3 осені 
18S2 poJCy, БодІІнський заиооував у щоденнику розмови з приІІОJІ)' 
rоrолівсьхоі СП&ІІІІUІНН з Серrієм Ахсаковим, €ВІЮкією €лаrіною, 
Михай.n:ом Поrоаіним, Михайлом Щепкіним. Паитслсймоном 
Кулішем. Останній, зокрема. подаруІІUІ БwuІнському два лиСІМ 
ГоmІІа до своrо друrа Герасима Внсоuькоrо, напнеані в Нhkині 17 
січки і 26 черви• 1827 року. НІШІJУКУІІІІвШи іх у кни:И <~Onwт био
rрафии Н. В. ГoroJІR• ( 1854), Куліш повіаомив, що ориrінали 3Н8· 
ХодІІ11оСR У Бодинськоrо. До речі, В"ІСНИЙ віnжаЧИВ у DIOJICНHIUC)' 
29 січня IBS4 ро~ шо в роnІові з Кулішем про цю кн~ •• cwy 
paccU3&11, что IJOJOJIOM к сочиненню .,Рсви:юре'" бкло кетииное 
пронсшеспие, СJІУЧИІІІІІСССЯ, как бwn:o МІІОІО Р« замечено, в Бес
сІрабин с n. СаИНІdІНWМ1 н р8ССХ838НОС мнс сто бпІІЗІСИм родст
венником, чrо он tyr ас и :tаnJІС&ІІ JUІВ nuunи ••• • БсwІнсЬІtИtІ був 
Прн'Кт~ИА оо ninrvroaки іСуJІіwсм cnnтi <~Bwnpuки иекоторwх 
био11J8Фичссхих известнА о rorwк: ... JIIUIPYКOВIIHiR 18S3 року в 
:курнапі <~Оrсчс:спеинwе заnнски• "ІВ КНИІ1І оаЗаписки о ZИ:JНИ 
НикОІІВJІ Васильевича foroJІJІ•. Ще .110 підrоrовки біоrрефічних 
кииr про Гoro.u:, Кріш 38J1И1Y1U саме БQ.uнcwc:oro в листі віІІ 

.ІІИстопада 1849 року. <~ЧТОJІСІІ&СТ Гomrn.?• 
ДокуNеІПИ свШчаn., що Гоrоnь по-.ІІОброму ставився до Бо

дІІНСІtХОrо, цінуввв спіІІкуааиНJІ з ИІDІ. Зі CJiia 6Quнcьxoro, nись-

~=:..~(1718-IIJ9)-.thepmlp,38eН08МJ!Кaypнuy.Qn:. 

BDIQieІІXІrQ~r:J8/DICIU.JI.,ecнaiiSI poq,._,IIO'dpyCepril 
АІссІхо8: •Пrpu NI'IUOIIf ІЬrоА < ••• > lleiCQ npcRIOI, JUie11lll, 'nO IIIPIIYJD UCID 
с .PeaJOpY"" tr0110111.1 ему ПJШІUІИ, pкa:uuo Пuае ІktроІІМ C.UUнc, ar. 
011 8&еІ:ар8Ііии, 1WU8811 се&І :11 DІСОІ'О-ТО ~ ......0 нn&IIWDI· 
а. ..• 
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менник пk:Jia Іtовсрненна з Єруса.'Іима пошш півроку брав у ньо.
rо уроки сербс:ькоі мови. Досі залишалися праkТИЧНО нсвіаомимн 
ри.:ІКН, звернені ло Болянськоrо, які Гоrоль 21 бсрезнІІ 1839 року 
вписав у nаспанна МихаАпа Поrоліна з Риму .110 славіста, котркА 
ПОJЮРОЖ}'ІІВВ 'I'OJii по слов'инсІtJСій Європі: •И я при :nом тоже 
nonЬ'J)'JOCЬ 3ТНМ О'ІСНЬ npн~~ntwм д.1я мени случаем. Bw не JWІи 
мнс свосrо аареса. и потому ак вам не nиcan; nритом же вw nиса

ли, что буаете скоро в Рим. Очень блаrопарю вас и ваше пие~омо. 
Наасюеь увІUІІnсJІ е вами в Праrе, ипи лучше в Мариен&ше, и 
поrоворитt. о мноrом интерсеном д.'ІЯ нас обоих. Прощайте н 
будІоте зпоронw. Искренне вас любиший хмляк Н. roroл ..... 

Бодансьr:иА віD.повідаадімwsоюJQJУжбою. Скажімо, він спри

ав вкходу в світ Гоrопсвнх •Мертвих дУШ•, нааруковвних у JІРУ
карні Московською університету ( 1842 і 1846 рр.). Мало xm знає. 
шо у Бсшанеькоrо знахо.п.ивс:я рукоnис rоrолівс:ькоrо пору •Раз
мwwлсttНІІ о БоJКССТВенной литурrин•'. Uсдуже цікаво, бо Мико
ла Васипьовнч міr ловірити тахий глибоко JІУХОВНИЙ текст лише 
близькіА ЛІОJІИИЇ: 

.А, naroмy JUUІ ВСJІКОГО, кто ТОJІЬКО хочет ИJmІ впсреп и стано
аtm:І JІ)'ЧІІІС. необхолимо частос. сКОJІько МОJКНО, посешсиьс бо
ЖСС11ЕННОА JІитурrиИ И ВНИМВТСJІЬНОС слушанье: она НСЧувствН

ТСJІЬІІО сrроит и СОЗІUІСТ чеповска. И ССІІИ общссnо еще не совер
шенно респаJІось, если пкшн не .ІІЬІШат палною, непримирнмой 
нена8НС'ІЬІО между собою, то сокровснНІUІ причина тому есть бо
жсствсннu литурпtя, напоминаюШІJІ чеnовску о святой небес

ноА лІОбаJІк браtу. А ІІОТ'ОМ)', кто хочст укрсnиться в любви, JІ.оn
жсн, сКWІько можно чаше, npиcytt'1l10111Пlo, со страхом, вс:рою и 

лІОбовию, при евашенноА трапехлюбви < •.. > ВсІІнко и нсисчис-
11ИМО может 6ьrtь влІUІІнне божсетвенной литурrии, сели бw ЧСІЮ
вск СJІ)'ЩІІІ СС С ТСМ, 'f106w ВНОСІПЬ В ХІІЗИЬ СJІWШВННОС•. 

Ліп:ратор МиКОІІа &ерг писав у cпoraux про Гоrопя і Бодянсь
кого, що а rурті Гоrоnьтримавс• частіше збоку від усіх: •Он измс
НЯJІ обwІСttовеНИЬІІІ СВОИМ IIOPJШDM, СС.ІІИ В ЧИСJІС ПрИГЛВШііННWХ 
ВМесtс: С НИМ ОКВЗЬІІІІШСJІ ОЛИН МВЛОрDССИІ'НИН < ... > JСаІСНМ-ТО та
ІІНСПІСННЬІМ мапtНТОN ТRну.ІІО ИХ 'ЮІЧ8С JІР)Т К друrу: ОНИ )'С8ЖІІ· 

ІІІJПІСЬ в угол Н f080PИIUI нсрt.ІКО ма.11У собой ІІСJІЬІЙ ІСЧер, rоря
ЧО и QІУWсмfино. кu IЬrcw. (при мне по крайнеА мере) ни разу 
не ro.opиn с ксм-нибу.Ju. И:І8СІІІІКОр)'Q:О ... 

ОсьJІІСОІОІС)'ІІІІВ ГрнrоріАДаиипсвсwснА свій nepwиA аЬит .110 Гo
ro.u, JЯХНМ ІІО3ИІЙОNІІВСJІ, JUІIC)'IOiflllicшRНCWCON)(. восени 18SI ро~ 

• lnвplaeueІtldpQIIJ6IiraiiiiO•JIU8JICWd 'UCX •ІСИ.: н. в. roran .. Amlpc:DІ 
11ma...._- Пс-= Ісораа:кRспІ фона КJJМУРІоІ. Пскоккое omueн11e. 1990. 
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ку: •БотІuскиА прошё..1 прмёмиую и ос:таJІовипся переJІ СJІІЦУJО
щсю, затворс:нною uерью < ... > Боля.нс:киА посrучалс• в дверь 
:nоЯ комнатw. 
-Чи дома, брате, Микопо?- спрос:ил он по·маJІОІІ)'ССКМ. 
- А D.ОМ8 Ж, домаХ, дома! - НСІ1JОМКО оmстиn ІСІО-ТО апу.ІUІ • 
.. .Днерь растворипась. у её nорога CТOJIJI roroл .... 
Споrаан ДанИJІСІІСЬКоrо СJІіачать. що Бомнс:ькнR говорив з Го

голем на серйозні, навіть mпаємні теми. Ос::ь тільки один сюжет: 
•-А что у ІІІС за рукописи, - с:просип 6оu:нс:JСИЯ, уuзWІІІUІ на 

рабочуtо, крас:ноrо .асрсва. конторку, стоявшую нап:сво от uo.aнwx 
двсрсh, за которою Гоrмь перса нашим прихо.а.ом, очеаИD.Но, pa
бonut СТОА. 

- Так себе, мараю по временам! - нсбрежно аrвстил ГОfО/Іь. 
На верхнеА части конторки бwли ПDJІОЖС:НЬІ кииrи и ТІ:Тра/Іи; 

11а её покатой D.ОСКС, обитоА 3СЛСНЬІМ с:укном, лежали pacкpьrrw.e, 
мелко исписаннwе и nеремараннwе пистw. 

- Не второh ЛИ ТОМ •МертвЬІХ .цуm?• - СПросІІJІ, nOAМИntВIUI, 
Болвнскиh. 
-да ... иногда беруt:Ь. - нехОТR проrоворнл ГоГQJІь:- но рабо

та не пол.вигастся; иное сnово аьrrиntваешь мешами. 

- Что ж меwаст? У вас tyr так удобно, тихо. 
- Поrода, убиЯСПІСннwА климат! Невольно вспоминаеwь 

Италню, Рим, rae писалось лучше итак лепс.о .•. А tyr еще :uтеJІЛ 
новое полное Н118НИе своих сочинениА. 

- Скоро ли оно ВЬІАдет? 
- В трех типоrрафИJІХ начал печатать, - ОТ8СПU Гоrопь: -бу-

4СТ четwре бмьших тома. Скта воRдуr все повести, драматичес
кие веши и обс части ,.Мертвwх луw ... ПІІТWА том • наnеч81'8JО 
позже, ПQІІзаrлавием "Юноwескнс опwтw ... Сюда воАдуr нскаrо
рwе журнальиwе статьи из ,.Арабесок" и прочее. 

-А "Переписка"? - спросиn Бодн:нскиА. 
- Она воІtает в шестоА том; там будуr помешенw nисьма к 

біІИ1КНМ и РQАНЬІМ, Н3DІІНЬІе и неи:шаииме ••• Но :по уже, разуме
еtСJІ, uится ... пос.пе моеА смерти. 

Сnово "смерть .. Гоrо.nь произнсс совершеІІНО спокоАио, и оно 
тога не nрозвучuо ничем особсниwм, в вцу nодиwх ero с:ип и 
:шоровьи•. 

БцаинськиА НСQІІНОРІІ3ОВО ПрІІХQІІІІ8 04НН до ГOfOIUI, сuасімо, 12 
тр&ВНJІ 1850 року :І&Писав у шсшеинику: •Наконец, • собр&пе& кН. 
В. ІЬІ'ОІІю. Вечером 8 часов .ІІСІІІТЬ оmраІІИІІСЯ к нему в кварrнру 
І1JВФа Toлcroro, на НиІtИТСком бульваре, в аоме ТапwзнноА •.. Вни
зу, 8 nервом 3nDК, направо, две комнатw. fіерІІІUІІІСR )ІСТЛІНВ ЗСІІё
нwм КОJІРОМ, CJUI)'МJilliUIIНIММ ПОАВ)'МС:ТСНІМ < ... > прJІМО ПСЧІСІІ С 
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тоnкоА, :J8СТ&ВІІСННОЙ боrатой rарJІИНКОЙ ХЛСІЮЙ тафrw (ІUІИ мате
рии) в рамкс; рмом JUІСрЬ у самоrо уrла к наружноА ~не. lltA)'UUUI 
в J1PYfY10 комна1)': ... в комнате, с:пуJСІШІеА прнеиной, сейчас опи
санноR, от иаружноR стенw ПОСТ1ІІІІен с:тол, ІІОКрhІТWА :JСІІІён.wм 

сухном < ... > а перед первьам АИВВНОМ тожетакоА же с:тол ... • 
Якось ми :JаАuши в буаннок на Нікіп:ькому бульварі, 7 разом iJ 

акааеміком Миколою Жулинським. оr.ІІ.Інулн Nеморіальиу квар
mру ПИСЬМСНІІИJСа, I10CJiyXaJJH ії :JаІіD;уваЧку. 3МюбІеиу І ГoroJUІ. 

]l'IIUUICJI Во/ІQІUІМИР ГІJUІровсwсиА, RКИА дуже лJОбив буваm І 
кімнатах, овUІних пам'итnо про Гoi"OJUI, сндіти біля: тоrо самоrо 
каміну. Дкди Гілий написав про це: 

Нс.wскосrrнк7ПІТС1'ІрwАІW.Іни. 
Кабннm )'І'рІОМОІ'О сІQІІ.W. 
11аспоntfіНІШНХ.1УJІВІІІС'ТеІІІІН 
Иnс~~ецуr.:..,иксхоІс806о.Іw •.• 

На той час у Жулинською ІИXOJUUJa в світ у rазсті •день• ccpiJI 
статей про Шевченка і Гоrоли nід назвою .Дві половинки ук
раінськоrо ссрци: Шевченко і Гоrол ..... Микола Грнюрович nисав: 
• Тарас Шевченко і Микола Гоrоль - дві безсмертні n0С111Ті, що 
ІІаІІяскравіwе реnрехнтують украінсьху духовність і є спос:памн• 
нашоі куль-rури в усіх ~JOJUIX. А1Іс • икі різкі Ui rеніі! Один поста
вив свіА уніКВJІьниА дар на CJI)'J(6y куль-rурі заrальноімперсьхіІ, 
інший - Jвсршив nиво: відро.D.ив piatae украінськс слово. 
nіnнісши нашу літературу на рівень світовий ..... •. 

'Ще R.aoci IIC.IInКIIqrncpe'IU, •и""ІІІ &)'IIIЬnwr.IIIIC1oiКIOOIIC- JXP8(нcNJol 
'ІН росіІа.uм. 6сJnсречно. ІІСМІІСаІ&МО IНfltamІ18DP'Iimo MIU(OIIH ГОІWІІІ J )'К-

=~~~т:'~:t:===~ 
мeнruWIOC'Ii. llalcwDiиp НІ&иса8.1'080J18'111 npo ГОІ"СWІ, ІМКІІDІІU llaro noll6crt. 
1at1 NillsaiOI ао •Ве<tорі•, Ь pocilk:Wcai Ri1epnypll. А 0.1181: МІІриІІІ IU П0'18Тq' 
ХХ muliтn CПput.IIIIIIO 1I.'JIUII8II: .Ща ІІІ IC88ino, І riuula. .I)'IIICD lt ИП)"JІОD 
....... Проn: мu paaiD і ФuipДocnlacwgdl, ni.upcc~u~Jg~ІІ, wo Шае покоnіния 
podlcwaa ruа:~о~~еІІКІІХІв llldlш.w 1 •WннеnІ•. 1k спр8аІ18ІІ:, бо IЬnm.nop~~~~l 
:.:::::' podla.Eoi JІітер81ПІМ, &уа не ІІІІІМ ухрdисu:нм, І R poc:IRcWCJDІ пнс: ... 

СІм IЬnw. ПИСU. ШО tDOUНU у ІХІбі .ui Приро,ІDІ; XOIUIHIUI і росіJІНІІН8t І 
JІІІООСІо 11,..ІСІІ: •Сам не »ІІІD. •u 1 uеие J1Y11111 - XfWIUDoКI чи росІйсWСІ. ЗНІІО 
JUІІDC те, шо Nlu: не 1111 би ncpc11111 нІ МLІІОрОСіІІНиНО81 перс.~~ росіІІниІЮN, ані 
pociJIHIUf)' 1Je1U. ІІІІІСІРОІ=іІІНІІНОМ.. МенІ :nau~~e~o F:IКif1IDI MIПCQIIJI" liepn, пиR 
RНC:U: ..Д,.. -аамоrотроJСН3фІ:ІіономіаоІ хоміа- ХОХІІІ1)'1'~08КІІНО 8i.lpa-
1f-• Нlcnpuli, ке кс JU. nроето. nроте .QD sма., що С)'Dеречхи нвкояо ГоІ'ОІІJІ 
'lln'CНWtO~ ІІИІUІІО'СНО HIU:I.telfi)"I081Jdll нщiotcмwtІDІ-Iffil.. 

ІhІм, .tкllfl) C1oOrQitCI 'ІІІІ'ІТМ nсраеИИІІ росІІІськоrо ntтcpnvp~ npo те. що, 
скаdмо, ~ I1DМilluwro Rкwl8 е QІUІІІМ Ь нdпроннuхаІапu. т.:JріІ 
podAcwcd .dnpaypк npo pocilaudl upuncp. n ... ·~. а: IIO'IIDI8mCII ШІ 
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Ці рядки наІlІЛІUІИ мені Ссрrін Єфремова, •кнА напрнкінuі 2().. 
"роківминулоrоСТО/ІітпІ писав: •ІЬrо..1ь і ШсВІfенко- обІШва по
чали нову сторінку кожен в історіі своrо пнса.мснства, uc на цьо
му схожісn. Ьс і кінчаЄ11оСJІ. Далі ІWІІ'ХИ pooxoдii'RCR, RK неприми
реНІІИХ аtпаrонk:тів у робооі, в способахіі і в наслШхах < ... > UiAJi 
вспикі постаті найвизначнІших укрвінців ХІХ ст. нааіа лиwаtь
ся, ик пам'RТНИК тkітраrічноі бороn.би, шо через неіукраіrrсІtІСИ11 
нароа ішов ао крашої бу.цуччиІІН•. 

Глибокі ро1Іt)'Ми про Шевченка А ГoroJUІ -двох rеніІльних ук
рвjнців - 3)ІСТріЧІЄNО В МОНоrрафі110рія 6арвбашв <ІКОІІН звбу.ау 
тебе, Єрусалиме ... •, зв ику він отримав у 2004 р. НаuіонІUІWІу 
премію Украіни імені Тараса Шевченка: • Те, шо в Шевченка на
ро.ІlJС)'Є нестримиНЯ mів, сарха:sм, грізні Інвективи, ріmучістІ. 
будь-шо Ати nроти течіі, ламати осоружні історіоrрефічні кпіше, 
JІІJІИТН 11rальнови:mані авrорктетн, - те в Гoroni ВИІСІПІК8Є ли

шень розrубnеність. неnевність, аушевну смуrу, бuwttu ухкnи
тмси, пр;Jмовчати, притаїтися < ... >Там JІС Шевченко бсзоrJUUІНо 
віnкрмтиА і ціліеннА у своєму національному почуnі, Гоrоль зв
мкненнА, іитровсрrниА, згубно pD]IUIOЄHHA < ... >Два різних паrо
ни одноrо етнічною дерева. Дві 1ИПDІЮrічно несхожі inocnu;i 
иаuіоНІІІЬИОЮ характеру. .. • 

В поетових шсшенникута листах ім'• Гоrоли зустрічаєп.сJІ час
то. і нині ШJCmCJІ cмiDIНJDfн слова Івана "JУрrеиєва ПJЮ те, шо 
ніби-то •Гоrопь був ІІІому ві.а.омнм лише поверхово•. Якось 
ПОВЇдОМJІІ.ІІ МихаАла Лазарсвськоrо: •Чнnuо ПО одному ЛИС'І'О"ІХУ 
в день біоrрафію ГоІ"ОІUІ ..... В аовrні 1847 року писав Варарі 
РєпнініА, щоб дістала Аому rоrоJІівс:ькі •Письма к друзья",.., ИІІ 

J9S 



ІІОЧ&ТК)' 1850-ro запитуввв у ІІСі адресу ГоІWІя 1 , а 1 березня тоrо ж 
року 3НІІЙWОВ JІИВОВИЖНі аtова, шоб ПОПросИ'111 сМСрrвьІС .ll)'UIИ., 
Гm'WUІ:•Вси :na речь к тому. чтобw вw мнс (наАвсепокорнсйшс 
npowyl приспали сМСJ7ПUоІС луwн ... Мени поrоннт l·ro мая в 
c:renь. на восточнwА берег Кас nи Ас ко r о мори в Новоnс
тровсхос укрсмсние. слсловатсльно, oшrn. прсрауr всихос 1:006-
шсиис с JІІОJІЬМИ, И такам кннn, как сМёртвwс JI)'WH .. , буlІСТ АІІЯ 
мени JІРУІ'ОМ в моём ОАИИО'Ісствс! 

Прношнте, Варвара НИХОІІІСВНІ, P1U111 6ora- И Р8дИ всеrо ВЬІ
сокоrо, :аакJІІОЧСнноrо а ССр.1ЦС чсловсчсском; конечно, не 111.110-
Xf'WI вам, можно бw вwписап. HJ М о с k в ЬІ, но увw! Я не моrу 
себе: теnерь nо3ІИJJІНТЬ подобноА роскоши. У мени лавно бЬІЛо на
мсрснкс ІІрос:ИТЬ у ввс~ кннrу. но ... м не осмслнвuсм. Пришли
те рци всего свитого!•1• 

Bзarani .10 11ІОрЧОСТ'і ГоІWІ.І Шс8Чснко ставився 1 високим 
nієтетом, наnисав вірш-послання •Гогопю• (1844). 

Jвцумо».,..ароІ:М:ІІІІІіnЕ, 
ОАна uurn. ccpiii:,.IPt'f8.JIOJIИJ18E, 
А~ 1IQO, 11QtQ:!IWID ППЧ~ 
Уамомусераі,-.аІіотнеІ58чмn.. 

У 1ra.aaнowy JІHcri .110 h:пиіноі Шевченко наnисав wирі А 38· 
хоппені СJІовв про Гoi'WIR, мкі мцмо 11ам'nатн: 

• ... Я всеrаа ЧИ'ПШ ГоІWІи с нас.~~ацснисм < ... > Псрс.п Гагопсм 
JIQIIX:НO благоrовеn. ках nеред чсловсхом, одарённwм самwм глу

боким умом и самоА нс.иою то6оАю х JІКWІМ! ... Наш Гогопь -
иетиинwR ШІ.Т'СJІЬ ccp.wa чсловс-.сскоrо! СамwА М)'4рt.ІЙ фило
соф! Н СDІЬІЙ 11031111WСІІНЬІЙ ПООТ АQІІЖСН блаrоrовсть ПСрсJІ НИМ 

IWC ПСрt,І ЧСJІОВСІСОІІюбцсм! Я НИІСОГDВ НС персстану JUIJICТЬ, ЧТО 
МИС НС УJІВІІОСІ ПОЗНВХОМНТЬСJІ JІИ'ІНО С JЬгопсм ... 

Як аів.омо, історіи нстсрпиn умовною способу.ІUІс сІСВ*у, що 
такс 3Іf8Аомстводмо б ученим бапmоwнА матсріІUІ.ІUІR глибшо

го розумінни .uox іпОС1"8ССА )'ІСрІІінс•коі мсИ'І'ІШІоНосrі, двох спо
собі• nюрчоrо ЖИТГJІ наuіонаnьних rсиіів, віJІзначсних сами)! 
Шевченком: 

• Нro-.aellllllauuul Рааdнане ........ осхі.uоІСІІІІD)'пааІІоронено 
~ ..... J ШПІІВНІШN. Вrім, u. _,_ Єфремоа, 8JIНW,.. npo 
CIIIAac:pyrlao~wcaro,iaoB.~IJІ:Іrp.Ф.TCUIC1DI'OoWe .. aaro 
ТВ-1UІІІІІСJіІІрuсІ:іІІС IIIМ8JUC:IIoCicpиynи:8:•C80JOrmaCUeнoroiiiiCWIIIH· 
Н81118І•UІІІІ ІОІ:ОбІиmІсарuІ < ... >Він- К Иібк ІІО'І)'ІК ІІому ІІІ0СІо НІ'Іе 
.,. саСІІ, не C)'I'QIOCI8e <.м> • , ............Ь:NWCOМJ' амтn:80МJ роsуuІннІоо. 

'.ІІк ІІеІоІОІСНІброие ІІІСІmІІІJDІОnаІdІІ:І&J 11:НJ11Yidl:.rui1UOIV nроаІІІІІІ· 
ІІІ8nнн8?! lioaнcwudl NC.II8 бх! 
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ТІІсиіtwси.АІІІLlІ'Іу, 
Іk.rшкмАчіАІІружс'. 

І нехай, як писав Єфремов, ІІавіть той nла•І не nробиває бай
дужі ccptUІ, нехай лише бур'ян з його вродить і •за ч~сть. славу, за 
братерство, за волю Вкраїни• не оствнуть оспа..1іі ,1юди, все ж 
закінчу€ Шевченко: 

НсХІА, бреп. А WH бy.ner.r 
Сиіхn.смтамаrum.. 

За два дні до того, як Шевченко написав ui рядки, 28 грудня 
1844 року, Гоrоль зізнався в лист1 з Франкфурта до Олександри 
Смірнової: •С тех пор, как я оставнл Россию, произошла во мне 

великая псрсмена. Душа зaнRJta меня всего, и я увидел слишком 
ясно, что без устремлення моей души к её лучщему совершсttству 
не в силах я бьш двиrнуrьсн ни одной моей способttостью, ІІН од

ІІОЙ стороной моеrо ума во благо н а пользу мони собратьям ... • 
Пам'ятаєте, що Шевченко nросин Бо:utнськоrо nомолитися •за 
його nраведную лушу•? .. 

Сергій Єфремов. який до І ОО-річчя з дни нароJІ.Жсиин ГопmІІ, 

видав про нього в Києві працю •Між двома душами•. nисав з 
nриволу проuнтоваІІНХ Шевченкових рядків: •З цього бачимо, 
шо апасне цінив Шевченко в Гого.певі: його "сміх", його сати
ричний nоказ дійсності, Aoro глибоке nрозирання в життя і 
нисміюваннн його вад ... Тутобидва вони схолилнся. Більше- ук
раїнський rtocт цитованим доnіру віршем подвє ніби руку нв 
сnільну роботу сноєму землякові в росіАському письменсrві. 

Відnовіді з того боку не було•. Єфремов ви'""овив думку про те, 
що осо6а Гоголя не викликала в Шевченкові того безмежного ен
'1)'3іазму. я:к його сатиричні твори, а навnаки- давала nоживу для 

стриманості А навіть критики. Згадаймо, нк у 1847 р. Шевченко 
написав: •Гоrоль виріс в Ніжині, а не в Малоросії- і свого язика 
не знає•. АІшРій Козачковський, до речі, розповідав, ик під час 
nрнї:шу Шевченка влітку 1859 року до Переяслава у них зайшла 
мова 11ро Гоrоля: •Він не співчував йому: як він говорив, 
не111.іАсненні, чссrолюбttі мрії стали причиною розумового його 
ро3Ладу•. 

Проте nам'ятаймо. що S нерсени 1857 року Шевченко записав 
у своєму щоденнику: •О Гоrолh. нащ бесемертин А Гоrоль!• 

1 НІ КІJІrроб~ ІІСТ&ІtОМСНОN)' .. WOntlli 1Ьrом вД.НІІJЮВОІ{)" WОНІС'ПІрі, (іу. 
лн аиар6оІІ&Иі ~ пророu ІєреміІ: еГорwutІІ 110t01 СІІОІОW nосмеІХJІ•. 
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•А Шевченко? -
:sаnита1 у Гоrолв 6одRвс•кнІ• 

А Гоrоль? Як він ставився .ао ШеІJІІенка? JpнropiR д.нИJІеВСіо· 
кий змиwнв cnoru.и про n:, ак восени 1851 року 6одкнськнА nо
знайомив Aoro з Гoro.1CN. Заrоворипи про поезі10 і nocтiL .. 

•- А Шевченко? - сnросИJІ БwuІнскнІІ. 
Гoron~o на зтот вопрос с секунду nомолчал и нахохnипси. На нас 

из-за коtпорКИ снова посмотрсл OC'I'OJIO*HWA аист ... • 
Ос:~о uc свШченИJІ нашrовхує на думку. шо все ска:Jане :JІ.ТИМ: Го

rопем враховуваnо nрнсуrність Данипевс~окоrо, якиІt працював 

теші в МініСR:рс:тві Ішроаноі освіти •Іиновником з особливих JIO· 
ручень у товариша міністра нарсшноі ocвint Авраама Норова. Да
нипевс~окиІt сам nисав, що Боданс:~окиІt, прсдстаа~~иючи Aoro Гого
лю, сказав йому. що він •(Л)'ЖІІТЬ nри Норові•. 

• - Как вw нucwrrc Шевченко? - повторИJІ свой вопрос Бо
ШІНскнА. 

- Хорошо. чrо н ГОІІОрИТЬ, - ot8C11IJI Гоrопь. - ТD.ІІіоКО не 
обИDJоТеСЬ. .apyr моR, вw- его nоклонник, а его личнаа судьба до
стоRна всакоrо учасrия и сожалснИJІ. 

- Но зачем вw nримеwиІ8С"П: СІОJІВ ли•Іную судьбу? - с неудо
ІWІЬС1'8ИСМ воора.Jи.1 БоJuІнскиА, - зто оосторонее < ... > Скажите 
о таланте, о ero по:пии ... 

- Дсn10 мноrо, - нсrромко, но прямо проговорип Гоf'WІІЬ.- и 
~ npибaІUUD, acrrю больше, чем самой nоззии. Нам-то с вами, 
как мапороссам, зrо, ПОJаUІУА, и nриятно, но не у всех носw, ux. 
наши. Да н нзwк. .. • 

&цмнсІtХИА не витримав, став заnеречувати і розnрячився. Го
rопь відпоаів Rому: 

• - Нам, Осиn Максимович, нuо ПНС811> по-русски, надо 
ctpeWJI'I1oCI К ПOJUICPJCКC И упрочсни10 одноrо, мадьІЧНОf'О 8.DІК8 
.ІІІUІ всех рсщиwх нам мемен. Домин8И1'01 АІІЯ русских, чехов, ух:.
раинцсв и ссрбовJІQJDКІUІ бwть еІІННІІІ СВJІТWНІ - JDЬІК Пушкииа, 
UКОІО JI8IUIC'ICJI Еванrелис A1U1 всех хрнстнан ... 1 А BW ХОІИТС Прс)
аансапа.скоrо noзra Жасмсна поставиn. в уровень с МолJоСРОМ и 
Шатобрианом:! 
-Да акоА ас 31'0 Жас:мсн? - ІІО3М)'ПUІСJІ БwuансхиА. - Раз

ве их можно равн~~n? Что ІІЬІ? Вw: ас сами - ма~~оросс! 

0 tdRQIIЖplalcwcd_,...,IID•IUiil.lil:p\&нai18118118U Мха.аі IЬro
JIII м npolalol6ex.Uнo - ІІін cnpo80QIIII 8Cp8DY n 3IOO'I81X)'IU poJUOEIIН8 
t1111iot1uwtoi ~- НІ .QIIrQ IOpilr lilp8&wl, ІІІІ8ИІІ JDOtmcn.. СТО8• 
CU111111111181.aall:tant lllldatluwlaiCiiDioelt. np8nІIAIJrnrluкno, IUIO'UIC ... 
~lllt"UUIIUUXaai.~I'OI:IP0111C81111110ri'ataipD1UOCJКIC:rt. 
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-Нам, ммороссам и русским. нужна одна пспsни. спокоАнак 
н силІоНІUІІ, - про,цоткал Гоrопь. .. Я 'JнаІD и пюбзІю Ше•кенко, как 
хмпика и .ааровитоrо хуJЮжника < ... > Но ero по~и наши ум
НJІКИ, ІІатопкнув ero на произвменИJІ, Ч)'Ж.ІІЬІе МСПІНІюму талан
ту < •.. > Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. ЬкиА, 
пнШ)'ШИА теперь, .волжси аумаn. не о рознн, он JЮІDКСН прежае 
всеrо постаанn. себя nеред пнuом Toro, кrо JWІ нам вечное чеnо
нсчсское CJJOВO ••• •' 

Гогопь ще щось rоворнв у такому дусі, ме БминськнА, очсвип.

но, ображеНИЙ, 1ІМО8К і 3ІМІСНУІСR, наче А не ВіН С"І'аВИВ ПКПІННRІ 
про Шсв•Іенка. ЗrоJІом Осип Максимович піднився R сказав ко
раrко: •Ну, мw вам мсwаем, пора нам и по JІ.омам!• 

Тіл~о~~:и копи ДанипевськиА з БОJІ.JІнським виRwли ІІа 
Нікітський бульвар, Осипа Максимовича прорВІUІо: 

•СrраннЬІА чеповек! На исrо- как нвАnет! Orpиuan. значение 
Шевченка! Ваr уж:е, вИJІ.но, нес той ноrи сеІ'ОJUІІІ ЕІС'ПUІ•. 

'дІнІІК8СІСІІІ Г. ]НІІІWМСТ80.: П»оІІ.:мІf ИсtориоксuІА 8СС1ІІНІ:. Н.:торнІ:О· 
aмrep8'I)'JIИWA JtYPIIIIII. Том XXVI.C.-Пm:p6ypr, 1816. С. 478-<479. 

8С8іАІІІСМІІDЬо~--ГІІПWІІСWІJІІІІ]ІІІЙСІІUНіІІІJDІ:ІІИі8 
УхрвінІІ, Qa!IIM і] IIIAmtianwliluКJ..ut8CI, UJU.UU УІср8іиа. 8ченкА 383118'88: 

•lhrwl• внріt Н8 руіиu .:тараі ІСn.манuІни, н.: nWпркnочи, що 3і CМCJI'IID І:О
:J811Wt0rо~неnсрссІ'U8:хJПИУкрdні.В'ІіАс:ферj,JІС8інІ~nіІІ.Ін
IUUOЧНIDI ІІВІІ,.ННDІ ооцнноІ npuiUIIIOЇ po.:ila.ltoi JІі1qІІпурн А QJІИ}'РНО, нО 
не nlao:Jpila aoro < ... > Гоrоа, ~ мріІІ- .. нmpllllfnfll 'I)'DIHi про 
1:11010 МuоросіІо, і 11111 •ІІСJU C'IНOIJI8tj_.. ilnqlcl:oм. ІІКІІА поІіІ ... І ІІІJ ух
~ І nm:pri)'p]WIIOI.iJПC11irftrmoІUDtкppu,auetny.JilmriІUІNati-M ух
рІікемою zиmt, 110 I8Ntlpi.IIO .. loro O'IU nill: КONDIH ІПІІИМКІІ, НОІН- фор
-И, nonoм.IIIIПd УІ:рІІни.ІіеmоІоропtоІІІІІІІОрОКеНОі. ВІноСіаІnuроJКішнн-
-ІаІІh.мнПDрІІо.:rіаоУІ:р8іQ.ІІІUІІJUСІ8ІІІU8СІІоN)'аорDІ'СІD.ІІрІtІ:РІс:НОІО 
nodlниueto: oalu І tpCI&I8cш.llpOМUUfll nouli, не niao3p1o1Du І bм:uoro IDC· 
І:рССінм.не n~IIЇvllllvatmJІnii.U\DIUI)'he*JniacmМІІXфopм ... • 

ГрушtІІС\оkІІІ IQICI\01118 ПPIIII)'Uif1lll, 1110 I:QJIII б 1IJdcn, l1enpбypr11, Рима, 
Мос:DІ JЬnun, поаuби 8 Ylq!llJd.I8UiaiOII.IID~I)'II'rDII830-x роШ 
ТІICIIi8ct.antl840-apoda.Jiolvahepaypll8~,1188бyr..нeбya6ІWІIO• 
pynq.ll'letadНilQМIUIJ8I8.D80'1Гonau.б'1JIOJUiiou~DO'I}'ri'I.ВiH 
I:N.IWtDiiaчy8upl.:мoпuo}'l:ll8lкcwcoJJ ~ІМ08ІL 81CIIpfi8\нnpкn)'I:UІ 
:J08CiN c:adAoNo NOalllllkn.)'ltllllн.:wwrocaмonD'I)'IПI, хоч.:ам '1с:оІІі RDnl н.:&І
.... phlm 81fp8DIIDI"O. ,. - fР'1ше.:ІоІ:ИІ nlдlcplaJo8u 101 llrJIН'fe3IOII 
11111118, ІІСІІІ МІІІИ1Ьrан8111081m] )'ІІІІІІІІІаоав ..rn: cJIІDD НІІІІІІХ IIOIIOUDo 
DUНe1IDI.IImo,cd/wн ......... lмІpD"81DI~C8011~ 
.:нмпmА!• 3 цk:ІnрІІЧИНа,а'ІUОІІ. ]OI"JJЦJJU~ IIO'I)'miiЬroral. •ІПИІ 
-МОнІааіІІJІІІЧІІІОІ ~ Іoro]ll:rapi'JЧIIIм.:wшrv~p)'1131, 
pш8DID )"lrll8lн;:ud -.-n. Не IILtoto .:.EJD ~ не Ш.СШ 1:801:\D 
rlrliiiiC:IoDI\0 фЬ,роD. ... .-.а- c:rapD118111C8allol• нманn.сzu•. 

~~~IIIRJ)"IIUapDІІІtunt.IIICIO~Rtraul,.c
~II)"IQВi.niiiOCionpiiiiiDUII8JIOМ'1npo111811e. н. .. І:ІТІІІСіс:аробкі•
ІQІІІІ8DрDrІ8)'1Ср1Ьіеn1,1UІІІ.'ІІ8,._..1, МІІМ)'аОІО riOIТDplmiiDrD UКNJ'P 
3)':111Dnt.IIJICI8:•8iн8811,liи1811d-... 
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Мені зовелося пикатися з твердженням, шо ДаннлсвсhІшй 
приnисав Гоrолеві слова, які той ніб1По насnрав..:ІІ не говорив, ад· 
же uитовані сnоrади з'явилися на світ аж через три з половиною 

десЯТИJІіття. Втім, nам 'ятатнмемо, що Данилевський, тnк би мо
вити. застрахувався: •ВwшеnривсденньrА раз10вор Гоrоля я тоrда 
же сообщи.1 на родину блнзкоwу мне ли цу, в nисьме, по которому 

вnоспел.ствин и внёс его в мои начатwе восtюмиttания. Мнение 
Гоголя о Шевченко я не раз. при случае, персдавал нашим землм
кам. Они пожимали пле•tами и с досадой об'ьмснялн его пuсто· 

ронними, политическн~tи сообра:.кениямІІ, каки вообще всё тоr· 
лашнее настроеttие Гоголя•. 

Наrалаю, шо о nередмові .10 Повного зібрання творів Тараса 
Шевченка в доанадuяти томах Іван дзюба і Микола ЖулнttськиА 
наrолоскли, шо •немає nідстав не вірипt Г. Данилевському, який 
зrадує розмову О. Бодянського з М. Гоголем восени 1851 року•. 
тобто наведеним ан ше словам Гоголя. 

Але в nозиції п словах Гоголя був і t·лнбшнй cettc. яки А у свій 
час тонко вловив CepriR Єфремов. Він звернув yoary на те, що Го
голь. ЯКИЙ •СаМ ДЛЯ Себе Не МіГ ВЮНаЧІПН, .,ЯК.З Н НЬОГО дуШа", Н 

особі свого земляка з певно-визначеною А виразно--виямсною 
ttаціона.1ьною і nолітико-соціальною ,,дуwою" міr ІІООІуваm, ко· 
ли хочете, певний .ІІокір ... • Найбільше це сублімувалося в питаttНІ 
про мову: • ... Гоголь не міr не почуваrn А того, шо саме Шев•tенко 
з Aoro репутацією безкомпромісно на .шшому пушсrі був .ll.IIЯ Aoro 
живим докором. Принаймні, в еnізоді, nереказаному в спомиttах 
Данилевського, можна мовити А нотку самооборони, те аnологе
тичне завЗЯТТJІ, яке, обороняючи себе од уrадуваннх закидів, сн· 

лою розгону, реакції переrннає палицю в друrnй бік•. 

сПробратисJІ • Малоросію СІОІО •••• 

Саме в шоленнику Бо.пянськоrо 3афіксовані клю•tові слова Го· 
rоля, сказані в lJ)aВHi 1850 року: •Мне хотелось бЬІ nробраться 1 
М&.topoca:Jo сммо, потом на осень 10ponm.c11 1; uм, зиму провес· 
ти где-либо потеплее, а на весну снова к вам• (ВИділено мною.
В. М.). З цьоrо добре видно, яку хмлю Гоrоль вважав своєю, 
рідною. Гоголь жив в Одесі з осені 1850 року до весни 1851 року, 
тут :J&верwивдруrнйтом •Мертвьrх душ•. Потім він nрибув у сооє 
родове mіз.по село Василівку (Яновщнну), провів там в осnt.нній 
раз найквhучішиІ!: період весни. Він ммював план майбуntьоrо 
будинку д!1Я всієї сі.ч'ї, ві.uів у ньому д.nя себе три кімнати. Заку· 
пивліс .мя будівництва, перед самим віп.'і3.11ом прнл.бав собі міцну 
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лубову шафу мя книr і nообіцмв, що ИІІС1УJ1ИОЇ весни, копи нa
pcwri виАлс Аого книrв, nрнїп.е у Василівку сам і nристуnить до 
]ведснин будинку. 

Поtім ГоrоJІь nоїхав у Москву, ае чекала на нього смерть. 
Поселився у rрафа Олексан.дрв Толстого в буднику Тализіна на 

Нікітському бупІtВІ.рі, 7, шо ис.uлеко від будинку Nt 9 на Арбаті, 
JІС нині зиахDJІ.нтьс:н ІС,ультурниА цсктр Украіни в МосхвІ. Літо 
IBSI року npoAwno в щасливих нааіях, 1 rіркиА nермом настав на 
nочатку осені. 2 вересня 1851 por.y ГоrоJІь пише мвтері у Ва
силівку: сРвл бw лстеть к вам, со страхом Ц)'МІІО о ]НМе < ... > 111о
ровье мое сwзнова не твк хорошо, н. кuсется, я сам nрн•Іиною. 

Жсл&.ІІ хоть чrо-нибуш. приrотовить к ncчam. я усилип трудw и 
чрсз зто не только не ускорил ЛСJІІ, но н ОТJUUІИЛ еще rола, может 

бьпь, НІ два. Бсднu моя rоJІова! Молитесь обо мнс, JЮбрсАwая 
МОЯ, роднІЯ дуwе МОСЙ MIП}'IIJU ... • 

ЗимІ, якої боявся ГоrоJІь, справді npиHCCJJІ сп111ення ним дру
rоrотому сМертвwх.ауш• і смерть rенія. НеторкатиМ)'СJІ більше ні 
нтра111 твору, ні втрати •иrrя - про це є величезна спеціалькв 
:1ітсрnура. Хочу ЛИШе НІІ'ОJІОСНТН, WO на Арбпі Гоmпь ВОЛІВ ДО 
матері, до Ввсипівки,до Украіни ... 

8 ЦЬОМУ КОНТСКсrі НІІ'ІДІІІО, ШО we НІ ПОЧІІТКУ 30-х років Ми
кола Васильович заrорівсн ідеєю посіСПІ кафедру в Київському 
університеті свитоrо Воnодимира, яку nодав йому МихаАп:о МІк

снмовнч. У Гоюnя вн.:sрів масunабннА науковнА проект- нІnиса
тн сІсторію МІUІоросіі• в wec;rн малих, вбо чотирьох великих то

мах, а ТІКОJКІІННИХ. .:J1J1YМ С'JІІОІ)ИТИ заnшьну ісrорію людсrва. Між 
інwим, якраз такс заманим виконав зrодом Грушевський! А Гого
деві не судилDСJІ. В Києві йому не JWІH навіть місця ор.u.инарного 
ІІросІJа:орв заrааьноі історіі. Це не моrло не вплинути на дальшУ 
доnю сина украінськоrо народу. Грушевський мучно ЗІЗНІчив: 
•НСІЦІС11ІМ було, що Гоrопь не мав навкопоссбс ЛІОJІСА з сильніше 
вираженими національними nочуrт1ми. Він обертався між 
росіянами або укрвінцями зовсім лснаціоиапізоІІНИМН• ... 

НеІUЮазі після зruaнoro листа до матері Гоrопь, дізнавшись 
про всеілля О.ІІНієі з своіх ссстср, виїхав із Арбату, з Москви чере3 
Кanyry в МІUІорск:ію. Зупинився вобиn:~і Оптика пустинь. З rотс
ЛІО в Кохльс•ку nиc:u JІНС:ТИ :JИаftомому сnрцю Макарію І nро
сив у ньоrо nорааи: чи їхати додому, чи в Крим, чи nовсрнуrж:~ в 
Москву? Стареw.38Сnокійпнво відnовідав: вирішуйте свмі, чиніть 
Т8ІС, •к самі хочете, і не надаваІtrе своіА нерішучості над.мірноrо 
значеннІ, ue мннсn.си. Муара аіІmовідь. Та часто .аум8Є'І'ІаІ мені, 
ШО МИКОJІІ 8асНJІЬОІИЧ, НІПОІНО, ШС 3&/ІИWНВСА б JUtВIIM, ІкбИ 
ТОАі спрвuі npнixu у рШне село. 6о ас 1ілІоІUІ ааома, в Ухр&іні, він 
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міr rrообугися тоrо страшrюrо стану, коnи. :sa йоrо Jt с.1овами, на
ХОJІИJІИ на ньоm хвилини жнnєвоrо оніміння, серце і пульс перс

ставапн бкти:СJІ. 
Але Гоrо~~ь, •уперше в своєму житті nовернувши з дороm• 

(Ігор ЗопотуськиА), орніхав у Москву. З неі наприкінuі 1851 року 
nисав дOJIONY сестрі On1o1i: •ВесноJІ, еспи nоможет Боr уnравить
ся со всеми здеwними .хламн. IIIJitiDQ, JІrлuyn. к ІІМ •• 11108'1' 
lwa. 'І8С1Іо .u'l'l llpOR.IIelll ІМtсR• (8илі.1еІІО NIIOIO. - 8. М. ). Це 
був душевний і lІ)'ХОВНИА потяr до рілноі землі. до материнською 
дому в Україні. Смсртноrо пютоrо 18S2 року хворий Гоrопь 
ловірився матері: •Мнс все кажется, что 1доровье мое тwrько ror
JШ может совершенно как СЛСJІ)'І:Т во мнс носсn~НОВИ'1ЬСЯ с HII.ILIIC
DUІtA свсжестwо. коr.аа вw все помопнтссьобо мнс как следует •.. • 
Останній лист Гоrопи 6уа віJІпрвВJІСниА в Україну матері. •Блвrо
.аарю вас, бсс:шнrrаи моя матушка, что вw обо мне NОJІИТССЬ. Мне 
так бw.вает спцкоа те минутw. коr.аа вw обо мнс мо:rитссь! О, как 
мноrо делает молитва матери! .. О, как ІІ)'ЖІІЬІ ІІам мопитвw ваши! 
как они Н}'JtHW нам JІЛЯ ~нии внуrреннсrо! .. 8aw весь. вас 
любищиА сwн Николай•. 

8оJ8СІІІЧ мене, ІС8ІІО. А • :11: 6о к6с 8DJІІСІDІЧ)І 
тwuнІІм 6сшсм с80Ім IJПDCioІ'ID. 1)1'0111, aкaeqm.. 
Ус:аміnІеннІ, СJІ8КА, riнull, не МDІІІD і ІІС ммчу -
ІІОМІІН)'ІІ ІоІСІІі cllfr і пІ111011,- 'J-Піа. ніr, ІІІЮСреберп.. 

'18DJ181DC1otolloxJ.Ouoю106olo. -· 
c:к8IUIOIDПOOD,C.111010К1,IIpJWIO.NOІCЇiuo. 
TІІIIIIupni8нdicctuІI,IIOIIHnllhiDIIpull.. 
nQ*IИA cnмu моЬ R'llill.11di0-'I)'Пtl0 бoal:lli.tu.. 
liny, ctii8WII І ayn:.)l. ІІІСИ.,КІІІ ІІІІОJІКІ'811.10 6on: 
:IIDOioiCDtllllmi.One, і ~ІІСИНІ18рІоІІ, 
-,!ІОІПІМОІІ НІ: )'рІМІСЬ нuіхкаороГІ ••• 

а.-. а.".:. 

На відміну ві.ц Гоrопя: Шевченко не міr звернуrися 1 прохаННJІМ 
про материнську моnкnу 38 ньоrо, а в предсмсртннА день він rо

ворІD, шо хтів би побуваnt на Вкрвіні: •Oro, JІкби додому. 18N би 

•· мас, QIIYD88 ... 
В день nохорон ГоІ'ОІUІ &QаянсьаR nисав: •CefQIJI8 схорони

ли MW ГоІ'ОІUІ, - ПOCIIeJUIIOIO И Ч)'Т'Іt JІИ НС СамуІО аороІ)'ІО кр8С)' 
нашеrо ~коrо мира ... 60Jiwue НИ'ІОІ'О не в сИJІах сказать. .. те
перь: перо 011а13WІІВеТСJІ ~ но не моrу не прибавнn. еше: 
1'81t081.-'IO судІоба наших руссхих rсниев! Ни оаин не дDЖИJІ .10 
ствростн ... • 

Коnи ДанилеаськнR попросив Осипа Максимовича написати 
про ос:rанні ані JСН'1Т8: ГOI'OJIJ', тоА аіІmоаів 28 тотоrо 1852 року: 
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•Не скажу,lЮбродию. не скажу! И теперь я хожу, как yropcлwA, 
н 111 лекnии по сю пору не соберусь ннкоІІМ nуrём. Всё 011, однІІ 
011 - В уме Н В rла:ш:! .. Нема ІІІШОГО Рулоrо ПаtІЬКВ бмьwе, даА 
Іtе буле, ПОКИ СВНТ CТOir'no буле•. 
Ше проникливі ше віD.поаів ДанИ.ІІевському Іван Аксаков; 
•Ваше ПИСЬМО, любе:mеАШИА Г. П., бWЛО ПОJІ)'ЧеІІО МНОІО 

21 февраля, в самwА .пень смерти Гоголя< ... > ЖН3Іtь ГоrоJІІІ его
рела ОТ ПОСТОАННОЙ JIYIIICBHOR М)'КJІ, ОТ бе3ПрерWВІІЬІХ духОВІІWХ 
ПСШВИГОВ, ОТ ТІUСТНЬІХ )'СІІJІИЙ - ОТWСІСІТЬ oбetuaHII)'JO ИМ СВСТ
Л)'JО стороиу, от необumости тварческоА .пеятельности. аечно 
происхDJІившеА в нем и амешавшеАсІІ в таком скуlІ.е.'ІІtІІом сосу
JІе. Сосул не вwдержал. Гоголь умер. без ocoбeІtttoA бмезІІИ. Со 
временем вw узнаете все nол.робности его жизни, мучеІІичсства 
И XOH11HHW. В НВСТОJІЩее вреМЯ едва ЛИ ПрІІJІН'ІfІО буJІеТ р&ССКВ-
3ВТЬ о нем nе•Іатно нашему JJ.зwческому обществу. Гоголь бw.п ис
тиннwА мучених искусства и мученик христианства. Хуложест
веннu JІеJІтельиость зтого монаха-хуложинка бwла ІІсТНнІІо-по
.ІІІtоtНическая. Теперь нам над.о ІІІЧИНІТЬ новwА строА жижи -
бе1 ГоголJІ•. 

Данилевський 3rадуваВ також, що 3 Бам.нськ.им вони відвіда
ли моПІJІ)' Гогопа в Даниповому монастирі. Копи Данилевський 
JібраІІСJІ В Украіну В Харківську J}'6epHiiO, СDІе Бсшя:ІІСЬК.МЙ ПО
ПросИВ його 38Їхати .110 матері ГоrоJІ.І: 

•- Что бw вам, с вашего Донца, проехать в Полтаву? Побw.ва
ли бw в деревне ГоrолJІ. Там теперь его мать и сёс:трw. Им бу..ІІСТ 
nриитно )'СІJWШать о нём: вw лично виде/ІН его осенью ... 

БсшянскиА вw3В&ІІся сnравитьси о nyn1 на родику rьrоля, пре
.цупре.ІІИТЬ о моём 38е:ще мать и сестер и приспать мне к ним пись
мо, а таu:е полробиwА -тула мвршрут, по nочто110А .aopore и про
сё.nкам. Он слсраал С.ЛОІІQІо ••• 

І Микола Гоголь, і Тарас Шевченко, ак і Осип БодІнськиА, 
nомсрnн на чужині, проте тільки Wеnенко 38Повів похоВІПИ 
себе сна Вкраїні милій•. Коnи навесні 1861 року прах KoOOaPR 
перевозили в У1сраіну, то в Москві домовину 1 ltoro тілом було 
тимчасово встановnено в арбатському храмі Тихона Амафуитсь
коrо, де відбулас• ПІІІtВХКда по Шевченкові. Від на.оrо - contJІ 
кроків .110 б)'АИнку на НікhсІоКОму бул•варі, в •кому 38 .tteв'.,... 
років ло того лежав мертаиR Гого.nь. За *ИТГІ" ім не с:удІІJІос• по
знІІАомнтнСJІ. і навіть n:оrрафічно вони так блнзьkо ніколи не 
перстннuнс:а. 

В 1909 р., до с:торічноrо ІО8іІе10 rеніІІІьноrо пис:ьменннка, на 
Apбn:wcilt моші 6)'.110 віакрито пам'wrннк Гoron10, і, зануреннІ у 
-м.кі рсqцумн Микоnа Ввси.оu.о.ич, опинився навпроти храму 1\t-



ХОНІ АмафунтсЬКОГО'. НІХНІІНІІUН збо.1СНУТJІІЖІСНМН .ІІ)'МВМН ronoвy 
А віІвсрнуІши іі трохи nраворуч. він мовби не НUIUt)'8a8CЯ nідиа-
111 очі ив те місце, де: ІСОІІИСЬ JIUOOWIJCR' прах Коб3ара. Містика ... 

•Саnо•нвк:ов вІкоrо не приІмає• 

Коли пізно ввечері 18 берсзнR 18S8 року Шеnснко nonpolll8&
c:• 3 Бомис:ьким, :sавuи ариманнА Осип Максимович не nрихо
вувавс:RОЄі IUl.RЧHoc:тi :J8 nостовнА візит .ао нього в ncpwнA же АСНЬ 
nіСІІJІ хвороби. Він довrо А 111рмчс 111с:нув Шсвчснкову руку, але не 
навu:нІІСJІ :JІВірпи поета вголос у своіR JІР)')І.бі та віриос:ті. Тарас: 
Гриrорович :JІUІнwнв лруrа ро3Ч)'.nеним тсп.nою розмовою і поба

жав Осиnу Макс:имовнчу JІкнаАшвИJІWе 0.11)'*8111. 
Чере:J аень- 20 березнJІ - Шев'Іенко nepcJCИB протидсжні по

чуmа, і про це нарешті треба розповісти вповні. 

ЧІПаЄМО в лостовому ЩОJІСННИІС)': ·Зашu • А. А. с.о-•. 
КО8J, моему C8fi88Q 113 Atrfuaп .а.о НІІUеrо. &о.Іе•. IIUOI'O 

' KoptrntO XUIIOCO ММО!Іі;аому іацріІо Jiлxpкmr ПІW'ІІПІRU робти Clt)'.IIWI• 
1Upl МнКСUІІІ АІЩ1П8І (ІоrомаАс:тсрнн JIIМQIXIIIC.JI t8.Ар68ті, уІІслккоwу АфІ· 
Н8СМ:КИОІІ)' nроІ)'.ІІІХJ, 27). CIIO'Id81.Y nрсосuwенннА Трифон, t:ІІИС::ІЮІІ 
lЬonpilcw;кA ратІ ~ 'ПIC.'XHHRW .1PQWIIC'I'IIOIC Іік..,.,..... WO/IC6etn.. Пofiw JIO 
IWII'IItNIWI 6у110 no&llalleHO П0ИІІІІІ 201) ІІИхіІ. Хор j] ИМ. ПІСІІ'І JIIПJI"'IIX IOJIOdІ 

--~ 118ПIICQiy~nil/a.tlo&/11110p.ea..lkll JL.110tu. АбІІкані І)'JІІІ.uі 
І nраа)':ІІСИІрх JІІJUІІtetd t11PQ110М. 8QIIJIOМY]~Atantnyri .. мкiano 
Mocui аро Udl nам'ІІПfІІХ НІІІІІСІUІО 1"Іи.' 

.у ІХМІ НІ ПречІІrn:нсІСИІ 6у1парСRІАТ nDdiiOU{ rьnwo. Оn:рІоПон ксноА 
1909 r.: URip cra- Cxpwmlp Н. А.. АкІрссL ОuіІІІІІІІІ~ 1aQIDI бромw фкr)'р8 
811101ірu11стГОЮІUІ, I~IIIOC"IIICR.III!Qn'O .. CPW~: DІІІро&І:ІІІІІWІ-18 ІІС
fіре8моtІІброшсІІ8НІ~ИКІоІСІUІС'ПІ;tаnІОООІІушеtІІІ1'0881.А8n:ІрсуJ«ІІас
pum. 1 nox, ІIIIISJ&ПНNN аJІUІІІІІСПеJІІІ минуrу Іес:ІШІІСчиоІІ сарОм. :har nа
ІоІJПJІІІІt- ~!pUИ'ICCICOAJDOHHJКDn.,CI"OWJ'<Iкn:na.нOtOI:IIOXН08C:HIU. 

ОченJ.рuиа.:ІІ)'АО*ИИкуброtпсмІwеt\Ірс:пмІІІІІ,оnокt.ІІ8ІDІІ(НеПІоСАСС"ІU. 
]t18JC0101 NІіа:wІНUІППІК'ОІІоІе .. rурІІІ •І'сІІDСІр8•,ІІоІСІJІІІІІИІІ НІ nepeaиdl; 
І"р8ІРІ. С./Іе80Іt~ЧJАС'СКОНСІІСWІСНТ8р8С ір161 НСІоІНО..СfО. •• • 

] ІІІМІUІІD8ЇИІD tама IW*II, НІ.ІІdJІ hOC!UКIIN ПІN'ІІПfІІХ, буJІІ 1113-НІ IЬ

nWicwco.J,I.1C .w• Ht ~· TIXIUI•RIION,IIID)' Арб.кио1 моші ·
per.111Woli масuмчі, ueix Ht :.tllfn.1H, U.1N І 1952 p.lltUIJIЦІCioiWI"Oтputчиoro 
IЬro.u -.dПІІІІ НІ ІеСt.о'ІіІІІОІ'О. усм\хнеІННО ПІІСWСННИD ICК)'JIUIRIP М~ 
TONCWUII), ІIUdll НІІІІі min.- noчnayCiym.llpL lhtм:,l ncpшd ІWІ'ІПИІІХІЬ-
1"01» ~ 19.59 р. :IIIIIQIIII11oC • .........,..у ІоІісці - у АІСІр;і буР.нху НІ 7 no 
Hixin::IUIQ' lyJIUIIIJ, • ІХОМJ nомер ПНСWІСНИИL 

Есn.НІАрІіm:.uорІІL 
8 нём СМ)'ІНІІІ ТрnОПІ: 
CJwrr, cotfii'IDfOorapel:, 
Bf'IIIU0815poнxnmua.. ---404 



Іt арІІИJUІает. И XOJOIIIO .-ean, DОТОМJ по • ис• оІіJІешІен .,.,... .. 
Шевчешrо знав Сапожннкова ще на nочатку 40·х років у Ле

тербур:Jі, коли навчавса в Акав.емії мистецтв, а .аев'wrирічний 
О:tексанар, син бanrroro куІІWІ·меuената, брав у нюrо уроки ма
JІІDВІННИ. Знайомство віановилос::• 16 с::срnІUІІ 18S7 року в Астра
хані, коли Сапожников уже: був астраханським куnцем, рнбоnро
мисловuем·міпЬЯонсром. •Зто уже бьuІ не wалун-wкWІ•ник в 
,ІСТС:КОЙ курточке, котороrо Я ВИJ1М 8 Пос::педнНЙ pa:J 8 1842 rоду. 
Зто уже бwn мужчина, муж и, наконс:u, аrец прс:крас::ноrо АИТ1111. 
А сверх всеrо зтоrо, а встреnv1 в 11ём простого, вwс::око6паrороJІ

неАшеrо, доброго человека•. Ліс.u зустрічі Сапожинков охоче за
пропонував Шевченкові kmDIY на пароnпаві •Книзь Ложарс::кнR•. 
що дОСПІВНІ поета з Астрахані в Нижній Новrород. Вчорашній за
спанець був ІЩИЧНИR Сапоаникову А 311tc, що в хо.nоану ніч він 
опяПІув Roro на пароnпаві. •Александр Александрович, спасибо 
ему, nре.можил мне своё тсnпое пальто, брюки н жилет. Яс блаrо
дарнос:nuо принu вс:ё :ло, как дар, ниспосланнЬІА мне свнwе, и 
черс:з минуту ІІВИJІСJІ на П8Л)'бе прс:ображённьrм в НіlС'ТОИщеrодсн
дн. Боr да наrрадит п&І, мой добрьrА Саша, за зто братски друже

ское преоб~ние!• В цих словах є деяка екзапьтоваиіс::ть сприй
НJПТИ вчинку Сапожниковв, ue Шевченка можна зрозуміnІ, він 
сам зізнавввс::я, що відчував у nерший час піспя ІtІUІІрми: •Простос: 
челопечсское обращение со мною теперь мне кutе'Тt':ІІ чем-10 
саерхьесn::сrвенньrм, невероІІТІІЬІМ•. До тоrо а, Сапожников nід 
час n0Ї311КИ на пароnпаві всіляко .аемонсtрував fВІІІУ до Шевчен
ка. 2 вересня 1857 року він навіть зробив запис упоетовому ~ 
деннику: 

r1Jrrнulwn.JІe"FНCИDICИIL,MMIC, 
Я nреJІНкА Саша. кС. nltiiXЖC ІІСС Тарас. 

Шевченко 311Наrував щедре с::хвменНJІ цих рJІАІС.ів: •.. А А. Са
пожннков 1,/J,ОХНОВИ..СJІ И Н8ПИС8JІ ДВ)'СТИWИС, rраци03НОС И брат
СКИ ИСкреНИССІо. 

Очевнл.но, що саме .аобра пам'вть про Сапожникова привела 
тараса Гриrоровича до московськоrо помешканн• астраuнс::ь
коrо мільйонера 20 берези• 1858 poiC)t Але тоА не приАнав по
ета. Покірис nовсненни Шеаченком цІєі вІАмо8Н тим, що він 
був •о61ІіменнR rpaзJOКOJO•, лише нwє цьому nрикрому enЬo
IJY rіркоі драматичності. Навіть, JІKWD Саnажникоа справаі був 
хвориІfІ, він, безnеречно, міr би анавити ло Шевченка елемен
тарну людську уваrу. Зruаємо, ак через лень Аксак01, акнR був 
сnравді хвориR і иікоrо не приймав, дізнавшись про nрихід 
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Шtвченка А Шtnкінк, всуnе!)С'І лікарській 'Jабороні, покликав 
їх до себе. 

Мені зrа.u.вск nостів 111nис у WОІ.енниху 8 серпІІА 1857 року, 
ICOJIH він а Астраха.ІІІ випаmсово Іtатрапив 111 будинок Сапохни
хова, з кким ше не аШ.нооив :пІаRомство: •Не бу.ІІЬ Апехсан.ар 
А.1екса1Шровнч Сапо~шиков бримиаtповою звездою астрахан
схоrо rорн:юнтв н безме:шнwм астраханеким метрдоте.1ем1 , 11 11-
wёл бw к нему. как старому знакомому, но зти велиХОJJеnнwс cro 
недостатки менк остановн.ли•. Шевченко таки добре знав JІJO
nй ... Лnе JC у ВИП&ІІКУ з Олtксандром Сапожниковим він вpcwrl
pcuп ПОМИJІНВСR. 

В ..Лhопнсі JСНПИ і "ІВОрЧОСТЇ Т. Г. Шевчешш•, ВИ.WІому в 1961 р. 
МИКОІІОІО Ткаченком. Сапожнихов ІІавіть не ЗrаJІУЕТLСІІ. В .Літо
писі жнтrн і творІІості Т. Г. Шевченка• (1976), склапеному Васи
лем Анісовим і Єлизаветою Середо10, 1Вnисаио, що 20 березки 
Шевченко •заходив до О. Сапож:никова, А. Мокрицькоrо .•. " 
З w.oro не вилно, чим 18Кінчивсн візит до Сапожникова, але wc 
білwпе мвно. що Петро Жур у літописі • Труди і дні Коб1Вря•. nс
рсраховуючи всі СІО]І(С'ТІІ Шевчtнховоrо щодtнника за 20 березня, 
випучив історію з візитом поста .ао Сапожttикова. Втім. це поча
лося ше з Олехсuшра Конисьхоrо, ккиR, схарактеризувавши Са
пожникова в АстрахаІІі RK .ЛJОЛ.Ину просту. л.обру і висохоблаrо
ро.ІІІІУ•· нічоrо не ctca3811 про марну спробу Шевченка потраnити 
до багатія в Москаі. Топі ик ІUІ історія, чи не єдина в московський 
період, знову наІUАІІа Шсвчснкоаі nрннижснни, які він персжи
вав упродоа:к .ІЮВrих років. 

КоіІ.ІІСІо6о&и.1НtІо'Рk.ІІІІіІІІІ:Іо, 
5ріlІ.'ІИtІо.с«ТрІL'ПІСІо:JОМНОІО. 
Поки, МОІ DIIPio pmiiiiL'IHC!o 
6cJC.11o!Xl. ~ tii с:мwі. 

Зал.енкимн даними вШ.разу niCЛR 38СJІІННІІ, юкрсма в Нижньо
му HoвropoJii, у Шевченка •нервовість < •.. > вняммасн в хаороб
пивих формах, іноді найнікчемніший ВИІІІАОК змушуввв йоrо •ви
JІІDІВПІСJІ і rшакатн нерозважНИМИ СІІЬОЗІІМИ,ІІКJІИТИНУ.. Скоріше 
• 8СС, це nерtбільwеннн, проте немае нічоrо л.нвного аrому, шо 
nсм:rова Rep8081 снс:rсма бу.п ро3ХИТ8На, і він міг болісно рсаrува
ти на неприємні АІІІІ НІоОІ'О cитyauft. 

На мій normш., у виnадку з СаnОJСИJІКоаим нсдосиn. rоаорнти 

' Wе8ІІСКІ0 мu 18 )'8121. 180 • &,AIIIIq' СаnmІ:н•ком мknlutii•ID11IO·a.p. 
ТМJІ8" pocllcloiWIO каtурМіnа К. М. Eicp8,IIDIA a:p)"8UeкcaeuWf:ІD.a.u 1118'1ен• 
НІІ Ккnllcwaoro .... , 'ІІmІРМ p8DI .. .,... H~wte )'КІІімеtаUІ nLa. 
._ ...,.o,.oar,.. ш..иа. 
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mtшe про брак будь-мкої культурн /"t}Стнннос"Ті, а й про його без

совісне стамеttнм до nоста. Адже А ttіслм новерttснни в Петербург 
той 11е захотів nідтримуиати знайомстао з Шенчеttком. 4 11J8ВНЯ 
1858 року nоет nішов до Саnожнttкова' додому вже н Петербурзі: 
.я П)'СТНJІС• кнему, 38СТ8JІ еrодома, но он мен• нr прМИJІJІ no CJIY'IUO 
скорого обела. Зто мем немного скоифрИJЮ, • сrтрІООІ)'JІ npax от иоr 
еаоих ... • 

Втім. коли така сІtтуаuія склалася в Москві, Шев•tенко навіть 
залишившись наодинці з шоленннком,не рефлексував, хоча уви

пааку з невлапим візитом: до Сапожникова, він, очевмно, nере
жив приниження. 

Душевний стан Тараса Григорови•tа ви.да.т~н Юба-шо лва слова зі 
щадеtшика: •nоволі поnnеtпався• з Покровкн. Напевно, 8ЗЯ.ІІВ го
РУ загальна аоброзичлнва атмосфера ставлення до нього з боку 
практично всіх старІІХ і нових московських зtшRомих ... 

Панське чи зверхнє стамення до себе вінчував і Бодянський, 
передусім, з боку вищеетомчих начальників, скажімо, ооєtшого 

гtнерал-губернатора Моеким АрссніJІ ЗакревськоrочІt, навіть, йо
го доброго знайомого Сергія Строганова, який. никликаннА у 
1859 р. в Петербург nопечителем nри 16-річному царсвому на
стушtнку Мико.nі О.':tександровичу, факmчно втратив іктерес до 
саого колишнього висуванця. До речі, Строrанов залучав колеrу 

Бодянського професора Федора Буслаєва до ВІІКЛа.пання 
наслідиику ttрсстола історії російської словесності, в Івану 
Забєліну щюnонував писати рецензії на етаnі в nеріодиЧІtіА пресі 
у вигляді лисrів, адресованих мwtодому Миколі ОлександJЮВИчу. 

] такими nресntж:ними проnознuіями граф до Бодянського не 
звертався, а Забєлін, зі слів Буслвєвв, звпнсаи у щоденнику в 
травні 1861 року: •Ра:rьмснип мне политику Строrановв. Иезукт
ская. Втом смЬІсле, что он приносит нас,еrо орупия, в жертву ll/IЯ 
своеrо згонзиа ... Метода Страганова в слежующем. Он миллио
нс:р. Поступнет и все дела ведет честно. Поручнет вам и убежден, 
что и ВЬІ также: честно будете вести .аело, нбо .п.ля вас ннчеrо не 
нужно. Ваше положение не изменяется как и ero. Ott остается при 
том же миллноне, а ІІЬІ 11ри свосА ТЬІсяче. Он считает 3ТО равно
значнте.льнЬІм и равнwм вnолне. Он не хочст знать, что вся зта пе
релрягв стокт ДІUІ вас очень дорого во ettx отношениях, и со сто
ронw денег, н со стороньt беспокойств. Я спросил Буслвсва, не
ужели он ничего не nолучил.- Ничего ... Я rоворю, что, верояntо, 

' Яk На JU\80, а ..МфuІТНОМ)' IIOUЖЧNit)' іМеІІ і ІІІП-> АО S·ro ТОМ)' ПОІНОЮ 
ІІ6ра.ІІІІJІ Т1І(Іріа Тараса Шевченu не 1ІUІЧКТ1>СІІ пр\1аище Свnо:кнп:о• croeo111t0 
w.oro фu:і)\ А nересічниА читач не вШрuу аИОИJЬ floro. 
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ПСНСИІО нажачат. -Да, А NCЖiJY тем, ІWІетtЯ, ІІИЧСrо. Они вооб
ще убеж.асиw, что осчастJІиВИ1Іи, сели пожапи вашу руху ИJІИ по
ашиnи вас рuом, 1 тем боnее. еспи с:асшаnи вас учителем с::восrо 
СWИІ• 1• 

Якраз у псис:іАному віці, НІ ПОЧІТХ)' 70-х років rордИА і СІМО• 
пюбивнІ!і Ос:иn Максимович nерсх.и1 такс саме nринижсннJІ, ко
пи Іюс:карх:ивсв сВОЕму кмнwньому nокровнтслю rрафу Ссрrію 
Crporaиol)' про нссrвчу коштів на :юnтя: •С самоrо ІС'І)'ПJІСНИІ. в 
МОСКО8СХИЯ Уинвсрснтет < ... > бwJ. об:tІзан ВНИМІННІО ВаwеrоСи
RТМW:ПВ КО МНС, JІНJІ JСИ3Н. СОІерWСИНО кабиНСТН)'ІО, JІОВОJІІоСТ· 
8ОВ&ЛСJІІ ВПОІІНС COJICpJC811HCM, ОПреJІСЛСННЬІМ nрофсс::с:ору ТОГдаuІ· 
ним УСТІІВОМ наших уинвсрс::итеrов. Зтому noмorano в значитель
ноА сrепсни и то обстоJrтельство, что • бw.л ХОJІОІ:Т до самоrо 1857 
rода, но уже с начаnом ПDСІІсдисА нашей воАнw с ТурцисА, осо
бенно с КрwмскоА, нсаосrаточносn. оклада СТІJІа nостеnенно 
сказwВІІ11оСJІ, так как все .ІІороЖ8.11о бwстро ... •' 

ПроханнІ про aonoмory не знаАwnо підтримки. 

':we.n.. И. E.llttetкlml. 31n.a- uм.хк. С. 57. 
• ВР ІЛ, ф. 99, 01. 31. 47,ІРL 33. 



Розділ 6. 
Чому БодннськиА 

не супроводжував Шевченка? 

«МІА нерозлу'ІниІІ суnутник. І •••ероне• 

ПitnJІ :Jустрічі з 5омнс:ьким: пост знаходивеа в Москві ще 
ціпиА тмжnень, але біпьwс вони не бачИJІнся. Тобто nрактично 
все псребуваннв Шевченка в Москві nройшло бе:J участі Бо
дянськоrо. Чому поруч із постом не було Aoro .аавньоrо друrа? 
Про тОD.іWІІю хворобу 6о.uнськоrо ше nоговоримо, а, псре
лусім, це було зумов.1с1ІО тим, wo Шевченка опікав незрівнин
ний МихаІtло Щепкін. Ніко.'Іи раніше і ніколи nізніше, так би 

мовити, луховнс і куль'І')'рнс дозвілли та nредставниuькі візити 
Шевченка не були настільки вnормдковані і ксроаані, настіJJькн 
nродумані і проrежоввні ззовні, ІІК у період Aoro псрсбуввннІІ у 
Щепкіна. 

•Михайло Ссмёнович ухuсивает за мною, как за каnрнзньrм 

больн:wм ребснком. Добрейwее со:шаннс!• - ueA запис у 1110.11СН
нику. зроблено під час хвороби поета ніби nсре.пбачив усі JWІЬШі 
самовілдані турботи Щепкіна про Шевченка. Вартолише перера

І.)'ВІПИ іхні спільні пахоли і noi:wcи nіслІЗ)'С'Т'річі поста з Бом:нсь
ким. 19 берсзнІІ Щепкін провів на ногах ВСІ:ЬJІСНЬ, разом із Шев
ченком аонн, говорячи СJІовами Тараса Гриrоровича. •несмотря 
на воду и tpii:JЬ nод ноrами, обходили пеwком по краАнеА мерс 

ЧС1'1ІСРТЬ МосКВЬІ•.І це в сімдсх:ит років! Тнм більше, що здоров'• 
у Щепкіна було JUUІeкo не моrуrнє. Не випцково наступною днJІ 

МихаАnо Семенович •ставив собі банки•. Та пе ввечорі він 
відnравики з поетом .110 Опексанара і Олени Станкевичів! 21 бе
рсЗНJІ Шешdн піаІІнІ: возив Шевченu по знайомих. а 22 березІОІ 
поnрамував з поетом JIO Cepria Аксах.ова. Зробивши перерву на 
ОJІИН лень з напщн Пасхи, 24 березня Щепkін супрово.qжує Шев
ченка в поїздці до Аксахових, Варвари Рєпніноі, Сергіи Шумсь
кого, 83118 учааь разом i:J НИМ у •:JІІНОМ)' обіді• В ІСННЖКОІОМУ N8-

1'8:JИHi свого сина Мнкоnи Щепкіна, ввечорі пові:t пос:rа до куn1111 
Варснцова. 2S берс3НІІ Щепкін :tноау був поруч i:t Шевченком на 
обіді, ВІІаuповаиому на чесп. поета Максимовичем. ТакиА напру

жениА rрафік anpoaou: ТЮUІJІ нenerxo аитрнмаnt нааІть мопОJЮ
му і uоровому •суnутнику .. або •чнчероне• (Шевченко), а 
Щеnkін не був ні NОІІСШИМ, ні :шаровим ... 

Ніхто, крім Щепкіна, а тому чисаІ Бом:нськиА, не міr спори
ти uкі сnрІІJІТJІиві умови JJЛ• 3)\ЩJЇЧ Шевченка :Ji старими знdо-
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мими. тим більше. орrанізуваm А забезш:чиm tak)' хількість но· 
вих цікавих знайомств. Тільки щспкінські зв'язки мали фаКПІ•ІНо 
системІІНА характер І ввібрали а себе кращих представників еліти 
російською cycпillw:na, незале:сно ІІавіть ві.п їхніх Ш.еолоrічtІих 
пристрастей та папітичних поrлмдів. 

Досить ска11tи, шо а московському щоденнику Шевченка 

названо понаn JO nрізвищ. Із них 8 - це JІВВНі зІІайомі Тараса 
Григоровича, з ккимн він зустрічався а Москві. в тому числі Бо· 
мнськиА, Максимович, МокрицькнА, Рєr1ніна, Щс11кін ... Крім 
тоrо, Шевченко назвав у щоденнику майже 30 прізвищ людсй, з 
якими віІІ уперше познайомився в Москві, серед них Аксакови, 
Афанасьєв, Бабст, ВолкоІІськиА, ЗабєліtІ, Кеtчер. Корш, Крузе, 

Марія Максимович. Мін, Станкевич, Хомяков, Поrодін, Чи-
черін, Шумський ... А ще залиwИJІися не зrаваними Барrенєв. 
Г111а~н. Єлаrіна ... Не забудьмо також, шо, наприклм, 24 берез-
ин на вечорі у купuн Варенuова Тарас Гриrорович, за Аою с.:Іо
вами, зустрівсн •с некоторwми московскимн хувожниками и 

музwкантамн•. 

І всі ці 3)'С1Річі та знаЯомства. без nсрс6ільwення, з вершками 
МОСКОВСЬКОЮ суспільства, З •МОСКОВСКОЙ учёJІО-ЛИТСраl)'J)НОЙ 

знамен~ віІІбулися ВПродОВ)Іt двох тижнів, один із яких 
Шевченко не вихопив із JІОМУ, 111е. ви куючи Щепкіну. не вtрачав 
зв'язку із :ювнішнім світом. Дивовижно! Вражаюче! 

сМИИУ.ІІИ JІІТ& МОJІОдіі ... • 

ПсрсчІП'88 поперсшtю сторінку і звернув yaary, що 111 ній lІВічі 
зr&І()'ЄТЬСR КНJUСН8. Варвара РєПНЇІІL Читач, ЯКИЙ ЗІІВЄ Про ТСІL'ІЇ 
сrосунки Шевченка з нею в 40-х poux, може запитаnt, чому зако
хана 11 поста жінка не брала участі в орrанізашї Аою московсько
ю персбуванн•. З'ясуймо ue. 17бсрсзня Тарас Грнюрович Jаnисав 
у щоденнику: •CeroARI onan. ІІDСеТК.ІІІ ІRІаІ о6а меJІІІК8 •· CJI88I. 
&ar,, кроме .....,.. м с._.. • ......-е, 118"18111 не IIJID8IICU••· Та 
ШеІЧСнко на ucA раз порушив заборону вмходиnt злому й увечорі 
нишечком ІіАВідав JІІВНЬОrо .apyra княжну Варвару Рєпніну. яка 
JtІUІІ, як ми ас знаємо, на СnирИАОновськіR вупиuі, тобто 
аілнос:но нt~~~~~еко від Щепкіна. Можна було nройти по Сrаропи
меновському провупку, перетнути Тверську і по €рмопаєвському 
провулку потрвпнти на СпирИ40НОВСЬJСУ. AEto аийrи на Саnову
Тріумфальну R по Саловому кіІІьwодобраnІсяl')'АИ ж. Втім, uебу
JІа Jt0P0П1 з ОАНіеі лі1Іьннці міста - Срстенськоі, в іншу - Ap
бm:W<y. 
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МихаАла Семенович ще восени мннупоІU року. а 11аrім і на по-. 
•1атку IRSR-ro Іювіломлив ІІаста в :ІІІСІU: •Варвара НиКWІаевна 
Репнина < ... > проснла мени перелаn тебе ее лушсвньrА поклон•: 
• Репнина тебя uелует.. Зі свого боку, Шевченко просив Щепкіна: 
•А кк побачиш мого .аавньоrо друга Варвару Никмасану Репни
ну, то привітаЯ іі од мене, міА аруже Є.ІUІНИА. та в nисьмі с::воім на
пнwи ії адрес:•. І ше: •ПоuілуА < ... >княжну Рtпніну•. 

3 РєпніІІОJО Шевченко не бачивс::в дуже .аавно. Вона писала Ао
му рівно .m:вть років тому, 19 бсрс:яUІ 1848 року иапсре.ІІ.одні Па
ски: сДа ВОС::КJJ«:НСТ Христос: в .aywe Вашей, моА аобрwй Тарас: 
Грнrорьсвич, да осввтмт он лушу Вашу, n.a nрос::ияст в Вас: бпаrо
.мть сввтая ... Я Вам ж.елаю так миоrо хорошс::rо, .1учІІІеrо. - Про
шу Бога, •побьr ОН nривіл МСНА )'ВІШСТЬ Вас ещё ВС::СЙ Ж.Н3НИ ••. • 

Бог їм дав можливість зустрітися. Та зустріч виАUІJІа холодною. 

МИН)'ІІН ІІіпІММQІІі. 
Хо.10АНкм 8Іт)Іом 01 нufi 
УжспоаіІL1О. 

Зникпа колишня ширість і бе:шосерсдніс::ть, вііІчувапас::я 

взаємна ві.пчужсніаь. На це звернув увагу ще Опсксанлр Ко
нис::ькнА: •десятилітнє зас::ланнв леJWІо між ними непереходи
мою розпруrою!• Богаан Лепкий своrо часу потраК'J"УВВВ цю 
зустріч, вк •сумовиту., Він писав. що княжна не cпOJtiRL1ac::в 
побачити таІСОrо знс.аоленоrо Шевченu. ПраВJІВ, з неВОІІі поси
лав поет іА свіА словесниА портрет, кк естаата лисого А опуще
ного, anc Варвара Рєпиіна, с::уuчи з ~ього, в JІУПІЇ зберегла 
Шевченка таким, вкнм восrаннє бачила. - молОJІим, повним 
енергіі, темперамеmу, 3 палкими очима, 3 чсuом високим, круr

лим, красивим. •Тепер ввивсв іІІІ nередчасинА старець, здовrи
мн, сіАНми ІІ)'І;ВМИ, з .nисо10 І"WІОІІОІD, 3 моршинамн піл уrоМJІС
ними очима. Душею оставен поет "ПІКНМ, вк був і перше, вічно 
мололим, скорим до .nаски А rнiR)', чуr.nивим НІ добро ІІІ красу. 

на горе А кривау, але Roro ті.nесниІІІ образ персмінився до 
НеПЇ3НаНІІЯ•. 

Наприкінці 20-х років МИН)'ЗJОrо сто.nітrа СерПА Єфремов на
писав: •ПерwиА візит у Москві був- іА, може з хвилюванКІІІ, 
3І'U.КІІМИ про минуле незабуnІє. Anc час і ріJсні Інтереси вzс про
сrяг.nися між ними минулим і цією давно спо.аівано10 ХВИJІИИОІО й 
мбиписв - розqаруванням•. Ще ОШІН лапШаринR коментар .110 
uієі ~і чі ЗJUСа.ІLСМічних сПримечаниА• до московськоrо ВНWІ
КІ .Днеаникь Шевчснu в 1931 р.: •Встреча Шевченка с Репин
ноА во время ero п~ через Москву в 1858 году не оsивНІІІ их 
отноwениR, загубnеннwх дnиннwм р11дом лет каторжноА JСИ3ИИ 
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Шевченка•'. За словами ПаВ/18 Зайцева, •зустріч старих лрузів 
вів.буткя не в тіА атмосфері, ику кожний із них, мабуrь, )'1181118 
собі на lІ)'МІСУ про таку МОЖІІНвісn.: вони не ])'МіпИ зиайrи ні 
вianoвiJUІoro тону, ІІі аІдпоаів.них c.ni ... 

Jlк6и')DC'1pilnll:ll МИ JНН)/, 
Чи1ІІJІІІІХUІСІІІ6,•мні? 
JІКСЕТ1ІІІС€ІНСПІО 
ТоАu 6 ..,._.н.u мені? 
НІпоrо.ІнrnІ:JНІІІІ6. 
А IIOJIZ 6, nartм IIIIUU8. 
СІС83ІІІ8К:•СНІUІОСІІ.QІІНіІ•. 

Маємо також можливість прочитати хуложню трактовку 
JУС11)ічі Шевченка 3 Рєпніною в романі про Шевченка аіаомоrо 
польсІtkОrо псрекпашача і літературознаВWІ Єжи Єнджсєвича ·Ук
раїнські ночі, або РОJІовіа гснів•1 : 

.у Шевченка було велике бажанНJІ :J)'С'Трітиси 3 КИJІЖНОІО Вар
варою. Ії тс:рn.1JІЧс: і самохертовнс почуm1 викпнка.1о ІWІчнісn. і 
наІ!Івншу повагу. Скільки ж то піт вони не бачи.nиси? 

СХВJUІьоаано перссrупив він nоріг нскnмкото паnацику; po:rrв
woвaнoro в центрі Москви. Княжна, nопсрсджсна про Roro візит, 
чекапв в сапоні. Cepue ії сrукотіІІо, як NОІІОТОК.. 

Привітавшись і ПрИlІИВнвwись оанс .110 О.ІІНОІ'О, обоє віачули 
JІИВНС роочарув8.ННJІ. 

Ч0110вік, JІКИЙ C'IOJIB nepeJI КІІUСНОІО В шанобІІ.иаіІ!І позі, .ауже 
МІUІО МІВ сnі.1ЬНОГО 31ИМ ПОСТОМ, ЧИЙ образВОНВберегла В пам'JПі. 
Це був сгармй ЧWІОВЇК 3 IIC.nHKOIO ПОСИВЇJІОІО бородою, 3 ЧорНОЮ 

пов'юкою на .nобі, з nрищами на .nиці, 3 глибоко :1811811ИМИ очима, 
ВИСНDСНИЙ, бnіанЯ і HecJIO віJІ. НЬОГО RkИМОСЬ П018НИМ ТІО't1ОНОМ. 

Кнuсна рооrубнлася. Вів.чула себе так, ніби хrось звподіив 

кривду або неапало ПOJtaVIYВU. Вона забу./18, що Шевченко по
всрпєn.ся з.аовrоі стр8ШJІОі невопі. Почuа Аому чиnnи мораm. і 
повчати, як останНJІ ханжа. 

І ше .. енкоТ. Г.дІІеІІНІІL- M.-JI.;Academia. 19]1. с. 360. 
' Шu•I)"JIO&tlloO-AOCJii»>tщwca КНІІDІ Єtwlemrt~, ІХ)' Дммтро 11u.rnrato 

H8J8U •МНС'mDСJЬІ nоріинІМ•. осаІіІІnо ккрuа мсНма. IIICidllwnr нuо
n8Т1&01 нernlllioкo&yn ..... eнi~~~~~:IDDIICiold c:mpЬrkи 81arp8фit Ше8'11Нu НІСС· 
ре.ану 60-х раШ МІІИ)'JІОІ'О em~~tm, DІІІІ роман EIWUDII'II noiSnиa саіт у 
ПOAIIIL(BYipll"ннiDIИI)'•YipllнcwtiНCNI.,80oi'QII08I.a.retda•IIUP)'К08IIII081997 
р. •ncpcuul ВЬmІрІІ8Ннссиа).АmІр,анІ Jlllpupco Іі8аккІ amq~lм IQIO 
nonLIIC-HCІІІUieropllчJaoniarpJкrlltІІIDIIIOD-na6ym811JJІnUeiAIIIIIIII• 
рохоru~ааак.tnІИІІІ--.,ІІUхасасаа8СWСКХnрмЬАІ8Шеnенаіо6-
меаи8СІІDОМІ С10РінІСІМІІ1СJСС1!t ВЬ.МН.:Іоио-не6у.а.Ь nІІСІоМСННІІкіа • WD'I'C· 
II)'CМXQIU\j,RoroчeІІКucJOICiмiiiD8arrJ8IIil:. 
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Шевченко дивився на неі 3 болем і 1101вуванням. Розмова три
вапа не.а:овrо. Пролунала як фальшманА акор.а.. Аж кми Шeaчett
m виАwов. кнана опам'яrапась і кинулась ао .пвсреА. Хоті.18 на
:шоmати Aoro, перепрос:ити, ціпувати Іtому рухи ... • 

Наврu чи в Рєпніноі з'явипосІ таке бажання. Хіба-що на 
мИТІо. &о ж у неі був we u.i.nиA тижаень, шоб оrорнуrи теппом по· 
ета, nроте ІОНІ не зробила w.oro А nри другій зусурічі 24 березня. 
Більше тоrо, ахс ніКWІи іх особисті стосунки А nисrуваннJІ не nо
новиписи. Це свідчить про ту прірву. що ро38С)nІІася між ними. 
Хоча Шевченко не хотів uьoro. nросна Wenkiнa у листі від 13 ли
стоnада 1858 року: сПDКІІонись В. Н. РІсnни)ноА ... • Лише через 
чверть cro.ninJI в листі .110 ФеІюра Ла'JІревськоrо Рєnніна написа
nа: сПо ВО3Вр8.ЩСННИ нз ссwлки и ero (Шевченко) вtu.ena.aoa pa:Ja, 
ион на меня CJІeJІan ~ое впечатление; и ви ню себя, что не пс
рсписwІІМась с ним, коrаа он бwл в Петербурrе•'. Напевне змуче
ний заСJІанним і хворобою, з &uшах:см на oui, борода111А пост 
.1П8ІІСЯ ilt тільки •изнанкою бwвwero Шевченка•, ик сам иін вис
ловився В 1849р. ВЛИстіJІОКНЯЖНН ••• 

Але а спрааці п~нбокі, душевні, сnівчутливі сrосунки не заnе

жать віА 30ВНіwньоrо виrтшу111 СПUf)'з.поров'и приитепя чи .apyra. 
Ніхто, крім Рєnніноі, не ві.tuuтовхнув у Москві ШеВ'tенка (Са
пожникова не мрто брати .110 уваrи). Та ще наrапаю, що лнще че
рез міСJІць nic:Jur :J)ІСТрічі 3 Рєпиіною, в ІСJІіmі 1858 року :шучеJJИМ 
nоетом wиро :JІХомювапасиюна КатериІІа Юнrе: •Кроме снмпа
тии, которую возбуждап:н cro rорькаи .110111, ero по:пическаи нату
ра, НСJІЬ311 бwло не ПОІІюбить зтоrо чеnовска за незлобивос ccpuc, 
за ПОІІТИ бесnомошную JIOICJ)ЧJIIIOC11o < •.. > КахоА Шевченко мн
лwА, как я любпю ero! .. Я Wсаченку с DЖD.ЬІМ днём больwс люб
лю ... • Таки було за шо любити бсззахисноrо украінського rс:нів. 

Післ• зустрічі :t Рєnніною в ІЦОJІСННИку Шевченка з'ІІВився 
іроиічно-rіркиА :JІUІис: ..ОНа счастливо псременИJІась, ПОТО/Ісn:ла н 
ках 6y.l:rro ПOМOJIOJICJI8. И aaapJUUІCJІ в ХАЮЕСТВО, чсrо • прсаnс не 
замсчм. Не вc:rpcnuaa ли она в Мосое хорошеrо иcпoвe.zuuuca?•1 • 

... СкоІсJІ)U8ІІІІрсnі8Іш.,ос:ь, 
erm.мк-80JIOD pm:auoc:• 
Ксwааиас..._.ІІІІ80! 

І hnнin переІІІІІІІ ше-на Н8 'lpiiUIIn>niт І nомера І Moc:ui 1891 року. 
3llnnlallllcnon.DІnpo........._Uplcaoo.oll)'&liК081КIІ•~c-.,_.І 
1117р. 

' WемеИІО 6р Ne.IIIIIКidlliA icnntll. Puuч 1\"пиіноі rрІф С. UІеремnк1 
DIICUC10CO-'ПIIpoкia:-. •• CoalllкloOИ&CirJИIID8CDMC.u8ei/МifiCOWOIIIOMHH
IrOII8CМ ••• 0нCillnef.QX0811UOМ 11 ODJWII/Icl Hputne~ ~Cpull Jl• 
&n- н Dldcxиx тре-кеtІJІІ•. 
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Втім арбатха Шаrінин покаЗ&.ІІІ, що ше в Яготині Варвара 
Рєrrніна чнтапа Шевченкові мора.1ьні пропнсн. а Іван Дзюба 
впучно написав, шо почутrя княжни •В щоденних сtос:уІtках ІІ&

бнрапо характеру риrористичноrо мopaлwroro опікунства•. Влас
не сама Pєnrtiнa зізнаваnася: •Побачивши йоrо одноrо разу вели
ким, и хотіла :JІ.ІDІJІИ бачити ІІ:оrотаким; я xorina, щоб він :111аждн 
був сцтмІІ: і променистий, шоб він сіна істину cиnoro своrо 
незрівнинноrо Т&ІІанту, і xarina, щоб це етапосн 3IUWIKH мені•. В 
uих словах уся арама іх стосунків. Навіть nic:..u тоrо, ик Шевчен
ко ві.І.'їхав у Летербурr, Рєпніна иамаrапася в листах наnравкти 
йоrо на праведни А шлах: составьте злwх JІІО.ІІеІІ:•, •слишком часто 
А вас видела таким, каким не желаnа бw вкаеть ниrсоrаа.•, •ваше 
Несчастье, ЧТО ВЬІ CBR38.'1HCb С :ЛИМИ ~МИ 1ІІО.ІІ.ЬМИ• ... 

Починаючи 1 Mиxaltn:a Чanoro, довrо вважалося, що Рєrrніна 
.своїми високоморольними і глибоко реліr;Аними ПОСJJанними 
намаrаласи спрямувати Aoro на істинну rryrь, з 11кої Aoro часто 
:JІЮдНJІН ІІОJrтааські тв чернігівські гульвіси•. Hacnpawti ui напу
чуванни внкпикапи у Шевченка внутрішній протест, тим більше 
після тяжких років 3&СJІІННR. У Марісти Швrінин 'Інтаємо: 

сКоr.па, nocne ссwпки, он снова 8СТрСТИІІСJІ с КЮІJІUІОА в Моск
ве н нааннм, еще, всущносnt, нестарwм, тяжкиА опьп .ІІССRТИЛСТ 
npowм, как бури rraд лесом. преаратив ero в больноrо, обпwссв
шеrо старика, а ее, уже старуху1 , .,с:чвстлнво переменІUІм, окруr
лип к омОJІОдІІJІ, Шевченко коротхо заnисал в СІЮІ:М днсвннкс 
17 марrа 18S8 rода: 

.. Не ІІСТрСТІUІВJІИ она в Mocue хорошеrо нсnоВСJUІика?" 
Мопитвw н ПQДІІВІІсннwе с:трастн: мнровоззрс:ннс, вwросшес 

на отказе. нетсрпимое к се6е н аруrмм, но овениное аwмкоА 
бОJІьwоА поззин .аеАствительно nрекрасноА и доброR ауwн, -
такоа бЬUІ новwй apyr Шевченко, встреченнwR нм в Яrотине и 
тотчас же страсmо ero попrобнвшиІІІ. Meuy зтим друrом н вoo
JIYXON бссnечной Мосевхи бнла uмва nропасть. Яготин и Мо
ссвка! Ж:к.ІІОЧВJІИ друr apyra, туr бЬUІ& 8НТНП8ТИІ rлубхе ЧСJІО
ВСЧССКОЙ, - антаrонизм двух зпох, двух разнwх мн-ровоззрс:

ннR•. 

' Вар•рІ FemtiкUI: Ішп n'.uecnиlt рік. ІІХ бу. у;се ке тоR аік, XO/IIt nen;o 
po1RI10ml :11108)' 80І'КИЩС СІЧІІРІ П0'1)'1"1іІ, •кі cmJIL1XІВIWI ії І ЯrоrкнL 

'МоІсіІа (МосІІD)- смо Пкрnннеwсоrо nolhy Пomucwшf І')'бериІІ, llo
ru 8IIICIUIUI Т. Во.uак~tа .Dtчi КІ рік UIШ108)'8UI бuн. Шс8\Іеико р!DОІІІ :а 
Єаrеном Гребікхо10 nрнЬп на fieJr 1 МоАсіпу 29 'Іер.юІ 1843 рок)t Туr ІІін no-
31181o1111ac11 ' o.teiCdol ~. 0лаа:ІНJІРDІІ Аф8нІсw:ІМІоІ·ЧуdкнсІ.DОf, 
рсІІUІІІСND nоміІІ&ИІ:іа 3upc8cwaa. ~а-Ч)'dкисwаd :ІІІUУ80. 1110 ecepu 
rуоtКІІХТОСІіІіІітанt.ТІр8сnіо\сіІ.аоменеІСХІ3Q,WОІІНкес::nОІ.іІuс:ІТІко11'0С· 
тминос:тіІіІnомІаrtnеіІІІІІDІому~JІDІЯQІІОбм..Іе:8кі.,ІІСШОUttІІАІачап."•· 
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Якщо не розrJІя.аатимемо ці два світоrJІяди виключно в кла
совому розумінні, то можна сК838ТИ, що Шагінян аоснть точно 
вка18./Іа на давні витоки ~~:олодноі московської зустрічі Wевчен· 
ка А Рє11ніноі. Про сnільні nрогулянки по місту не моrJІо буrи А 
мови ... 

Тож. nовсрtаючисьдо московських реалій. cyuiJiь nов'•заиих зі 
Шсnкіним, нагадаємо, що ІUUІЧНИА пост записав 11 березня: 
·В llfQIIOJDit!IIIIIQe8 • uea. вc-rpeтuc:JІMIIO'JIIUOIIIUC8 е ТUІDІІІ 
JIIIМWIIIIo с ІІDМІІ І apoJIOJIICellll І8ОПІХ nn ве YDJ10C1o lw астре--
111'11оа1"· А ще черсзtри дні ШеаІІенко зробив у ШQD.сннику шнрс 
зізнаІІНR з приволу нових знаАомстu: •И :ІІІСІО 71J 1108)'10 piJIOC1Jo 
обDUJІІІНІеІІJ 111811C1U11'01Q 1111rr1 М. С.Щсu88у•. Це так само, як 
1ізнаrиси "орrанізаІtіі щастя ... 

Чому не було &о.ІІ•нс•к.оrо? 

Отже, Щепкін не ЗІJІнwив своєму rocno- Тарасу Григоровичу 
- віпьноі хвилини. Але чому БолянськнА ЖОJlНОІ'О разу не псрст
Н)'ВСJІ з ними? М011:с, він був ІІС знаАомнА або WІJІО знаАомиА зі 
Щепкіним? Справаі, так мОJСНа подумати, проqитавwи наА

сопідніwі праці про вмдатноrо артиста1, в яких ім'я Бомиськоrо 
навіть не :JІ"ІД)'ЄТ1ІСJІ. Uc - нсспраВСJUJИВО А нснауково. БодІ:нсь
киА не був завсілником у Щепкіна, не входив до наRбпижчоrо ко
.ча Aoro лрузів, anc вони буJІи добрими знайомими. 

На доказ, передусім, 3iWJІIOCR на Шевченка, якнА ще у ве
ресні 1845 року nросив через АНдРі• Козачковською, щоб саме 
6DJUІнеькиА B3JIIB у Щепкіна рукопис Aoro поеми .СЛспаи ... 
Крім тоrо, НаводJСУ невідомі архівні докумскти. Сuх:імо, в 
JІИсті Степана Шсвирьова до БодІ:нськоrо від 7 травин 1853 ро
ку читаємо: 

•ПоопеннеRwиR Осиn Максимоаич, 
Нашему СJІавному арrисту и Вашему зсмпяку М. С. Щспкину 

мw собираемся JІВn. nрошаnьиwА обед перед оn.сЗJІом его за 
rраНИІІУ. Зто будет В субботу IUIH ВОСJtреССЮ.С (О JIHC )'ВСJІОМНМ 
пDСJІе)в4часаасuуИJІи ВJІ.омс М. П. ПоrDJІина,смотря nоарс
меии ... 
Я СЧСJІ обазаиностwо извсс:nm. Вас: об зтом. Не IIOZCJI8CТC JIH 

прнНJІТЬ )'ЧВС'ПІе в такоJІ1рВІІС3С? В 'ПІКОМ СJІ)"ІВС прошу Вас по-

' МІІІІКІІ с:емен--.Щеmоос ЖІdІА.ІІ Т8ІІр'ІОС18О. В k'JVМ8L М.: Нc:Qcct· 
-.І914;ЗunІс:хн..ер.І.LІашІна.-М.:~.І988181и. 

' MIIIIUUD Щеахіи .......... ТОІі • JIOIQ01C. ]ІUUІІІІ o6LI .ШО,ВС• 
(0трuи8. 
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корнеАwс извесrип. мсЮІ. чтобьа и мог желание Ваше псрсдат• 
М. П. ПOfOJUIHY, которому необходимо знать зарансе чи спо r•аст
никова•. 

На той час Бо:uІнський був у напружених стосунках :1 По
rояіинм і Wевирьовим, про що ми поrоворимо окремо, тому. су
.ІІRЧИ с )'І:ЬОГО, він не пішов на :паданий обі.а.. Але сам факт :.апро
wснНІ свіАчиn., wo без Бо.аииськоrо комnанію. зібрану на честь 
Щепкіна, ІІІІІЖІJІН неповною навіtь йоrо недоброзичливuі. 

6cwlнc:wcиlt час віІ:t часу :J}":1РічаІСJІ з Щепкіним у своіх друзів 
Аксакових. Скажімо, 17 травня 1856 року він заІІисав у щол.еннн
ку: •М. С. Щспкин, всчерком, у Аксаковwх, в разrоворе о разиш 
притеснснИJІх, которwе бЬUІи дсланw Москоаским опопчснием в 
Малороссии на 11уrи в Новороссню ... рассказал ... • н т.д. Характер
но, що навіть у розмовах про події Крнмськоі війни друзі немиІІУ· 
че виходили на малоросійські теми. 

Ше один важnивиІt факт. У шол.енниІС)' БодЯнськоrо за 6 лнп
НІІ 1857 року є такнй запис: •Возвраwаясь с проrулкн1, блнз аорот 
своеrоЖІІJІья поасrречмся сМ. С. ЩепкнІtwм и при нём мсмян
ником cro, Митрофаном Павяовнчсм Щспкинwм (бwнwнм моим 
студ.еІrrом, а теперь магистрантом по попитической зкономин и 
статнстмкс)І, кoropwc ска:ааnи, что идуТ ко мне•. Далі Бодя:нськнй 
:JВН01)'ІІІUІ, wo, між іншим. Щепкін ро:mовів історію, ІІК .ua 
офіцери ІWРИАИ об :JIOOIIUI., ЧИ ВиtрНМІ€ унтер-офіцер Степанов 

'ВРІЛ,ф.99,сu.:ІІ5.94,ара::.44. 
' Пpory..1IDID була &ІІТ1ОІІМ nрамом &auнa.xoro. Ше в ссміиарfі ІІІн ІІМ

... оІімаеІІІІІІМ особксmj сво&wІ c111J8111», UJUC •ПроІWІJІІІХІІ :мборонс:td•. 
КріІа, пхй IIC'QIIIIOPIJDIIyвu у 5сuаоа:ІоКаrа, JfloiiYIIIE •ПJІІЦ'-ОІІІІПІЙ ,!lrlllo 
свій ПСІ'ІХІІUСІ:ІІ!рІКJІН"ІаQ118118ИІІІ.НІ)'ІСJІр8110-8рІІНUІnрохІ.!utо»nомос
ІСОКІоr.Іа6у.~. ВОАНОМ)'Jnнс:тівІіwаІ.ІІСІо&Оn:ІС'ТІr.іСІІО•: • .. JI по~ 
ІІНІІІІІ 8p8'1L АІШВН Clw., иеnрекенио ІІОрІІІІІ)'ІІІ ПОІ'QІІ18І!'ІероК, с S·ra no 8-R 
'ІІС: ... СJ&8По •ropGІ. nQIIWIIIIПo ск.им 80JQXON•. В аааннннr.у 6сwІнсьхоrо • 
Z6.mппс.ІІS7роху~:ІІІІІнс::• ... ІТWІwtа'RО8018р8ТМ/ІСJІ~ІІ]JОІ')"ЦJІМ 
< ... > ~ ... •Nю інІІІоrо p8!J: • ... ПрохDІІІІІІСJІ 18 ТІсрс:ІСDМ СІ)'т.варе• і T.L 

'IЦenr.itt МІПJІ(ІфІн П8U08ІІЧ ( 1132-1908)- ny61Jiuкn І rJ!ONUCWOIII:JІin, 
снк І!рСІфс.сор8 МІttWІПІr.м Moc:І:OIICW:Oto укі8ерсJП'еТ)' Паuа Uknr.iнв, тро· 

:r.::=.=~:::c~':e~:·:~~=:~=~~:~==~~': 
!НІІеІІІо MOC:ICDІC.I:OrO СІІМО)'Пра.UіНКІІ 11 KЇCWI:Oto ГОСПQАІрІ:ТІІІ, І uiR сферІ 
ПpatiiOIU ПраnІІ'VМ 30 por.il. У 1859 р. 6)'а RpН1tUI'IICHHJII ROMi'IKHKOM репора 
•MOCKOIIICDO ІUОІоЮСТеІІ:•,І nотім npawo•a ре&ІІІСТОJІОМ цkі ПІХТІІ. НІ ПО'ІІТ· 
r.у60-хрохІІсnІаnреuІОІUJІіо.uнс•кнм,аккRtQІІ!упрамІІІJІр)'r.аJНІеІІІМос:· 
r.oкwtaro укіІерс:К'm)'. У 1866-1871 рр. -nрофесор ПnрокІоІ.Оі :JеМІІеро6с:•
r.оt пuекіІ.] 119$ р. :ІІІ IOf'O ремкцk10 ІІWШКІІІ ІІ•ТОМНІ •6i6Jikm:r.a ІСХО• 
ІІОМістІІ•, llt)' ІІШІІІІ КрWІІ СОІІІІІТІоОНІ.ОІ. Aln'Op Ч<mІРИТОКНОі ПраUІ 
•Oбutreneннoe X03dcno ropo.u Мос:uмо (1888-1901) ТІ iHWHX npau• 1 )'Я• 
pauiHHI ТІІСКОНОМіr.к МОС:КІК. 
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тиси'Іу nапок і не вrише•. Втім, знв•tно суrпвішим є 1аnис Бо
JUІІІсwсоrо про те, що Щеnкін тоді nопросив Aoro nриїхати на .aa
qy в Петровськс-Разумовс:ьке оо сюrо хворого сина Дwитра Ми
хаІtпови"Іа, икнА хотів noroІDPiml з nрофесором про різні nитан
НІ слов'инськоі філолоrії'. БцдинськиА обіWІв nриїхати qepe3 
трИ•'ІОТМри ,ІUІЇ. 

В архіві зиаАШІІ8СJІ заnиска. наnисана МН1р0фаном Щеп
кіним: 

сМнлостнвwА rосу.парь Осиn Максимович! Михаил Семёно
вІN Щеnкин просиn меИJІ узиать про Вас, может 11и он завтра nри
СJІВТЬ за Вами зкнпах, чтобьІ exan. в ПС'Ір08Ское-Разумовссос, и в 
ктором часу?•'. Лист буJІо датовано: •1857-А. Четвсрr-. Скоріше 
18 все, він пов'изаннА з шоденниковим :JВПИСО.\1 Бомнськото 
6 лнпнJІ 1857 року, тобm в субспу. Наnевне, nicnJІ тоrо, ІК минули 
обіtІJІНі Бодинськнм 'Іотирн дні, Щепкін у чсnср, 10 лиnни, наrа
мв Аому про заnрошсини до сина в Петровське-Р83)'МОВСЬІСе'. 
Вже rількн :mшане свіачИ11о про те, що Бо.uнськнА і Щеnкін бу
пи близько знайомі. 

Втім, у наше завдании не вхDJІ.нть висвітпенн• їхні стосунків, 
икі 18слуrовуІDТь на окреме дослідженни. Хочу тіпьхн заакцен
тувати, що віасуrніСТ1о Бодинського в тоА час в оточенні Шев
ченка А Щепкіна ІІDRснІDЕТІоСR не Aoro вілдапснісnо віn артис
та. Тоді чим же ue можна nDJІснити? Передусім, naм'JJ'1'8Aмo, 
шо піл час Шевченкового nсрсбуВІІнни в Москві БодинськиА 
хворів і точно не відомо, скільки він змушений був :JІІJІиwати
СІ вдома (може до самого від'і:шу поста?). Втім, икби навіть 
стало відомо, що 60JUІнськиА справді не міг суnроІІD,ІVІ:увати 
Шевченка через свою хворобу, цим nDJІсиенним ми 3ІШОВDJІь
ниrиСJІ не могли б, адже були А інші вагомі nричини відсуr
ності профсі:ора поруч із Тарасом Гриrоровичсм у коаному 
конкретному виn8J11Су. Без іх з'исуваииJІ ми не зрозуміємо 

'ЦеІІвtІПUОС8р111СJОПЖUІІ•3апис:РІІ:ІІІПір8ІJ1еnu-. --",IQO 
C8Мбy8'J'10111p11&111Unlчкowyliadcai.uaм1UOI'Onapi. 

' Дмитро Щеnкін Сіуа N8hctpoм 8І:ІрІІМUІІІі І ОІІІЮ't8СМО ~ 'J JUYJi 
фі.кuІоІіі.~. ЇІ:торііІОІСmІВ. 

'ВР Ш.ф. 99,QL :16.. 90,apt. 138. 
U. ІІІІИСU &,..1111Ааена cepu JІистіІІ JІD lialulнcwcoro, 11Сі 1 .nyn.DIIt'J по 

ФОИАu BIAiiR)' ppa~U~Ci8 ІИСІІІІ)'І)' ~· .. мек6, u: ncn .М. С. 
lllemciнa63ІIIS4-1861,6.a.)oo.Hкnpuaiцia~~m~-нelllllmiOioiJ8piiiC· 
ту м~ СемеИОІІІ'Q' UleaxltQr. а 1oro мемікинК'J М!nрСІф8ну п-..., ......... 

' Mi81tcuutм, upu 'J.IP'JiiiiiQМUHIDIINII 1157 рок)' 1 П8'1p081:WCOМ)'-Pu)o
М08CWW~q ВІІІІІІІ. сонф4Іхт міІс MIUIIIIJioll UkaiCiiUIN і 11oru Ql- АмІІІJІDМ, 
nlull 'laro CluwaD nоІІерн)'8СІІ 1 Мос:D)' І 8Un.we ніІ:DІН не ...-~a.uu 1 Пет
JІІ*Іо&е•Ро,мuкwсс. 
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вповні характер Осипа Максимовича та Aoro житпві rrринци· 
nи, повсаінку. 

Нам уже нсмапо відомо rrpo xaparrn:p Болинськоrо, та nролов· 
аимо І(С rtікавс знаRомnво. Олексанлр КониськиІІІ якось дааtаку 
харектеристику своєму аоІктепеві: •Упряма.точнwR л.о смеwноrо 
(И"JВССХН расска1 о Бомнском, как он новоrо ІрендІПОР8 универ· 
ситеn:коА tнп0f118Фии ВП)'ІСТИ.'І не раньше а помсшенис. ках с бо· 
СМ JІІСІІІШUІТИ ЧІСОВ 31.:rскабря .•• )1, твёрдwА 8 СВОИХ ІІ8МСреІІИЯХ И 
а то же врсмм приветливwА, с отмсrrно добрьІм, мяrким CCPJWCM, 

Осип Максимович сторонІUІСJІ всеrо, что :JaІCJІJOЧano а себе хоrя 
мапейwИЙ намёк на НИ:JОСl'Ь. JЮJІОПС1110 ИЛИ грІІ:JНЬІЙ Пр&К11111И1N, 
Н даже В САМЬІС tp)'JIHWC, ІСрИJИЧССІСИС NHHYfW СІІОСЙ ЖИ1НИ бWJІ 
всегав одним. ло сам0111бееини•1• З ІІНJІ: точно cxon.rrcниx рис ха· 
parcttpy А внn.1ИВВ.'Іа uюлснна nOIICJliнxa Болмнського, в тому 
чиаі під час персбуванни Шсвчснu а Москві. •до чого 1)'Т Тарас 
Григорович?• - cxute ЧІПВЧ. А річ у ТОМУ, що В псаких МіСWІХ, .ІС 
бувапн Щеnкін і Шевченко. nрофесор nросто не міr чи ІІС бажав 
з'•матиСJІ, що зумоапюІІВJІОСа Aoro світоспркІІманням і rорлим 
характером. 

Навеау JIHWe одиН. IJIIC ПОКВ:JОВИА прнк.nал. 9 траанк 18S0 ро
ку ІіоJU:НСЬКНІІІ :JаПНСІВ у ШОJІСНННІСf: •Обс.ІІ уС. М. Аксакова. 
Пмменне моё нзумило семейство его, сипевшсс уже :111 обелом, 
naroмy что все они не uanн мсник себе, nолаrая, чrо н • О'ПІра
ВИJІСІІ на обе.а к Н. В. ГоГОJJІО по сnучаІD ero нменнн (а родиnс• 
он а марrеІ. на kІІСоноА 1JWІ он все~~:, бwвwнх у неrо с поuрав

.Існнсм, - • СІUІ.а ПоІ'О.ІJІІІУ, н почти сНJІоА затащІU. с со
боrо К. н Гр. Т. Акс:аковwх. Я сказал, что • не моr бwть tам уже 

. в 1159-1162 рр. Ckиn &оuна.кхА JIIЦy8u ~ JqlfiCiplfC80, 
nроаао1UІИСІКО • Іoro.-,мmrt про універапеn:.U 18СJІУПІ: •.•• Он нk ка~ 
aql! 'fPPII M)"IIJIUIIelflll Ун•ІІІ:рсІІtе1СІСDІІІТМ~ІОJІОСіІІЧИ el8118C'f'U· 
ІІІNn:8;УІІІ63-ку.-В.М.Іа8JІСНІКОС~(І.ІскrрмwnоdІJІеРDІІИІІІ 
it"lopиotнd архів Масам. •· 459. оа. 2. cnp. 2144, арІt. 61. 1 nочаху 1163 року 
СІрЦІІІр8ІІІ IPJDIIId СІ88 nyiS/dшln і ...аеІUо MНDAno Кantoa. апІ • ...._. 
•Mocaoacxиe8WIIIOml•»l817p.liaatiCWCIIA8yay.IIDOpкx.c:nJC)"IIDXbКnкo
..... Іorolм'a~aiiiQUIIIIIIX)'8'tetiOIV. 

1 Nt.ltoQtlnad. О. М. ІіомискиА І era ІМІІІІІХІ// ИC1apii'ИICIQdt 111:1'
пк,ІІ87. -r. ХХХ. С. 5117. 

1 В 1136 р. r1arQIЬr npqlluypdDНiдiiO'tOfO ІКМІ у ІІКІJМ Д. ІЦер&nа•СТІ· 
pd lllla&Jd.IЬIJQIOII"Inuall. дІм HpaDIIIIIWieotdll:wa: ІWІІІІІmІІJІU1-
ІUСІІа,...нІЛ.1Ь8mІІ'о•W..мм~~р.:с3rоІІw.І'**ІСНаІІ ~ •• .,.. 
'JapCIII ПІІІР..сtоа....у-.QuІн IJ.IPJ1iІ nora.IИІI ... Aкc:ucnl ПІІІ:U: 
•Веrо .... ,ІІІJІКІІІІІС .... ,саІІІJІ&ІІІІСІоІССІІUDІІІМІІІІСІІІІUІRІОІМосае 
~PJCCIIDIMIIJDI8JIIIIII*rypioll'fe'RIIНieliiКCNIII~ 
ІІqІІІСІ88ІІІ pa8m8, or ICipuaaкlfiiii'O u ПJІПІІИСІСDІ'О" RlnмeІCкoru UJІІD
.........O.ІІ.ІDno:Jaltelallalpa8P.UIUDcuy,mllнOpiLIII'Inlllll:•мiOIIOO --· 
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ПОТОМУ DJIHOMy, ЧТО НИКОГда И ІІИКОЮ ІІе ПО:шра8JІЯЮ ІІИ С чем 
нарочно1 : а еспи бЬІ и видспся как с имешІИІІиком и nопучІІJІ 
nрНГ.'І&WеНИе, ТОН DOIIIb lw ІІІІКОІDІ о&,13011 І ТІDе место• 
(Виділено мною.- В. М.). 

Тобrо. у Сергія АксакоВІ(!) БсwшськиА Ііаверrо 38ЯВИВ nроп, 
РІО ві11 вШмовив би Миколі Гоrолю(!), якби тоА заnросив Aoro ІІа 
свої імсНИІІИ •в с:аа до Поrоді•ш•, в якому. ак ми ue знаємо, че
ре31РН роки .іІру:Іі ппло nроІІQ.ІІЖМи MиxaAJJa Щепкіна, котркА із 
хворим сином Дмитром Михайповнчем виіжшкав за кордонJ, а че
ре:t ••'ять рахів )'CJI миСІUІ.ча МоскВІ вWначuа п'ІІТасс:JІТНрічниА 
1011ілеА артистичІІоі діJІ.nЬІюсті МихаАnв Щепкіна. An:e що Бо
ЛІІнському до тоrо, КО/ІН він не ладив із Поrоаі.ним! ПоІ"Q.ІІЬтеся, 
шо характер у Шевченковою друrа був-таки круrиА ... Втім, друзі 
не страu.аnи від w.oro. БомнськиА охоче приходив на іменини 
.іІО лЮJІСА, яких П08U(ID, npaвna, в тому випІJІ.КУ, копи там не було 
неприємних йому rостсА. Скажімо, 21 ерудня 18SO року 1І.ПНСІВ у 
шоленІІику. •Обс.аал у им:енинннка К. С. АксакоВІ с ГоrоJІСм, 
Максимовичем (М. А), Хомяковwм, Свсрбсевwм ... •' 

Отаким був украіІІеw. БодяІІськиА в росіАському середо
виші, і uим, ІІапевІІе, ві11 nодобавеа Шевченкові. Та А не тільки 
ІІому ... 

6о.а•нс•к•І у колі зваІомих і друзІ• 

Ме11і ХО'ІС11оСJІ, шоб читач разом зі мною переконавеа в тому, 
ЩО Бодянський, при всій Сk.ІІWІості R жорсnrості X8p&Jm:py, ІІе 
був віD. прироаи відпІDдЬкуватим і ВОІІК)'ВІ'ПІМ, а це А JІІІСТЬ змоrу 
зрозуміти, ЧОМ)' ВіН Т8JаІ сторонНВСА дСАDІХ JlloдCit, а ТО R цілих 
компаній. 
У SD-x роках Осип Максим08И'І доеІПЬ часто відвіцував аспі 

москоесwd сапонн, в аких іитеJІіrенціа жваво обrоворюаала пи
танКА niтepatypнoro, Н8)'КОВОfО і С)'СПіnьно-по.Ііrнчноrо ЖІП"ПІ. 
Зокрема, він 6)'1188 на 3НаМСНИ1'МХ -понсдіпках• у Пnра Яковича 

• ВірІІІА w.oмynpxiiiDПI08i,lio,uнcWCJІ8 нenpнaituc801'0дpyn Гаm.18 'А*М 

~~-~~·=~ ·МоскоаасІа:~ ttai88R).030-plot'lllaona. 
1 В "_.й 1853 ~ терnор ПUІІD A1U1t:Ja1:88 DIICU 18811)' "fYpreнny npo 

Wашdиа: .ОН 11111 8СІІІ Dap НІ мoaetOIIOIIIIImCIIIn' IIIIIIUШIIeaНDnl арсІІІІІІІ ... 
моrо oiSul, анноrо ему МоааоІ, н асІUІкн.а ADМIUI)'ntO, xu. .roaopІtt о .... 

'Оскnм-о.и. ~•аu.ІНСІІІІІКСІ849-ІІ50n://Р)Іх:DІІСІ8ІJІІ
ІІL 1118. Ocnlбpl.-1111811pt.-aealp .. С.-411. 
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Чааааєва•, з 11ким у ньоrо ск;tалиСJІ добрі стосунки. Сnостсрсжnи
виА Бсшянськнй, икнА умів глибоко розбиратися в JІЮJUІХ, якось 
3ІПНсав: аВообще, сколько видно бwло, он любил во всём саоА 
ВХІІІШ, которwА очеІІЬ часто бwваn совершенно праrиІЮnоложсн 
обшеwу. за что, как сказал .11, и доставаJІІось ему всегда на ПорJІд· 
ках. Но в борьбе слабоrо с СНІІІоНWМ он всегда дсржалсІІ первого' ... 
Можстбwть, 11- единствсннwА человек, с кmорwм он никогда не 
сnорил, .11юб.11 до С1р8С11І противорс:чнІІа'. 

Доситьчасто БDА.ІІнськнR відвідувавсалон Мик011и Суwкоаа, 
ІІІСНА ЖИВ 8 МОСКВі З КіНWІ 30-Х роКіВ ПЇСЛІІ НеВдалОГО rуберtІа
торства в Мінсwсу, до речі, в Старопимеttовс:ькому провулку не

далеко віл будинку, яхнА знімав ШепкіІІ з кінWІ 40-х рр. Сушкоа 
був віа.омиА у Москві як не дуже успішний белетрист, але досить 
:шатний драматург. його салон, за свілченнІІм С)"Іасннка, був 
•одним із головних uентрів московської інтсліrснuії•. Мнхайпо 
Заrоскін згапував: сСуwковw - люди небоrатwс, жили весьма 
скромно в мапсньком наёмном доме, в одном из переулков Твер
е кой блю Старого Пимена ... • (Староnименовс:ький провулок, 
11). Федір Тютчев писав: аСа.1он Суwковwх если и не первwй в 
Европе, то уж, конечно, один из самwх мноrопюдІІЬІХ•. У різні 
роки в ньому бували Гоrо.nь, Григорович. ІіІінка, Вяземський, 
Соболеаський. З щодеtІІІНtса Льва То.1стоrо видно, що він бував 
у Суwкова, зокрема R на nочатку 18S8 року, наприкnм, І січн• і 
28 берсзН.ІІ. 

Сушков б)'ІІ одружений з ссетрою Фс=д.ора ТІmчева, і той 
нерів.ко зупиН.ІІІСJІ у своrо шурина, поки не персїхав у Москв~ 
26 січнм 1853 року БwuІнський JІНО1)'В8В у щоденнику: аПОСІІе 
обсла у Н. В. Сушкова, приrJІВСИвшеrо меня о1НЧНО накануне, по 
спучаю приС1дІІ брата ero женw Ф. И. Тtотчева < ... >речь зашпа о 
покаАном ГоІ'ОJІС8. 3 тоrо ж w.о.аенника дові.ауємоси, шо в червні 
1854 року вони зустрічапИСJІ кіп:ькв анІ І підрАд і rоворИJІи в основ
ному про зпобсшснні по.аіі рос:іАсьхо-п~ьких віІнсх:ин у ході 
війни. S червН.ІІ Боляиський зазначо: cfyJUІм с Тknчс:вwм, снова 
разrоворились МЬІ о собЬІТИJІХ восннwх, о которwх трудно и не го

ворить, тах как они действительно СТОА.Т впереди всего, что ни со

всршаСТСJІ вокруг нас ... а 8 чсрннм: аГулмм снова с Тkпчевwм ут
ром по ТВерекой н в Кремлёвс:ком саду, услwwал от него в первЬІА 
раз о пебсде нашей в Малой Азин над турками ... • (В листопаді 

''tiLIIIOUIY МоасІІ 3 18]] р. ка H01IR &аа.анніА ІІ)'JІНці, І ТОІІ)' ltoro ка· 
~~~ .а.смаиннм фІІІосс+Jм•. 

1 Ці РИСИ Чаuк• і "J6.t!МJ()'IIL1H ltoro J 6cwiІІtWOCM, ІОЧІ, JІН'tІJІКО, \сторнІІ: 
D)'ІАІІІеХІІІІіА ра&ІСІС&ІІіwу IIЩIUOII:Canwroro МНС.1СКНІІ фtnософа. 

'liouнcu.Іt о. м.д..сІКНк. 1852-1857. С.109-2ІО. 
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18S3 року.- В. М.). 14 чсрвнк: •Перед отье:ш.ом ТІОТ'Іева (В Петер
бург.- В. M.J ok.luul с ним у Сушка .... 

Контакти Бсщкнськоrо 3 Тmчевим пітримувмися R Пі3ІІішс, 
відомо, ШОВІІітку 18S7 рокуТютчсвоrримавпиставіD: Осипа Мак
симовича 3 проханним пімримвти в )'ІІівсрситеті ltoro учНJІ Anno
noнa МаА:коІІВ чсре3 товариша мініс:тра народноі освіти ІСНRц Пе
тра Вяхмськоrо. 30 'ІСрВИJІ 1857 року Тmчев пoaiAoNJUІa Микмі 
Сушкоау: •СІСІJІИТе 6оJІRнскому, что R ar JІУШИ бпаrодар10 cro 31 
ПИСЬМО, котороrо содсрJWІИС, КІСІUОШСССR МаІtкова, R )'&С сооб
ШІUІ ВІхмскому... 

Шевченко віртуально nсрстнувси 3 Тmчевнм у Москві ввечорі 
20 березнк 1858 року, копи він і3 Wепкіним побував у Олексан.а
ра і Олени Стаиксвнчів, икі на прошанІUІ поларували noeroвi то
мик віршів ТІО1Чсва (ltllcn.cR про nерше прижиттєве ви.аанtu 
еСтихотворсниR Ф.Ткrrчева-, шо побачило світ у Пстсрбур3і в 
1845 р.). За п"ип.місJІців.потоrо ШсвчснкозалисавусвіА ШОJІСН
ннк: • ... R С H8CJI&ICдCHiteM Про'ІИТІUІ трёхх)'ПJІСТНОС СТИХОТІІОІJСНИС 
Ф.ТІDtЧсва: 

3rн бuн..- cenmм. 
hayJPІНnpІІPQIII
Кpd.po.!UIOfiAOIIJ'01ePiftNWI 
Кpdтwf'yctcotv!ЩII;IU! 
Не nоІміт 11 НІІ! 1ІМСТІП 
[ЬpDdt иор ІІНОІІІІІСІ«ІІІІwІ. 
ЧtоС:ІІОІІМІІТІІtаАкос:8СТІІІ" 

в нanm: -· смнрtНІІОА. Ylqtyo!CннwR НОІПR хрестноА, 
Ваоtе&Іхмu~. 
в рІІІ5ском .... u.,. Нe&atw1t 
Иао.к~~.СіІrаrос8ома•. 

Шевченко сприАнив цсА вірш в унісон із крашими російськи
ми UЇНІІ1'СЛJІМИ ПОС3іі. Ска&імо, 3 приводу ньоrо Іван Панаєв пи
сав Івану Typreнt:ay в 1857 р.: •Нсправаа .1111, зто вспu., rпубоко 31-
ХВІПWІІВІОЩ8R 38 сердце? .• Вот DХИС С111Х0Т110рСНІUІ печатаn. npи
R'IИD•. 

Який 3бlr оцінок ТІО1Чевсьхоrо вірша! 
Фuір Тmчев у 1821 р. :J&Хінчив МосковсwаdІ університет, а 31-

тим nicJu1 АИПJІОМ8111Чноі с.ІУЖ6И ПО8СРJІУВСR І Місто 1843 року. 
Пост :JВХОмсно IЇ.IU')'JCy8UCR про Крсмnь, МаІІнА театр, ІЮС· 
ковсwсі кпуби, JІітсратурнс ЖИТПІ міста: •Москва - ІРJUUІИТСра
l)'ІJНЬІА ropo,a, r.ac очень серьёзно аnюсRТСJІ ко всем тем Прои:ІВС
.асниим, r.oтopwe nиwyn:н и читаІJТСR•. 

3 1853 р. в будинку Сушком ЖИJІІ і донька lkrrчeвa, Катерина 
Фс.аорівна. У самоrо Сушкова буJUІ СJІUСТІІа ПJІСмінниUІ, non-cca, 
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rрафмня Є мокіІІ Петрівна Ростопчина, зикаю БодинськиА також 
спілкуваВСІ в салоні. До JІС'Іі, Шевченко знав про неї, і в перел
мові J10 неuіАсІІеJІНоrо BИJWfH.II •Коб18рІІ• :NІКІІИКІD ухраіІІСЬХКХ 
письменників тру.аиmси. •wоб 11е .!І)')Іе чванилась москоаскак 
бprniJI. СІЮСІО РостопЧИІІОІО•. 

Чааеtrько :JаХОАИВ Осип Максимович на вечори .110 rенерма і 
ССІІатора Серrія Шипова, JІКНЙ СІІОЧаТКу ЖИВ у Хлібному, а потім у 
Г83СТНому провулках, тобто звІІЖдн недалеко ІІіл иьоrо, бував у 
Шипова на .аачі в 6аwиловці. Шоnенник рясніє 1Вnисами: •Чu-
.ааев (П. Я.) вечерт~ у Шипова уверJІJІ ..... (13 траан.ІІ 1853 року); 
•Вечером,сидя:уС. П. Шнпова,слwшал ... • (І О червня 18S3pok)'); 
•Шипов JаІІСрнуп ко мне на кварrиру ... • 12 червКІІ 1853 року; 
•Кто-то рассказwвап у Шипова •.. • (10 квіrни 18S4 року); •Вече
ром, в серелу, бwвwи уС. П. ШнІІ088 ..•• (16 пютоrо 1855 року); 
.Я стопкнулся с ним (З.Іітератором Філіnnом Віrелем.- В. М.)у 
Шипова ... • (22 бере1ни 1856 року) і тл. і т.п. 

Про своі вечори у Шипова професор nсось )'18rапьиив: •Гово
рили, разумеется, о наСТОІІШИХ собьrтнях, но и прежних не забw
валн, кorna прИХОJІІUІОСЬ сказать о них кстаm•. До речі, саме при

супrіс:ть nрофесора Бол.инськоrо нв вечорах у Шиnова 1Начно 
::Ібільшува.ІJа кільхісn. їх учасників. У травні 1853 року БодянськнА 
навіп. :.nисав про ue в шоденннку: •Сtранно, стех пор, как 11 нз
брал среду д1111 своих nосешениR, число приезпющих на вечер к 

нему в зтот j1ень ло тоrо уІІСJІнчилось, что среда сде.ІІалась самwм 

боrатwм днём в Неде.JІІJО поссnпеn:ІІми. между тем как прежае та

ким бмл ЧС'ПІСJИ"- 1 • 
БолянськиА був жаАомнА і з аілОМОІО господинею пітератур

ноrо can:mry Єцокією Єлаrіною (з нею ШевчеІІКО :J)'СТІJівси на 
обі.аі, вnаІІПDваному Максимовичем 25 бере3НІІ 1858 року). 
Скажімо, 6JІМttОІІІІІ& 1852 рсжу він nр111КЩИВАО неі ІСупіша 3 прн-
804У піаrоrовкн тнм біоrрафІї Гoro.n11. Д.куючн Бодинському, 
Єлвrіна nередІUІа Кулішеві пнст ГотІІІІ .ао неі з Віnня віл 28 черв
ня 1840 року, а noriм Осиn Максимович nовернув doro через її си
на В.Си.па €лвrінв, 1 иким був знайомнА. € запис у щОJJ.Снннку, що 
ВасИ1Іь Єлвrін прнходив .110 Боuнськоrо 21 Ж0811ІІІ 18S4 року. 

Ііував Осип Максимович І в Інших московських 6)'.1Dnntax, 
С:каІмО, В DІОІІСННИІС)' Є 1ІЇІС818 ро:ІПОВіJІЬ про обід у Єn:изавети 
Дсшорукової наnриІСіНUі 1830 року: •ПDСІІе o&uu. < ... > она npe.a
JioaиJI8. мне рассмотре1'1t своА аnьбом. В нІ!м нашіІІ я множесuо 
знвмеииmстеR ..• •ІШJІDСR про Пушкіна, ЛермонтоJІ (..Лермонrо
ва - неи:JВССnІ.ое СТКХ01'80J)еНИС, в котором 4 с:тиха очень понра~ 

'&ааисаІО.М.ДнеІІUІL 1152-1157.C.14,16,92.94,12:t.l54.116,200. 

422 



аипись мне ... •), Шафарика, Ганку, Карв.пжИ'Іа, Міцкевича (•рас
спраwиВІUІ о Мицкевиче, y-Jнan. что он •ІрезВЬІ•Іайно как JІІОбІП 
русских (народ) ... • 

Немає сумніву, шо переJІ нами uiJixoм світська то.аина - хон
тактниR, аоброоичливиR. аоnитливнR. енерrіАІІИЙ еруант і 
СІІЇВро:tМОВНИК, .ІІКИА JІІОбмІІ JІІWІ.еЙ, і ВОНИ Вів.ПОВіJІалИ Rому ТНМ 
самим. 

• У вас: буває баrато наро,.у •..• 

В архіві знвАwовлиста Осипу БоluІнському віD МИКОІІН Сторо
:кенха, написаною 11 березні 1864 року, в якому ЙШІІОС.ІІ про те. що 
МодОJІИЙ ВИХJІадаЧ )'ІІіверситеtу :Jбнрuся 311 JlOПOMOroiO JIO CIOfO 

ВЧКТСJІ.ІІ: .СеІtчас хотел ИJІТИ к Вам и npoclll'Ь Вас проемтреть 
МОЮ JІеКUИЮ, НО ІІСПОМНИЛ, 'ПО 7 Вас 110 ~ &.І88ет Uoro ... 
~·(Виділено мною.- В. М.). Ось- об'ІЕІСtМВНС аокументаnь

не свідчення тоrо, що БопянськнІІІ, як маrніт. пр11111rував до себе 
дюдсR, і вони часто зверталися до ньоrо за доnомоrою чи просто 
обмін.ІІТИся з ученим інформацією. ІЬрruочи щоденник Осипа 

МаксимоJича, знаьемо заnиси на nі.Іпвер.ажеиня. 13 JІІОТОІ'О 18S4 
року: .и. n. Сахаров с т. Ф. БоІІьшаковwм ПОССТИJ'ІИ меня утром 
часов в І О. Мноrо порасс:ка:JШІ ncpвwl о своих делах по Архссшоrи
чсскому обществу. .. • Іван Сахаров- віпоІІиА apxconor, nancorpвф і 
nноrраф, був членом РосіАсьхоrо &))XCOilOriчнoro ТОВІРИС1'111.. а ТИ
хон Бмьшаков - московськнR купець і книrоrорrовсuь. 3 березня 
18S4 року: •СеrQІUІя опать СІИХИ прмиссеиw мнс А. А. МаR
ІСОВЬІN ••• • 19 лютоrо 18SS року: •В ) часа с нсбопьшнм 3111CpNyJІ 
А. А. МаАІООВ ... • Як МИ DC знаємо, МаRков- СІІUіст, пубnіцист і 

rромІШСьхиR ді.ІІч, учень Боuнсьхоrо, .11коrо тоА піmримувu. 22 
квіrни 1856 року: •Брат RIIW П. А. К,JІНШа, HиКOJJd МихаЬо
вич Бс.nохрс:киІt, не.аанно посетu меня. прос311ом ксаоему Ма
лороссиRскому казачьсму По.JІХУ. .. • УІф8інськнй фо.nЬІUІорист і ст
ноrраф MиkOJI& БілmсрсьхиА (1833-1896) не був особисто :mаІо
миА 1 Шевченком, anc той ПWІІІрувааІtоwусвіR офорт cПpИJrreJIЇI., 
ймовірно. вк братові редакторе. журиапу •Осно ..... 8acиJIJI Біло-
хрськоrо. Микопа 6іІІозерсьuА- автор статrІ •Тарас Грнrорьс:
вич Шевченко по восnомннани•м рвзнwх JІHU (1831-1861)t а 
журнuі •Кневсая cnqJИНP ( 1882, NIIO). 

В311'8111 .110 rосткнноrо ЕісwІнськоrо 1UQIUIIIH чимало :Jeмulda, 
які пoтparuwrн в Москву. Скажімо, ГрнrоріR ДанилсвсьхиА,Ііувв-

'8PШ ... 99,QL:6.104,ІPL64. 
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ючи в місті, спирався на Бо.uнською. саме той познайомив Да
НИJІевськоrо 1 Гоrопси, nривів Aoro в сім'ю Аксакових. Так само 
БоаниськиЯ nозІшАоиив і Куліша. 38 «:.'Іовами самою Панrе~~еА4 
МОНІ Опексакаровича, -со всесторо.ІІНе ЧУВС:ТВ)'ІОЩИМ, ИСТИННО 
rоа:ким и истинно ндuкор_кткWІ lІОМОМ Аксаковwх•. До речі, 
Куліш 3IUDWI зупинявся у Болянською, і професор ретельно ви
конував Яою прохання та лоручення, коли тоА Іrеребував у 

тульському звс.nанні, НUСНІІІВ Аому книжки, ві.о.бнтки сЧтениА• і 
т.ін. Куліш писав у віапоаіІІ.ь: сКак мне во:Jблаnшвриrь Вас, no
ЧRHHeAwиR Н3 :JOМJIRKOВ, 38. всё, ЧТО BW .МJІ МCJUIIICnleтt!?• Куліш 
зверrався J10 БоJuІ:НСЬКОЮ 3 рі3ІІИМН Побуrо&НМИ доручСІІІUІМН. 
СІWІімо, в JІИсті у вересІІі 1852 року просив: сЯ позабЬUІ в тём
нснькоА комнатс тёплwе калоwн < ... > ПаrруJІитесь О'J'ОСJІВТЬ нк в 
1}' лавку, ГJІС МЬІ КуnИJІН НОВЬІС С&ПОГН, чтобЬІ ОПУШИЛИ НОВЬІМ Ме4 

хом и, ССJІи нужно, nочиии.nи ... • Про інтенсивність клопоту з 
Кулішем можна .ІІОВідатиСJІ з ЩОlІеиниха Бодннсьхого. Скажімо, 
27tравня 1853 року Куліш поселився у ньою здружиною і свокч
кою, жив кіІІька днів, обілав і аніхав І червня. Та в .а.орозі :uшма
лася карета. і в щоденнику Бouнcwcoro читаємо: •4/VI. Обраmо 
80р0ТИJІСJІ П. А КуJІИШ, уехавший бьиІо в Малороссию ... • 2S 
аовтня roro ж року :JаНотоввно: сП. А. Кулнw прос3JІС8Л снова, с 
16 по 18-ое, через Москву н останавnн8ІL1ІСJІ с женоА н своячсни
цсА у МСНJІ•. 

Турботливість Бо.wІнського була оцінена Кулішсвою дружи
ною Опскса.ндроІО МихаАлівною, яка зупинІІJІ8СJІ у нього ще на
nрикінці 1848 року і писала .ІЮ свого ЧОІІDІІіка 1211'УднІІ: • ... Радуш
нее принпь бwю бw невооможно, как меІUІ nриняли. Я такое 
спокоІtспиtс .пушн Ч)'8С1'11)'10, как буато fiw JІ нахо~ь у милой ма
мw моей илистобою вместе-•. 

Ось шо означІLJШ доброта та ГОСІИННісn. Бодя.нськоrо, JІку 
відЧ)'ІІІЛи всі близькі йому mодн. 
Ше одни приклап уваги Бодянською ао JІIOllcA, коrрі звер

тuися до нього. 26 JІИПНJІ 1857 року занотував у щоденнику: 
•Август БслёвскнАJ, .а.ирсkТОр Библиотеки Осолинских1 во 
Львове, в Гапиции, пришёл вечером, часов в 7. Он нарочно nри-

, Пuпе.1еІІЬІоИ itvJІila. Повне :ІібраааuІ,..,Ь..ЛІІСТІІ. Т. І. 1&41-1150.С. 246. 

І ·~~~=~~с.~:~-п;=~= ,'Мар.: cnepeІU ІІUИКОМСІІОІІD ІС/11110 нecкaJIWCD М8110р111:СІІІСІООІ DJМ, НсtО
рІІ'МСХІІІІІІІССІІІІ npoctoneceн ІІІІІDС'І8І'ІІІІІХІ ПраnПОІсІDІІМ ІІмеисм;:rrо• 
НUWIIIO нapcwtWM ,.ІОрОК'ІІІОМм•. 

1 Л .. ікwоdІ iнmnyr Оа:апІ.нсwснх ()'CitlluiiSiln:icrreDІn \ІУ)еІ0)6)'ІІD 11CNO
NНO nм.сwскм ІС'fОрнхом І JІitepaJpOJНuueм Юхфок ОссоІІінеІІхмм. 
)' O!Ьiareui 36epiruiiC8 nepe18aНD ІСНІІПІ ПОІІ.СІоІtІІІ Івмріа 
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схал из Петербурга .•. • Бодянський nсрс:.:аав Аоиу коrrію сторінок 
із •Жиnrи Мсфодия•, 11кі тоА nросив, а наступиого .1на аідві.'ІІІ 
6с.n:ьовськоrо. 
До nрофесора прИХQІІ.ИJІИ Я ті моподі .'11одН зі слов'янських 

краін. які праrнули вчнтис• в Московському університеті. В шо
.:кснннку БоJІІІнськоrо Е запис про болrарнна 1 Маилоніі Костян
mна МілІІІінова (1830-1862), сіпьського вчкrсл11, •уоrившсrосJІ 
nрсжае в Афинском уrrнверсІПС'Те, а теперь прибwвшеrо < ... > 11 
Москву JUUІ СJІ)'ШВНИJІ маннеких нарсчиІt 11 нашем университе
те ... • За nідJримки Болниськоrо •МилІШИнов, чеповек уже а ле
тах. очень скромнwА• у 1858 р. noc:rynив в університет. Ра:юм зі 
старшим братом rромапським і ку.мьтурннм ліячем МаkСдОніі 
Дмmром Міпадіновнм вони Юир&ІІи А rотували ло виnанни бол
rарські иароJІНі пісні, деІкі з них задопомоrою БсwІнськоrо було 

опубліковано в 1850-х рр. у журналі •Русская бессАа•. 
Про луwеВІІ)' доброту Бо.мнського свіlІчить і те, що він АІВ 

прюулок, принаймні, на певний час, ІІкіЯсь нсшасrtій жінці. Во

на мимохідь зfІUІ)'Є1'ЬСн а шопеннику: .... проживаюUWІ у МСИJІ 
М. Гиршоаа, ОJtНІ бедная жсншина ... • 

В архіві трапився мені лист .110 Бо.wІнськоrо від Aoro жаАомоrо 
священика з Коломни Фслора <krpoyмoaa, мкому вчений, су.ІІІІЧИ 
3 усьоrо. чимось допоміг: •Помнить об Вас, ІІСсrда искренне бла
голарить Вас дJ1JI МеНІ ССJЬ НеобходимОСТЬ < ... > Я СЧИ'ПІІО Вас ІІС· 
ликкм чеповскои, с великим, истинно fi.rraropo.ІUІЬІM н блаrодуІU

ІІЬІМ характером < ... > С аwсокоА nрониuательносn.ю, мноrообь
ёмною mубнІrою н светлою JІІLІІЬИОВИJІИОСТЬІО обширного ума 

Вашеrо ЗВМСПІО сообразуется Н ВС..1НКОСІЬ Вашей НраІІС'ПІеННОСТИ, 
всеr·.па чсстноА, нсимовсрно ПОJІВІОІ:ІІИЧССКИ, трезвеиной ЖІDНН. 
Да, :пu удимение н рсдкаJІ рсд.кость в бьnу чеповсчества. Знu Ва
шу твёр.аость ВОІІИ. М)'ЖССПІО великого характера, кrо с ВОСХНІІІС

нием не Пора.ц)":ТСІІ и не скажетоr души: двА бог, чтобw побо.ІІьwе 
бЬІЛо у нас на Р)аІ таких, как Вьr•'. 

ЯІШЮ ai.uoJriJmІCJІ вiJJ. еІС3МЬТОВВНості UИХ рuків, ТО В сухому 
залишку JІІJІИШИТЬСJІ АОВОЛі точна характеристика нашоrо repw11. 

cJI зус:трІае• І аозваІомвас:• з ввмв ...• 

Таким чином, у БоаІІнськоrо було чимuо JІР)'3іаІ3НВАомнх, у 
тому числі відомих усіА Росіі, дпІІ котрих у ньоrо було ві.uсриn: 
серце і иким Осиn Максимович робив чимало .1обра. Ра30м з 

І ВР Ul, ф. 99, QL J(l. 104,8pL 16S-166. 
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тим, московські друзі ШевчсІІка намагалиси не запрошувати Б~ 
мнськоrо tу.ІІИ, .ас мав буrи хоча б один із тих, кого він нелолюб

.110вав. або той, хто недобрсничливо t:тавинся до Бодинськоrо, 
як. скажімо, Олександр Афанасьєв. У Aoro cnonшax •Інтаємо: 
сСлВВJІНСКИе НВрt:ЧИН ОН, КОНСЧНО,1Н8СТ, НО 1Н8НИН ЛИ Не ведуr 
ни к чему < ... > УnримwА. несколько rpyбwA, он вдобавок cud! 
сит.ио кос, весьма необтёсан н фигурою своею живо напомиttа
ст Собакевнча, которwА непременно на чrо-нибуаь иаступит 
или чrо-нибудь зацепнт; вхо.пя в коюtату, он Сl'J)ВШИО тоnает 
сооимн а.1иповатwми сапоrами, nо.пбНТЬІми большими жслезнw
ми tВОШ.ІІМН•. 

До речі. u архіві натрапив на листа уже згаданого ІІЛсмінника 
Mиxaltna Щепкіна Митрофана, до Бод.инськоrо вilt 15 березня 
1860 року. в икоwу Awnocя про nереда•Іу в еЧтення• рукопису 
Афанасьєва А деякі прохання щодо цьоrо (•АфаІІасьео nросмт 

Вас ..... і т.л.). Можливо, ue соілчкть проте, шо Митрофан Щеnкін 
викоІtував роль nocepeJUtнкa між людьми, икі не сnі.1кувапнся. 
Навслені вище слова Афанасьєва Іtекорс:ктні п. несnраведпиві, 

а.1с такс стан.1сння до Бодянського певною мірою поиснює те, чо
му Шевченко в Москв.і жодного разу не ncpcntyвcя з Осипом 
Максимовичем в слочснні Щепкіна, до акого був близький Афа
насьєв. 

Втім. икшо бути точним, нвАnерwе сам Бо.мнськнй 11е nрихо
див у компанії, скажімо, до так званих :w~і.Ішиків, иких 11азивu 
ефракаМН• (а слов'янофілів- •СЇРJІК8МИ•). Тому Aoro lt не було 
на.аружньому обі&і 24 березня. про икиА Шевченко =-.писав у шо
.!ІСІІНику: 

·~•........а маn:ІІ8І Н. М. Шевuu ИІUІІІ., rде • 
ОСТ&ІКJІ o&e.un.. О6ед &olll ........ Hao.ul МІІХd.ІІоІІІІЧ IIJЦI-
11081.1111080CU1te С8ОІ!І'О 118ПU11111.1 • 80 :n'D1Q' с.І)"І8ІО au.'lllllp ІІОС:· 
uacul ,......_~ JІІ8ІІІ!ІІИОСТІ. И 'ІТ8 :rro J8 oupou-
1"Uio8U J8UII!IIn'Oe"l1 MOJIQUII, ...... ,..,_. ...... u, cao6o.ulu! 
з..а. • К1JI!'I1LI 6a6cn. ч....,.., lenl!pa, м ..... Кpou6epn-
Ciolll8, Афоаааа, enae .... , .I.OJtDA, к,,. и ІІІІОПІХ .ІІР)'ПD.. 
Я~ 8 D0388&0IIILICI: С DІІІ, IU С .IIUIIO 3НUОМWІІ8 poд
DDIII JDD.IIWUI, И 31 КІО 31)' 110J1JQ'10 РІдОС'n обИWJ 8 МОІ!ІІ)" JIIUIII!~ 
-JІР117М.С.Щ.....,... 

Шира Шевченкова рвдісn. віл. зустрічі з малодими і бпискучи
ми інтс.nектуалами спра.ІL!І.і була настіnьхи повною, що навіnо те
nер енсрrсntчно nерсд8єn.ся зацікаменому читачеві постовоrо 
щоденника. Шевченка можна зрозуміти. Влітку 1856 року він nи-
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сав Семсну Гу,,аку-Артсмоаському з НоІЮІІС"ІрОВСЬКоrо укріruс:н
на: .ДесJІПІR ron не пишу, не рисую і не: читаю навіть нічоrо: а •к
би ТИ nоба•ІИВ, МСЖ ІКИМ JІІОДОМ ВСрч)'СЯ І оці 1ІССn1>.1іт. Та Не даЙ 
Госполн, щоб і прнснипосІІ тобі КОJJи-небудь такі НедопІОдН, а я у 

ЇХНЬОМУ •JСУJІаІСС СИЖf- - JІІВЯТ. без ІСІКОІ'О МІІJІос:ерJІ.ИЯ даВЯТ, а Я 
повинен ше і кпанІІТLСЯ, а то візьме разом та А рооnавиn., як ту во
шу меж ІІоrтями•. 

Вирвааwись нарешті із :JаСІІаНІUІ, поет жадібно коІПІ.в повітря 
аистрахдвиоі свободи А особnиво цінував знаАомстаа та J)'С'І'річі з 
ИОІІИМИ, вільними. щасливими, ТІJІановнтими ЛІОдІtМИ. 

Хто вони були - орелставники •московської вчено-літсратур

ноі знаменитосtі?• Про Міна, Афанасьєва А Станкевича ми вже 
зr&ІІ)'вали. Познайомимося з іншими rос:тями книnрні МиІС01ІИ 
Щепкіна в тому Пopl.li.JCY, в якому іх на38ІВ Шевченко. 

З Іваном КіНІtратовичем Бабетом (182J-1881 ), ІІК із Кnчером, 
Шевченка nоонаАоммв Шешdн 12 бере3ШІ 1858 року. В сту
дектські роки Бабст жив у сім'ї Щепкіна і анІUІUІІа Aoro синам 
стародавні мови. Олсксан.ttра Щепкіна ЗІ'ВІІ}'ВІUІа: • ... ПОС:СJІНJІС:Я а 
семье М. С. Щепкина Иван Кокараnевич Бвбст, ТОІІЬКО что ІІри
схавwнА а Москву, чтобw вступнп. в универсН"ТеТ: на 6абста ука
заJІ ІРеноккиЯ JaUC на хорошего препо.паІІІТСІІІІ аревних язwJCO!h>. 
З того часу піаrримував арухні стосунки 1 сім'єю Щепкіних. 

Віп Бабста Шевченко тримав у подІІрунок Aoro працю •О не
которwх уtІІОВИІІХ. способствующих умІІОЖеННІО Наро.ІІНОГО К&ПН
пла. Речь, пронзнес:ённц6 июни 1856 r. в торжествсином собра
нии императорскоrо Казанекою униаерс:ІІТС18• (М., 1857). Ц. 
промова nрофесора Казанською уніасрс:НТС"І)' звернула на себе 

rромІUІСЬку уваrу. Цікавим і псрс:kОНJІИВИМ пі.lrrвсрджснним цього 
є рІШDІ 3 листа Павnа Аннєнкова .110 Іаанаlfргенєва в лиcroniJli 
1856 року, JІС промова Бабста ПОСТ8ВІІСиа поруч і] поезією Мико
JІИ Нскрасова і npoooto MиxaltJia СаnтиІСОІІІІ-ЩеарІна: •ПOCJJe ре
чи Бабс:та, стмхDІВDренИА Некрес:ом, .• очерков < ... > Сатwкова, 
пpeВOCXOJUIWX C"'''m:A Чичерина, •• что rо.а:тому НІD&ІІ бьuю nocmyn
'"""· то теперь аn:талаи ~·· В uiR промові Бабс:т яскраво ви
мвив себе пuким і псрс:конаннм nоборинком реформи. Він об
стоював .11іквідацію станових привілсів і потребу всі.'Іико абати про 
освіту широких нарсщннх мас. ВпІда буJІВ KCJIIJIO&oneнa промо
вою FJeнoro, nporc широкиЯ реюмане иааКОІІІо неі спри•• тому. 
шо Бабста було обрано на кафс,ару політичної скоиоміі в Мос
ковсьхому унhІерснтеrt. В uiA inocrac:i БцuнськиА п:ось побіJСНО 

• AннnmD n. в. ПІІСІоІІ& к'~Wmte• ки.,.1. 1152-1114.- спо.: н.rа. 
2005.С.41. 
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11'а/18В Ііабета в щолсннику, втім, він практично не спілкувавс::и J 
ІІИМ, JІК і J інutими відомими західниками. В лнстопмі 18S7 року 
вже в Москві Бабст виrоІtоснв промову, в якій nристрасно й пере· 
кокпиво rоворив про :та•аенНJІ вільної nраці в умовах вільиоrо 
С)'СПL1ЬСТВІ. 
Ше про O!Ury пекuію Бабста хочу наrадати. Ії було nрочитано в 

січІІі 1860 року в Московській nроктичиїй аКАІІсміі. Во11а цікuа 
тим, що тут &абст уперше аиКІІав деакі Шеі Карпа Маркс&~ з Aoro 
роботи .До критики nолітичної економії•. Віломою є :ахомеиа 
рсакціа нв tteA факт с:амоrо Маркса, икиА у листі до Фердинвнда 
Ласе&ІlІІ 15 вересня 1860 року писав: сВ Россни MOJI книrа вwзвала 
большоА шум. и один профессор nрочёп о ней в Москве лекцию-. 
Проте маркенетом Бабст не став. У 1862 р. йоrо було викпнкано в 
Пстсрбурr виІUІаnати статмспtку настуnнику царя Миколі Олек· 
саІUІроВИ'fУ, 3 ІІНМ 111іЙСІІНВ nOD.OpoJC ПО Росіі. 8 1864-1868 рр.
.пнректор Ла:Jаревськоrо інстктуrу східних мов у Москві. З 1867 р. 
дійсttиА статський раmtик Іван Бабст став біла витоків існуванни 
московського Купецькою банку. Треба сказвnt, що це був перший 

банк у Москві, його JaCH)'JIIUI комсрс~нт ВаеИJІь Кокорєв, якому 
н.палося Jа.."І}'ЧНТН до своrо почину 111УІІУ бавовняних фабрикантів, 
в тому числі Тимофія Мороюва. Ініціативний пі.D.прнємець ставив 
за Ж1У створити банк, який буае •сnрн.ІІТИ промисповості та 

торrівnі•, і на ПОСТ ЮІІОВИ ПрваІЇИКІІ ~ew.кoro банку він 311Пр0· 
nанував Івана Бабста. Цікаво, що Кокорєв .аотримувавси 
СJЮІІ'Інофільських nереІСDНань, ue nрофесійність і науковий бa
ru: JaXilutиu Бабств nерсвuси.nи. 

Справу банку професор і викпuач yнiвepclffttY (&абст зn.· 
дуt:"І'ІоСІ В ШQІІСННИК)' 6о.ая.нськоrо) II&JUU'O.!I.НB АОСІІТЬ ШвидКО, і 
саме npltКIII4 Купеuькоrо банку Н8JUІХКУІ інших поспіаовників 
нової струюури в капіпutі:JВЦіі Росіі; немоuі в Москві виникnо 
кіл.ьu комерційних банків, а 6абст JIICJI)'ЖJIB епіrраму Миколи 
Нскркова: 

010Н'01111C)'pC,I8.1eUUUICJ)'.VIПUI 
У-КІІІІАfіІ6с:тс:.иерnrеJІІН)'ШU 
ЛІО6оІм. r. 'IJIY.11, презренне r. праuсНТUІ, 
ГромІ nрИф, ка.10ПІ, IW\111'811. 

~ИНОtМ)'UІНtаІІНЕІІ8ССW ••• 
А lflilltм: он ... іІИрепор с:qаноА uccw. 

&абст друхувавсJІ в журнаnах сРусскиа вестник .. , •АтенсА" та 
•МосКВІ• Івана Аксахова. Зокрема, 1858 р. в ..Лп:неї .. оnублікував 
СТІm1О про українські ярмарки. 

В •6іоrрафіі• Шевченка ( 1984) про бабста А Кетчера rоворияо· 
ся: •Ue були діячі, які співчували nіднесенню .в.емократичного ру· 
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ху, щиро праntули приспужитися Rому своєю працею. Вони d до 
Шевченка ставилися з серпчною аоброзwІJІнІdсnо•. 

Про Миколу Христофоровича Кnчсра ( 1809-1886), .1ікаря за 
фахом. nис~оменника і перскпааачІ Шевченко знав ше до заслан
ня. Річ у тому, що Кnчср захоплювавси літературою, перекладав 
Шілпера і Шекспіра. П'єси остаинtооrо а пepeкnllli Кетчера вн
ХОJІИЛИ .аруком у Москві окремими виданиями з 1841rro 1850 рр. 
Шевченко тоді зацікавиВСJІ ними, ви коркетовуван у своїй роботі 
над іІІ:ІОС"І'раuіями до •КоролІ Ліра• в 1843 р. В засланні пост у 
своіх пистах просив друзів НІllіСJІати йому твори Шекспіра в пе
рскпІJІ.і Кстqера. Скахімо, 11 rру.анв 1847 роху nисав АнлріюЛн
зоrубу•: •Якшо ІІІйдете в О.десі WnспІрІІ,ІІереІІО.ІІ JCentpa < ... > 
то приwліть ... • (Виділено мною.- В. М.). Ли:юrуб вико11ав про
хании поета й сповісrмв йоrо 7 пютоrо 1848 року, шо нuіспав із 
Одеси в Орс~оку фортецю всі 13 випусків опублікованих НІ той 
час перскладів Кетчера, оnравлених дпя зручності в дві кннrи. 
На ЖВJІЬ, цей дорогоцінний дпІІ Шевченка nоnрунок було 

віцібрамо піп час арешту в 1850 р. Втім, у споrадах Микити Савн
чева, .ІІКИR зустрічаВСJІ з Шевченком у травні 1854 року, є такі 
рuки про Aoro візит до nоета: • ... я ВЗJІВ з ПО/Інці ол.ну з книг. Це 
буnи історичні лрамн Шекспіра в пepeкnllli Кетчера•. Вже зна
холячись у Ннжнtоому Новгороді, поет просив МихаАла Ла:JІ

рсвськоrо алисті від 20 січня 1858 року: •А ти, міА JІруже єдиний, 
К1D ІІІеНІ ШеиаІр, DQt!IOд Xenepa .... (Виді.1сно мною. -
В. М.). Той відповів І О пютоrо: сШсксnнр в nереволе Кетчера pc
JIOK н стоит не меньше 25 р., а потому до твоего разрешения и не 
куnИJІеІ"О8. 

Така зацікамсність Шевченка перскnадамн Кетчера .ІІ8Є змоrу 
впевнено стисрюкувати, що зустріч nоста з ним буJІа nриємною 

неспОІІ.іванхою. А емоuіАна скарrа на •ІСЛJПУ хворобу. була u.іnком 
)'МОТИВОІІUІОJО. 

Борис Чичерін, икиА добре знав Кетчера, зrалував про нtooro: 
•Постоянно поrружённwR в своА персвод Шекспнра, кoropwA 
бwл деп:ом ero жизни. неуrомимо занииаись така~:е поnравкоА пе
рсводов н коррс:К"І}'РОЙ дпа своих друзсА н в особенности дла раз

нwх и:шаниА, которwе прсдприннмап nрИJІТеJІЬ его СоІщатснкоа, 
он не учасrвовап в собственно журивл•ной paбcrrc ... У неrо 6wn: и 
тонкиА зстетическиА BJC)1:. Он бwл всрнwА ценитель ху.аохествсн-

'JIIDOI')'6Aм.lpilllllf08lrll (1104-1864)- IIOМiшJnt )IW38ЦioiW•cnpiiiHHCioКO
I'O роІІ]/, маuр-ампар. :sнаІомиА Wc~~~eнu. У 1846 і 1147 рр. nocrnollyauy н
rо 8 СцнсІі НІ ЧернІrіІІІUІtd. Кат! Шсменхо JМIXOODI8CJI НІ XCJWІHi, JIIDIII)'6 
ІПІСІ)'88ІІСІІ) НІІІІ, НLІCIUWIItolq ІІ&ІІІрсІоке RрИ/ІІАІІІ. ХІІОПОПІІІСІІІІро ПО/ІеПUІШ• 
ІІІІЙОІ'О.ІІОІІL 
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нwх nроИ18СдСННА. В особснносrи у неm бw.1а страсть к театру, 
етрасть, которую р81дСЛІUІИ М:НОt'НС .1Іn.'ІИ ero IIOKOIICHHR. Актёрw, 
которwх он очень пюбип, всегда мог пи найnt у иеrо n011езнwй со· 

встивернуюоuеику< •.. > Кеrrербwл.аруrом Грановского, Бе/Іни· 
екоrо, Боnсииа, ГерuеrІа, Кавепииа, Соповьёва•. В іншому місці 
Чичерін писав: •Кеtчер, которьІЙ no.a резкими формами и с:уро
воА наружностью cкpwa.n 30JІОТОС серJШе, неукnОJІІІое прямоду
wис И бсСПРМ,СЛЬН)10 ПредІННОСТЬ СВОИМ дру1ЬJІМ•. 

Шеnкін :щавив дружив з МиКОJЮю Кстчерои, і коли той у 
1843-1844 рр. жив у Петербурзі. листувавеа 1 ним. 3 цього .ІІисту
ІІННІІ добре видно, яких спільних друзів вони мапи. Ось декілька 
фра1 ізписта Щепкіна зо Кеtчера 10 пистопада 1844 року: •Герце
нw все uopoвw ... ГраІІовского ещё не ВІШІJІ. Сейоrас еду к нему 
< ... >Моё семсАство по-прежнему, и все тебе К1І8ЮІІЮТСR ••• Іt. Язw
ковwм моё ПОЧТСІUІС < ... > fіОК.'ІОІІИСЬ БспИІК:КОМУ С ЕІІОЙ ••• • 
KC'J"'ep був учасником (}'РТІС.іВ Герuена. Оrарьова, Бєлінського і 
Сnutксвича. Виховатсльха .піпА Герцена і Aoro бnизькиА друг 
Марія РсАХСІІЬ зПL!1}'118Ла про Іурток Герцена: • .•. Какие JІІОАИ! 
Александр Иванович Герцен, Грановский Тимофс:А Ннкопасвич, 
ЕвrсниА Федорович Корш, НиКDJІаА Христофорович Кстчер. Они 
сХ0!11111ИСЬ очень часто. Бwвал еще МихаАла Семёиович Шеn
кин ... • 

Наприкінці SO-x - nDЧа'І'К)' 60-х років, КWІИ Шспкін і Кеtчер 
жили поруч,лікар-псрсклв.аач і арrист зустрічаписа часто. Кеtчер, 
кur:.yn., nepcxDJUІB ву.11иwо .110 друга в черевиках. і хапаті. Опск
санлр Герцен зпщував у •6ЬІJІом и думах.•: •Кеtчср бЬІJІ .аомаwннм 
чспDІІСКом в доме Шешсина. Он, впрочем, имел <:войство деІІать
ся JЮМІWним челавском ВСІQІІУ. ІС)'1І8 ни поаВІUІJІса•. Між іншим, 
Герцен ПрИСВА11ІВ Кеtчерові ЧИИІІІО сторінок у <:воіА nраці. На
Прочу.tІ точний і пмиR порrрст JQJYrВ наммьованиА ним у окре
мому po111ini, названому •М. Х. Ксtчер.. Тетяна Щепкіна· Купер
ник ПИСВ118: еКстчср Х1Ш НШротиВ, В МІJІеИЬХОМ АОNИШКС, пода
рсИНОК ему В СклаАЧИну JІРУ]ЬJІМИ, 3НІВШИМИ его сrр8СТЬ К 

СІUІОВQІ1С'1"В) Спwшми<:ь там <:казu: ...ас.аа-<:казочиика- Афенась
ева', 1ІІІDІСниrоrо <:О6иратстІ р)Q:КОІ"О фо/ІЬКІІОр8. Ипи 'ІТСНИе 
Д. Мина, псрсводчиu Данте и в то :ае время .аомашиего АОКТОрІ 
Шсnхина ... Или ухраиис:кие стнхи Шевченко и вслед 11 ними та
uе горачис речи, чтообсс:покосинwІІІ будочникJ заrJІЯАWІІІШ Чсрс:І 
:Jабор. •. • МиКDJІа Кетчср пюбив своіх дру.Іів, особпиво МихаАла 

'0.ІІСаНІР Аф8икм:• -• НІІ 2·1 МіІаанеьdА 8)"JІІІцІ. 
'Jix-..oc~~J'IICJ8I'ПI,•3·1M~.,-.IIIIId....uaaca~ 

D0.1iuc:kloalpa.. 
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Шеnкіна і Тимофія Граиовськоrо. він надовrо nережив їх і 11nовів 
zzoxoaam себе між МОПL'Іами ШеnІСіна і ГраІІОВСЬКОrо на П'ят
ницькому КЛІJ10ВИЩІ. 

Кnчер nсшарував ШевченІСОВі кннm виааоницrва •К. Солаа
nонков і М. Шеnкін•, в дімьності я:коrо брав орПІні:uшіАно-рс
.'18кторс:ьку участь. Пісnн Шевченкової смерrі запншІUІнсь поаа
рооані йомутоаі •СочиненнJІ Т. Н. Грановскоrо~о {М., 1856): •С111-
хотворсниа Н. Оrарёва• (М., 1856): •Стюсотворения 
А. Полеuсва• {М., 1858) та ін. На жаль, Шевченкові 1нову не по
вс:шо з Кстчеровммн персuааами Шекспіра. Друrе ВИJІ8ННJІ 
:Uбрань .драматичес:кие сочинения В. Шекспнра. Перевод с: анr
лийскоrо Н. Кстчера ... • UІt 3H&XO.IUUIOCJI в .прукарні. 

В московській ав.рес:ніА ІСІІНзі за 1858 рік Кс1чср числивек зв 
•МеднЧІІОІО КОКJОрОІQ8. Йоrо ВП8СІІИА буАИНОК, ПридбаниА йому 
вск..1ав.чину .прузями, стоав нелалеко ві.п UсрІСВИ Філіппа Митро
ІІОJІИТВ - найві.Аомішої в Москві на честь цього СІІІІТИТСJІJІ. Цс:рк-
1111 знахо.пІUІІСJІ на 2-й МішанськіR вулиці. 1і було спорутксно в 
1777-1788 рр. архітектором Manliєw Казаковим у С111Лі раиньоrо 
кпасици1му. На лумху академіка Ігор11 Грабара, авmром просюу 

цієї nерквн був сам Васи.nь Бu:снов. Закрито 1929 року, поверну
то РосіАськіА православній uеркві в 1991 р. Вона А тепер зберіrає 
духовну ауру в цій місuевості. шо неwІІ.Іос:ерl1НО забудована суча
сними спорувми-монстрами. UерІСІІІ. ФUіппа МнтроПОJІита була 
наАб.nижчою і li.IIR МихаАла Щепкіна. Саме в ній віпс:півувuи ве

.1икоrо артмста в ссрпні 1863 року. Іван Бабст мешкав на З-А 
МішанськіА ву лиnі, тобто поблизу uеркви Філіппа МИ1')Юnолита і 
бу.пинку Миколи Кстчера. Борис Миколайович Чичерін 
(1828-1904) - правник, історик, фіоософ і пубпіцист, DJІИН із 
лідсрів західників, основоnоложних •л.сржавної школи.. в 
росіАськіА історіографії, nрові.а.ииR ідеолог лібервлі3му, 
прибічник консnnуційноі монархії. У 1861-1868 рр. - професор 
Московськоrо унівсрс:ІІ'ТеТ)!. Випускних унівсрс:итеt)', росіАський 
економіст І статнсn~к, аІWІСмік Іван Янzуп зrцував: •Нельзя, ..,. 
3)'МССТСJІ, npcжDC всеrо не ynowяиyn. о таком блCC1'fiD1CW прсІІСТ8-

ВИТСІІе науки, КВІСJDІ бWІ Борис Нихоnвсвич Чичсрин, И3ІІССПІІІІА 
стопьхо же как спсWWІнст по rосу.аарсnенному nраву, скмько и 

р)'ІССІСИА ИсторНК. ... Вcer.u ШСІ'Q/ІЬСІСИ OJIC'I'WЙ, 8 JJаХОВЬІХ СІПОJС• 
ках, он пор&JС&ІІ вс:сr.QВ нас, сrу.пснrов, мехду прочиw, своим 

дІtСІПJІЬМеНСТ110М ... • 
В •ШеJІІІСНкІвсьхому словнику. написано npo Чнчеріна: сРе

ВОЛІDuійні дcNDkP81'И roc:tpo криrнкувми праці Чичеріна. ЗІ'ІJІКІ 
Шевченка про Чичеріна в •WDJІСннику. 24.111. 1858 зас:віІІчуЕ 
факт ВМІІІ.ІUШІІОrо 3НІЙОМСТІІІІ nоета 3 НИМ В QІІНіА 3 NОСКОВСІtХНХ 
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книrареІІЬ•. CnpaiAi, зустріч Шевченка з Чичеріним була aнnan· 
ково10 і 11е мала nродовженнJІ. nроте Борис Чи•Іерін - цікава і 
noмima nостать. Ві11 виступав 11 реформи зrорн, .'Іібера.'Іьні кроки 
і с:КІІьну ~ Захистив .tИсертацію •Об."ІІСИі 38ІСJІМИ в Росіі•. 
Чичерін баrато років лружив 1 To.ncmм, був 1 ним на -ти•. У wо
.пениикуТо.nстоrо віл 24 січня 18S8 року читаємо: •Приехап Чнче
рнн. СлиwкомуАІNІІ'Іі. Pyran жслчносяавянофилоа ... • Нв no'I81X)' 
бере1НЯ 18S8 рокуТолсто11 читав свій твір Чичеріну і Kopwy: •Ни· 
чеrо. Hauuи, что ничеrо•. 20 березня 1858 року, коли Шевченко 
есамотою місив московську rpJІЗIOk)'•, То.1стоА 38.nисав у своєму 
щоос:ннику: •ЧІІТаІІ Чичерина стаn.ю о промwuшенности Анг~ 
пии'. Страшно интерес1ю-. Серел. віЛомих nраць Чио1еріна можна 
назватм: •Обпастнwе fЧрежіІСІІИR в России в XVII в.• (1857); 
.Onwтw по истории русскоrо nрава• ( 1859); n'Rтиrомна •ИсториJІ 
ІІWІКІ1ІЧССКНХ учеНИЙ• та ін. 

Значно пізніше А короткиА чвс Борис Чичерін заАмав noc:IJI)' 
міськоrо rолови ( 1882-1883), ІUІС Був звіJІьнениА, бо, ВИС1}'ПІЮЧИ 
в Московс:ькіА думі з приводу короІІ8UІЇ Олеканnра ІІІ, звернув 
увагу на narpeбy ПОСИЛеННR уваrи ВІІІUІН JIO JСМСЬКОІ'О руху, ЩО НІ
rорі не сnОАОбалос:JІ. Піс:ля IUoOI'O Чичерін персїхаІі у свіА 11ІМ
бокькиR маєток, був аJmІаним дікчем земства. Балпу КDJІекuію 
карrнн і книг, як і ролоау саnибу, збнраВСJІІ 38.nовісти улюбленому 
ппсмінІІнку Георгію Чичеріну, ІІКИR від спВJІUUІни вШ.мовивс:я, за
те став народним каміс:аром в урці ЛеніІІВ. Борис Чнчерін JаІІИ
шив унікаJІьні споnши, аикористаІІі нами в uiA ІСJІизі', між іншим, 
Бо.ІІІІнськиА в них не згцуєтьск. Навіrь у розповіді про літерnур
ний сuон у кuртирі Миколи Сушкова о~біли craporo Пимена•, 
зввсідником икоrо був Осип БодянськиА, ми не зустрінемо нати
ку про СJІВВЇСІВ. Як і а щоденнику Бодинськоrо не знаRдемо 

nрі3ВІІша Чичеріна. Віzюмі :JІІХЇllНИки А БодинськиА були не суrо
лосними ЛІQJІЬМИ. 

Невіаомо, чи обміНJІJІИСJІ с:JЮвом на обШі в книжковому иаrа
жні Шевченко і Чнчерін, але ІОНИ моrли б :тайти спільну мову у 
НСПІІUІИОN)'С1UІІСІrніооцаря Миколи І. Осьдумка Чичсріна: •Он 
6ьш АССПОТ И ПО ІІІП)'рС, И ПО ПрнВІІІЧХС, JІССПОТ В ПQІІНОМ СМЬІСJІе 
CJIOJIL 0н Не Прпеп НИІСІІСОЙ Не:JІВИС:ИМОСТИ И ІІеІІ8видеп ВСRІСОС 

'С1атт8 &арка ЧкчсрІнаІ.курІІІL"Іі ot.Awtd•ІI851. Nil21 нuн.....а~•ПромІІ· 
ІWІениос:n.нПІС)'АІІІІаІОІАнrJІНн•. 

'НІІІрнJdиuІХІХс:ІQІ!fmЧnерінDІІОІJІОМ)'6у.ІКНQІНІ ВоnІОКІІІ,І4)з 
IIP8JIIIJIIПNll <Ьіеа:ан~РDМ <krpaкwtM tІІІІНОІІ Aкtakoalul. 

'Воm.ІПІІКНІ&.Н.ЧкчерІІМІ.ЧІС'ПоІнІІ.-М.:И~u.с:nоМОСІСО8С:КО· 
ro yнnepcwm~, 1991; ЧІІ'ІерІІІІ &. Н. Восnомм:НІtUUІ, NeМ)'IIIW. - М.: ACt Мн. 
ХарІССt,2001. 
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превосходстІtD•. В своіх СІІоrапах Чнчсрін наnисав про ІІ&рІОВІННІІ 
Миколи І тик, ніби Аuшnс:ІІ А про Шевченка: •Ни в чём не nовин
ІІWе ИJІН RИHORНWe ЛИШЬ R ІОНОWееком JІСПСОМhІСІІИИ MQJIOJIWe ЛІО

.1Н в течение многих .1ст nодвсргалиеь еамwм еуровwм наказани

ям. Вс• жн:~нь их бссnощадно комкалаеь и ломапае.,.•. 
До проrрсеивних ПРtІІставників московської інтсліrенІІ.іі нале

жав Олександр Іванович Кронсбсрr ( 1810-1865)- росіАський :ю
О.'ІОГ і ІІубліцист, син відомоrо харківського nрофесора-латиніста, 
ректора Харківського унівсрсИТС'І}' Івана Кронсбсрга. о.,ексаНІІр 
Кронсбс:рr відомий сноім ІІСрсклап.ом «Літоnису. Таціта, який 
вийшов у світ мкраз у 18SR р. Знайометно Шевченка з Кронсбср
mи також вмчсрпапосн олиією ::JУСТРіЧЧІО. 

Шкавою і колоритною фіrурою був Євrен Федорович Корw 
(1810--1897)- росіАський •урнапіст і ІІереІUІІІlІ8ч, якийумаполі 
роки близько етом в до rypn.iн Віссаріона Бєлінського, Олександ
ра Герцена, Тимофія Грановського. Зв'ІІ:JКИ 3 Герцсном і Aoro ви
і18ННЯМИ Kopw піптримував і в 1858 р., коли :J)'СТJJіІІСJІ 3 Шевчен
ком. У 1843-1848 рр. був редактором •Московскнх НОІОСТСА•. у 
18SS-1BS7 рр. ре.цагував журиІUІ •Русский ІІССТНик•. Якраз у 1858 
р. Kopw ІІочав вилавати історико-літера'І}'РННА журнал •Аn:неА•, 
нкнА, як ми wкс знаємо, чктавЛев ТолсrоА:, а також багато ІІсрс
дових лкшеА того часу. Реклама •Аn:нея• активно Auua в •Мос
ковских ведом~ якраз у час персбуаання в місті Шевченка, 
зокрема, 22 березня повідомлялос:JІ, шо амАшов М 12-А. а nеред
пnата на журкаn приАмВJUІСЯ в книJtКОВИХ маrазинах міста, в тому 
чнсnі а кннrарні Миколи Шепк.іна. Про Корша Толстой 3ВЛИСав у 
WОАСННику на початху 1858 року: •СnокоАно н вwсоко умён•. 

За ДОПОМОГОЮ КорtWІ В до.UТК)' Л.О газети •МОСКОІІСКНС ведомо
СТИ• 11 111010ro 1858 року було опубліковано рецензію ШеJІЧСнка 
•Бенсфис r-жи ПиуновоА, января 21, 1858 1'0.!18•1• Завакки цієї 
одиничної протекції Корша, ми можемо CJ.OI"'JUfi ЧН11ІТН ріакісну 
.п.u Шевченковою nерв n:атральну рецензію про беІІефіе сімнад
wпирічноі актриси Катерм11и Піуновоі, икою поет захопІПІСJІІ в 
Нижньому Новrороді: •Независимо от юности и pacnonaraiOIQCA 
ІІаружности, она так мила и естественна, что rлидя на нсё, забьІ

васшь n:атрап.ьнwе ПО.ІІМОС"ІКН•, - при311авався Тарас Гриrорович. 
Він окремо віІзначив арrксnrчні 3&118Т101: •БенсфиWІаІпка o6JIII-

'ЧJІІІСІІІІН 6. Н. Воmомин-. МСМ)'ІІІІІ. С. 171. 
'BIUOIIIeHtna:)"Toncmro •17-II.ІIOIUIU 11SІроку( nримее8і.ІченНІІ: еЧІПU 

.А:n:нс:І"•· 
'в.м .. Поrо11011 n-. noml8i S nІmМU IISI року: eCrnwoo ІІІКІІ0Я ПІІ)'Ж)-

101 • 0'111p88L1 1 pe.DКUJOO "Мос.окхмх унн•раnm:пх t1010m:l" чра Eln-
11118 Фе.1ороuчІ Корw ... 
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даст всеми :JІШ8ткамн сцеинческоrо нскусстоа, а""'· вместе с мо. 

JІOJIOC'1\oІD её, конечно, полаёт больwне НІШС:ЖlІW н в булушем•. 
Якщо віриrи са.міR ПіуновіR, то іі таJІІНТ ще: в лнтннстві поміти
пи вШомі мосmвс:ькі актори Васнпь Живохіні та Іван Самарін, і 
31 іхиьоІ .lІ.ОПОМОПІ вона навіn. .llll8 роки навчалвс::• в Москві на 
почІП'К)' 50-х. Вrім, Шевченко внс.ковив і .аоречне побuсанн• 
мопооій априс:і: •Сколько МО&НО С)'.lІ.ИТЬ, г-а Пиунова с осо
беннwм пристрасntеМ вwбнрает ропи нанвно-МНJІWХ .аевуwек. 

Сло• нет: зтолучшие её ропи; но онІ не доЛЖНа 38бwaan., что 11 
них ае кроетс• однообразне и пёгкость. которwе моrут врелить 
еёталаН'І)'•. 

Як ми nte 3113Началн, Євген Корш був батьком Федора Кор
ша - ві.n.омоrо рос:іІtсьхого фіJюлоrв, псрскпадача, аk8дс:міка Пс
тсрбурзькоі АІСа.lІеміі наук:. автора. рилу праць і nос:зіА про Шев
ченка. mаАомого МихаАла Грушевського'. 

Hapewri, публіwк:т Микола Фе.аоровн•r Крузе 11823-1901). 
про акоrо Шевченко :иrав раніше з Кулішсвого листа аШ. 20 січн• 
1858 рох.у: •Я поспитаюс• у Kpy:JC. нашоrо широrо пос:піwника. 
чи не npo~a би він JQJYПІM и:шанием •Кобзаря• і •Гаdдамак•?• 
У 185S-IBS8 рр. Крузе: був осизором Московсwсоrо uснзурноrо 
ІСDМіте'ІУ, і НІ ці А посаді BIUIBHB С:Сбс: ПроІl)С(:ИВНОІD JIIOJUIНOIO. Зо
крема. Кру.к: J(O"]ВWIHB ВИІWІІUІ Кулішсаоі npaui сЗаписки о Юж
ноА Руси• та його сГрвМn1ІkИ•. Борис Чнчсрін рооnоаідав: .... 
Крух 83SIJI на ce6R: нниuнативу и cran пропускатr. асе cranн. кo
ropwe он считu безвреанwми. ПепрбургсІСІUІ UCН'JYP&, ВНJUІ. 'ПО 
всё :по ПрохоJUІТ ему .ааром. пос.nсдоІІВU ero приисРJ Правитель
С'ПІО МWІЧало, и русс:ІСІUІ печаn. 81JІОХН)'ЛВ свобо.lІнее ... • Проте 
врешті-рсшr Крух змушений був aиltnt у вШставку через обаииу
ІІВ'ІСНКІ у .ІібсрІшЬмі. Це про )(рух пис:ав Микопа Некрасов: 

Вnервwс ~ ... 80бuною НІІрQІІІ 
Дош/ІRІІСІІІІСІІСС./1088: 
Н.,u. ІІrnota. оtеЧеСТІІD. c.o6cwl. --

1 Фе.Іору Коршу ІІІІІОІНІІ/ІОU І 1851 р. n'm1W111'1o рааіІ. і filтwto МС 81111 
Aoro111 ~~~' Wеnенкам. ме 1ІІІСUІеІfИМU 11&./dна 8ІUІНО,ІRО кемн1І мо
,.,.... Карш DіІІІІОІ.ІІD ком IИJUC~II.' ІІІNИПD18ІІЙDІfІІІСtІ WсІЧСи
хо 1411cpa11L 1ахреМІ. 38Ck.liK ІХОС:Іо:І&ПІІС8І: ....... КорІІІІ puroІQPe 1 ІІІМІІ 
uxo,..mІSana, 'П'OCU8)'1'DI)' orro-IПI'IIra'IU(Ie, оnоом ме JНмтuаІ.Он ac
JIIOТRІII8X.IOМt.IIC811CNC8.n.onoaк,CCІІвнe~a~,181t:uti'INhllhoiiO:IIIIIn'l5ali~>... -. 

1 BcКtnmlupal8:anudMOCD!I8•1851pllccepeanpudlнІІidвaa~ 
ra 8lllllmJ мlmrnal ........... 1110 ........... puиu M•IQ/II Крре 8118 ІІІ 
Hldn:wr:IІ1)'81811•~5ya~aacy cmcwcaro J1U1111D ОІІскс8КІРІ.І'\nерL 
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Між іІІШИИ. у пWІіuіАиіА довідці про Мико.'Іу Добрсшюбова 
містилосн такс 1ВІtнува•tеІІНR на Aoro ааресу: •Коrда цензор Кру-
1С ЛИШИЛС.А ИССТІ 11 СНИСХОДИПJІЬНОСТЬ К •CoвpcNCHHHJCY- И 18.
ІІОJІО3рСІІ бwл в прелиамерснном ЖСІІаннн распрос:траІUІТЬ вре.ІІ
нwе идеи среди м011одёжи, ДобрОІІІОбов вмсстс с Черньашевскии 
)'СТJЮІІJІИ обел. в ••есть зтоrо цензора: на обе.І1с 6wпи почти все nе
прбурn:кие литераторw и rоворсно мноrо речей•. ЗабvІін за:nи
wнв у CIIC)(NY ШQІІСННИJСУ від S 'ІрВВНJІ 1859 року JВПИС: • ... АСЛІJІ 
обсд Крузе - ПрощаІІЬИЬІА. БWІИ Кn'<Іер, Корw, СомІ'RНКОВ, 
Шспкииw Н. и П., Мни, Крузе с братом, Вас. Боткии' < ... > 
В.П. Боткин ска:J&ІІ два-три хороших слова, самwх тёмwх н вwра
авwих ВПОІІИе 1Н8°ІСННС деJІТСЛЬИОСТН Крузе. Кто, ЮСПОJ18, знает 
историю Германии ипи Авсtрми или JIP)'I"Oro rосу.парспа, r.ae бw 
человек и nритом •аиновник nраВИТСІІьсtва сисл честно вwсtуnать 

праrив абс01110'П11Nа, воr чсстнwЯ протсет nротив тоrо же прави
тепьспа•. В 1865 р. Крузе бу.ІІо обрано rоловою хмськоі управи в 
Ямбурзькому повіті Пстербур:JЬКоі rубсрніі, ane 1вільнено :JВ осо
бистою вказівкою царя. 

З дсв'JJТИ московських відомих осіб. названих Шевченком, 
шестеро були МОЛWІUІИМН 11 ньоrо від 4 .!О 14 років і троє иаро
дН.ІІНСJІ на 4-S років раніше за поста; навіть найстаршому- Ми
колі Кетчеру - не виповнилОСJІ ше п'n.аеСJІТИ. Всі вони були 
nовні сил, еиерnї, зав1ЯТfJІ; мнслили Я rоворили, тим па•Іе в 
своєму середовищі. ро:псуrо, rлнбоко, критично А цікаво; буми 
творчими ідеями та планами на маябутнє: ставилиси до Шев
•Іенка з сердсчкою добро1и•шивістю. Вражає сам персJІік про
фесій і 3&ХОІUІеНЬ, ТВОрчИХ сфер і 18HJI'I1o, У ІІІСИХ ці ЛКШИ були 
справжніми фахіВWІми А доснr.11и значних висаг. посзіJІ і про:sа, 
журнаnістика і публіцистика, персклаааuька спрвва і правооивв
ство, мС.ІUІuика. економіка, історі.н, фі.ІІософіи, фолWUІорнстика, 
зоолоrіJІ. Б.ІІискучиА РJШ еиерrіАних діячів, які співчувапн niJut:e
CCHНIO демокрвтичноrо руху в Росіі і щиро прапtу.nи прис.nуж:и
тися Аому СВОЄІО працею. ТаккА еИСрrс'11f'ІИИА Зrуt:ТОК ЇІП'МеІСІ')'• 
аnьннх сил і МСПUІНВСJСП:А ШевІІенко сприАнив із рааіСТJО і 31-
ХВІПОМ, він убира;в у себе вимрі.ІІиу в 31tCJ18HИi 180рчу атмосферу, 

HIICOJIIQUtYВIІІCJІ сnілкуваиинм: з JІІОдІоМИ, якими був •ч•ровв
ниА. Шсаченко щиро И8388В іх м:аnQІDІми, живими, віАьннми, 

ПРНСІрІСННМИ. Пост Ві.ІчрвВ себе, Rl: рибІ. У во.Jі, В ЦЬОМ)' ВИІІІ)'~ 
оному ІСОІІі .nІDJІ.eA, .11кі 3оІWІНС.ІІ Аому близькими дуХОМ, і навіть 
знвАомнми, білwое тоrо, рідними. Шо стосуnьс.11 БQмнсьхоrо, 

І Sandн 811:11/Do Пеrро811'1 СІІІІ/12-1169)- ICI*fll&, nepeullll •• IUIQiilletf
НIIК, 3 cepuiiU 30-Х рсмd8 aQIID.O I'}'PID МПDІІІІ CluiiCalfiiL 

435 



то він тримавси осторонь від Jахідників. і Aoro не МОЖІІа УІfВИТІІ 
в їх інтелектуальному ко..1і. 

Шевченко еам свідчив. wo, крім ІІа3ваних у wодеtшику учас
ників •ЗІІІІоrо обіду•. в книrар11і Мико.1и Wепкіна. він 3)'СТJJів ше 
•бaran.ox інших• іктелектуа.1ів. ОчевИ.ІІНо, сереа них були мос
ковські вtwвui та втас.:ники московських книrарсиь. В rазеті ..Ли
тературнwА оrл.сп Московскнх ведомостсА 18S8 mла• мені 1148Ло
с:я знайти інформаІtіІD, що в бсрс1ні в Москві, кріv книгарні 
Шеnкіна. npaaooвano ще шість книгарень: Універсmетс:ька (при 
Унінсрс::итетс::ькіА друкарні, на•Іальннком якої був Олексамр На
зимов), а також - Базунова, Полювого, Улі1іної, са.'Іива і Готьс. 
Хто 1 них бачився 3 ШевчеІІКОМ, напевІІО сказати не можна. 

Ue вже будо КОJІО знаАомих, у тому ЧИСJІі бли1ьких, Осипа Бо
шанс ького. НаІtбільwе він спіІІкувавси 3 Іваном Васмьовичем 6а-
1)'ІІОВИМ (1786-1866), икоrо своючасу витісиИJІн 3 університетсь
кої книжкової крамнині і той, за ІІоралою Бо.іІJІНСЬkоru. вілкрин 
свою книгарню на Страсному бульварі в буднику Заrрижськоrо 

нанnроти унівсрснтетськоі друкарні. В UЮдСнннку Бодянського 
З)'С'І'річаємо запне: с8сrретнn в книжной лавке Ба1}'нова ... • (8 
JІНПИІІ 1850 року); •БЬІІWИ В KHHJCHDA лавке И. В. Ба1)о1ІОВІ ... • (23 
квіТНІІ 1854 року); •В кннжной лавке И. В. 6а1)'Нова слwwал ... • 
(22 лютого 18SS року) і т . .іІ. Бо.іІянськиА 3ІІав ttaвm. прикажчика 
книrарні Івана Соловйова. 

•Максимови• заnросна ПоrодІна 
І Шевнрьоаа• 

Тепер з'ксуємо конкреmо 1 абсоп10111о іншим за складом бara
ТOJIIOJUIHM обідом, икиR маппував на ••есть Шевченка Михайпо 
Максимович 25 бере3НА: 
·~ М.А. М.К..0...JILII8JIМІRo6r.a1 , uкото

.... ІІJІ8ПІ8СІІІІ, мr.д1 llpO'IIDI. в 8mOIX .ІІtІІWІІІ тouJ*Щd nов 
Поrо.ана в Шеаwре81. По1'081 ~ ве 1U СТІІJ, ІІU • cro воо6ра· 
au с:е6с, Шtв~q~СВ C1'lpiR в, ІІІС8ІрІІ на ~ С8ОІО 6Jauo
вpи&:'l'tllll)' ............... ІИНІ8ІU к се6е не U)'ID8n'. CлuDI до 
ТDІІІВDN cn,....... В 1r01111t oiQI ............... .,....,. • .. кn. 1111111 
СТІІХІІ eekrulniCn СО'ІІПІМІІІ'. А ІІОС.ІІе а6еда ІІІІLІН!ІІвu X03du 

' 06U. ві/ІІІірсJІ 25 Ckpe11111 НІ ІІМНІІС c:lmJ 6.urvІiweHtuІ: •Мuс:импнч .11111 
МІМ обt.2 .. ІіІІаrо~ешенне no cлrwo 101ІРІШtнІU Ше .. енu• (ГриrоріR ~,.. 
rІНІ. ПроR .:zeu:IJІDC.:daннxн, нionvac ;уІСІІІІІеІ:І, nишуn..шо МІkСИІЮІІІІЧ мІUІ· 
1PUo6iA .усІОІІ ПІРfІІрі "НІ &.111'011eiJieHIC"'•. lk- ІІОМІ\ІІІІВ, 

1 Miфollort.Judt npoft, ІІІОС.ІІІ8ІІІСІІ CIOfD rocnuaticno. 
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проnела нeCI(OJibltO ML10poccиAcu:x песен, и 80СХИШёииwе rостJІ ра
зоmлись :по І(уда ... • 

Між іНІІІІІМ, МиJtайлу ПОІuдіІІУ ІІС було n шістдесяти. а Степа
ну ШевирМJву тількІІ-НО ІІсрсІІа.1Іt.1о за н'.ІПдеснт. Отже. Тарас 
Грнгорович у ті дні tючуьан себе молодим, власне, він пким і був. 
Очевидно. шо Шсвнрьон постоні відразу не сtюдобансн, в шоден
нику московського nеріоду бі.~ьше немає такої жорсткої, нешад
ноі характеристики. Письменник, історик літератури і крктик, 
професор Московського університету, декан історнко-філо
лоrічtюго факультету в 1846-1854 рр., автор офіuіАної історії 
уніиерсНтС'І)' ( 1855), академік Петербурзької Академії наук, діяч 
пракого кри..1а слов'янофіпьсmа Степан Шевнрьов був ведико
державником і монархістом, ме. волночвс, дружив з Микопою 

ГоГОЛСМ. У НЬОГО ІІНСЬМеНННК ЖИВ у \848 р. (будИНОК М 4 у 
Дспярному провулку не Jберігся). Починаючи з 1843 р .. Шевнрь
оо вів сnрави Гоголя з видання творів, внnлІПИ борrів, внлілення 
грошоnаї доnомоги для бідних студентІв. Гарну характернетику 

Шсвнрьову .пав Микола ЧернишевськнА в •Очерках Гаголевекого 
rІсриодв русекоА литературЬІ•. 

Вперше nобачивши Шевирьова, Шевченко тонко відчув те, що 

вілзначми люди, нк.і давно знали Aoro. Скажімо, поетів знайомиА 
Олексі А Плсшєєв ще в 1849 р. писав: • ... Ничего не может бьrrь па
костнес uрн ШеаЬІрёва, какоА-то паточноR, прнrорноА ... • Як ue 
схоже на Шевченкове •с.1вдкнR до тошнотЬІ стврнчок•! Оцінка 
Шевнрьоьа Борнсом Чичеріннм стосується пракntчно того часу, 
коли А ого зустрів Шевченко: с .. , Чем старс:е дслалси nрофессор, 
тем он становилея раболепнее ... Он етап по вснкоиу случаю пи
сать патрногические стихн, и nритом в такоh пошлоh н неуклю
жеА форме, которая: облмчала полнЬІА упадок не Т'І)ІІЬКО талаІПЗ, 
но и вкуса ... • Говорнчн словамн БоlІянськоrо, ue були вірші •з хо
лопським напрямом•. Звісно, що все ue, за Шевченком, •почте
ния не анушает ... • 

ДруrиА знаковнА прелставннк і теоретик •ОФіuіЯноі нарол.
ності•, відомий kгорик і журналіст, аuдемік Петербурзької Ака

демії наук МихаАла Погодін не викликав явних негативних 
емоuіА у поета, лише здався маподшни, ніж Шевченко чекав. Чи 
знав поет, що він був сином кріпака'? В 24 роки Поrодін уж.е читав 
у Московському університеті лекції з •nолітичної історіі•, в 
1825-1844 рр. - професор університету, його учнями були CcpriA 
СоловАов і Осип БоаянськиА. В 1837-1844 рр. Погодін, як секре
тар Імперв.торськоrо товариства історіі і старожитностеА 

росіАських при Московському уІІіверсктеті, готував •Р)«кмА ис
торический сборник•. Поrодін і Шевирьов, які в 1831-1856 рр. 
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раюм ВИ.18ІІІUІИ арукований орrвн СJrов'инофі.ІІів фі.ІІософсько
літературниА журнал еМосквиткннн•. неодноразово віртуально 
rrepcntнanнcн з Шевченком. Зокрема, нонн спримн пубnікаuІі в 
еМосквитнннне• ( 1843, .N1 11) схвальної рецеюіі ФеJІОРІ. Кітчен
ка на Шевченкових еГаRІІамаків•'. а в 1855 р. ПоЮІІіІІ сам пози-
1МВНО писав про ueA твір у •Москвитяннне•. В 1850 р. в журналі 
було опубпіковано комедію Оясксанлра Островського еСвон лrо-
4Н - сочтёмси!•, яку в НовопtrрОвськоwу укріІUІенні прочитав 
Шевченко. Нарешті, в історичному вiJr.ц.i.ni •Москвнтинина• 
сnівробітннчав БомнськиА. 

Але Бодинськоrо не було на зnшаному обіЛі. Ше МихаАло Зо· 
зули звернув уваr)' на те, шо в Москві Шевченко •жолного разу не 
зустрі•rався О.І1Ночасно з Бодя:rrським, ПоrмІним і Шевирьо
внм•1. Втім. Шевченко разом із 6отшськнм жодноrо разу не 
З)'С'І'річався в Москві взаrа.nі ні з ким третім. Jx зустріч 18 березим 
пройшла наодинці, а більше вони в той nриі:ш не бачилися. Та 

Бодя:нськнА сnравді без особлююrо бажання сnілкувався з По
rоаіним і Шсвнрьовим з часу відомої нам •ФЛеТ'rсрівськоі 
історіі•, в якій обИ11ВВ зіrралн роль, м'яко кажуоrн. недоброзич
лнвuів Осипа Максимовича. 

Стеnан Шевирьов, их ми знаємо, зробив rrемало доброrо АІІJІ 
6o.zurнcькoro. У SiD.aiлi рукописІвІнmпуrу літератури ім. Т. Г. Шсв
чсНD НАН Украіни :Jбсріrаєnси бпи:Jько 60 лисrів Wевирьова .40 
6отшськоrо, 3 яких вилно, наскіпькн теІUІо А по-друаньому ста

вивеа в 30-х-40-х роках спов'янофіл до спов'вноонавІUІ. Всі пис
ПІ незмінно nочиналися: еПСJІІ"ТСннсІІІшиА Осиn Максимович•, а 
захіичуваписи: .душевно Вам прс.ааннwЯ С. Шсвирёв•. Втім:, і 
3ПUІІ.ИИА раніше лист від 7 трІ.ВНR 1853 року npo обІ.а. на ЧСС1Ь Ми
хвАла Щепкіна Шевир101 написав у виwукано-ввіЧІПІвому СПUІі, 
закінчивши Aoro с:иовами: •Примитс чу8С1'В8 моеrо искрсннеrо 
уважеина и преданности•. Та наспраВІІі піСJІІ еф./Іс"rІерівськоі 
істоРІї• між ними вже не було колишньої ширості А .п.овірьивос:ті, 
не Dlt)'ЧH вже про відданість, більшстоrо, &одн:исьхиА, RK міг. цу
раваІ Wевирьовв 11 MeJD.MH іх Jlinoвиx :J)'СТрічеА в університеті. 
Цікаве пі.ІmІсрасини цьому знаходимо в cnorмax Грнrорія Да
ннлсвсwсоrо, каrриА, напевне, .110 118,!1)' А не знав про іх стосункм. 
Данилевський ПРІКТНЧНО не роолучавсн з Бомнським у Москві, 
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але КО.'ІІІ І ЛІІСТОШtд3 I!ISJ року ЙОГО бу.'Ю заnрошено 118 &e•tip ДО 
Шснирьова. то Бол.яttсІ.окоrо з ІІИМ 11е було. Да.'Іі -більше. Через 
кі.1ька пІІів Данилсвс~.окиR був nрисушій ІІа JІІамеttитому читанні 
Гоголем Aoro •Реві :юра• в прнсуnюсті акторів Михай..,а Шеnкіна. 
Прова Сзлuнського, Сергія Шумського, а також Сергія та Івана 
Аксакових. Івана Турt-енєва, Степана Шевнрьова. Саме прн
суntість ОСТ3ННЬОГО, Мабуrь, уНеМОЖ.ІІНВКЛа nрихід БодЯНСЬКОГО 

.10 Гоголя. 
Справжнє став.'!ення до Шевнрьова ще виразніше й ш:рскон

,,нвіше видно з щоденника Боuнськоrо. Скажімо, S лютого 
1855 року він дізнався, що саме ШевнрJоОВ предстаапяв царю його 
книгу •О времени происхождеІІИЯ СJШІUІІІСКИХ пнсьиен•. Попечи
тtль Москонеького навчального округу Волалимир Назимов ска
JВВ Бол.янському щю це так: •Госу.аарь чрсзвwчайно осталсядооо

.'ІеН Вашим трудом, которьtй обьяснял ШевЬІрёа.. Зшшалося, 
можна тільки пол.якуватм, хоча б подумки. Шевирьову. Та Бо
.1ЯІІСЬХИА записує в щоденнику зовсім інше: •.,Ну xopow же обь
ясннтсль! " - nодумал я себе•. І туr же жорстко формулює те, що 
(..-rаJІОСЯ міжними - JЮЗрнв: •Бог ему судья во всём :лом: если и 
дссJlТІІЯ доля правдь1, много и премного пос:.е IIR'1'IIJit'l'l разрм
а м самwх .apux JІO'III:Ioi:J. aepeouo&• (ВІШілено МНОІО.- В. М.). 
Між іншим. один штрих, який показує, ІІаскільки Бодянський не 
бажав псрс:тннатися з неІІриємними йому ЛІОд.J,.МН. В ході розмо
ви, про яку щойно йшлося, доrювілн про прнбугrи нових відвіду

вачів: • Tyr человек доложнл о профсссорах, прнбЬІвwнх н же.nав
ших прt.ІІ.стать. Я тотчас за ШІІяпу ... •' 

В roA же день Бодянський зітнувся з Шсвнрьовим, і ця зустріч, 
RK і раніше. була холодною: •Возвратнвшнсь в универсиrст, в ее
нях столкнулся с Шевwрёвwм. кoropьtR встретил меНJІ сухим нз
ІІСщеннеи, сказаннwм сквозь зубw н как бw нехотя, orro моё сочи
ненне бьшо вмесrе с друrнми тоже nредставлено (еще бw!) Госуда

рю и нес: А uарскоА фамнпнн•. H8C1)'11нoro.mtя - 6 лютого- вони 
побачклнсм на спільному професорському обіді в честь попечнте
ля Московського учбового округу: ue roA випадок. коли Бо.uнсь
кнА не иіr уникнуrм зустрічі: •Обсд бьш довольно xopow < ... > За 
обедом чктал свои стихи Шевwрёв < ... > После него пронзнёс речь 
Поrоднн; сверх всякого •tаяиня она YJUUUІCЬ ewy, особенно хорошо 
вwразнлся он о бедном. состо.11нин учёного сословив в универси
тtТСНашем ... • 

СпраІШі, Бодянський у своєму ШОlІенннку намагався буrи 
об'є~m~вним в ou.iнu.i своїх колишніх друзів, осООливо Поrо.в.іна. 

'БQiunlcю!R О. М.Дневнн~;. ІI.S2-18S7. С. 150. ІS2. 
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Ось на rrооштку 18S3 року він .аі:JІІавсJІ, шо ПоrодіІІ пролав ко
лекцію рукописів і :Jбирвєтьсн пос.1ати гроші Шафарику в Праrу: 
еЧто хорошо, то хорошо, ВСJІИІСОJІУWИО и блаrоролио. ДвА 6or, 
'ПОбw аrиwне М. П. ІМихаАпо Петрович.- В. М.) ІІЩJССТІUІ кула
ІСОІІІП1t, не имея. по его же словам, бо.1ее нужл.w бИ"ПоСЯ об лсд, как 
та рьrба~о. Бодя:нс:t.хиА співпре.uював із Поrоп.іним у Товаристві, 
звсртаВСJІ .110 иьоrо :J проханням в 18S4 р. виаіпитм Шевченкові 
примірник .Літопису .. 8с.JІи•tка, були у ньоrо 1 Поrо.аіиим і Шеви
РЬОІИМ інwі.ІІіАові контахтн, 3)'С'f"Річі, розмови, 5сш.ІІис:ьхиА отри
му&аВ віл них .ainoai .rrисти, записки. &inьwe того, ПоІ'О.ІІін і &о
JUІнськиА 6у881Іи олин у олиого мома, принаймні в 60-х рр. До
сип. nерсг.nннуrн .nнсги Поrоліна: 20 rру.пня 1860 року він писав 
Осипу Махс:нмовнчу: ,. Три раза собнраnсн 11 ІС вам < ... > КраАме 
нужно бw ПОВнда'ІЬСJІ. Я тепер& все буду .пома•: 2 травня 1861 ро
ку: еМиnОСІН nрошу в сад под расuветающие бсрё1w < ... >надо 
ПО'І'ОJІКОВ8П. О Спавянах•: 18 ЖОВПІН 1861 року: еСбИраІОСЬ НЬІНе В 
ІtІІ)'б, аоnу.па к вам< ... > бу~ ли~ .пома?• 25 черанн 1862 року: 
.... Заrлнник непременно ко м11е ... • 1 т . .п. 

Проте 111га.ІІьне тло їхніх л~одеьких стосунків за.nишмосн хо

JІОАННМ. І через бararo років Осип БотшськиА не забув обрuпиву 
нссnраІСМивість, внаспіАох JІКОЇ він за.nнwив Товарис:пю історІЇ і 
с:тароаиt11оасА росіАськнх, пов'язуючиііз конкретними людь
ми. На початку 1857 року він 1ВПНс:ав у шодс:нннку, що сехрепр 
Товарис:тва Іван Бєп•єв, нкиА nрашовав післн НІоОІ'О, uнrtював пі.ц 
вудrу пре3ИІСНТІ Товарис:тва Олександра Чертхова •• ero сообш· 
_.. (П~. Шe8Wpha. ... с: бpan.cto) ... • (Ви.пілено мною. -
В.М.). 

Проте буJІо б ПОМІUІКОІО DOJDI1ll все до uієі образи. Прн
молінійниІ Бо.uнсwсий не приховував критичного с:тааnсннн до 

жнпєаоі nозиuіі, в тому числі аІПИукраінськоі, Погодіна. 
Ска.імо, 1 18S6 р. Бомис:ькиІ pi:JКD Іі..пrукува.ІІСJІ на Аого craтno 
сО дрсвнем ІІЗЬІКС руа::ком•, в JІКЇА, зокрема, rоворилос:JІ такс: 
•В Кис:вс аипн 40 твтар не мuоросс:нинс, в ВС.ІІикороссиние ... 
ЯDІКІеt'ОІІИССЙ, ІІМССt'С Н 111WK цсрпсА, 6WJІІІ1WКОМ ЖНІWМ, а rо
ВDрн.ІІИ им ІІС.ІDІКОрОССН.Не ... • Бо.uнсt.киА писав Максимовичу з 
uьoro прnоду в травні 18S6 року: •••• Кто ........ un. QIIIIIJ.....Y 
---СІІІІІUТWJ(ПОІ"ОІІін)<-В.М.)Іu
........ ІІСІСІ880!" lllxuwlee 818'1er0. 3811010 ICtX IIUI.JaC'n 
31'01'0 .-. (Ви.піпсно МНОІD. - в. М.). 

'ПІІІ::WІаМ. П. Поn:ІІІІИІО. М. &оаm::кому. Соо&uхнм А. А. 'І'Іnv.мм 1/ Чn:
нu 1 Имnерuорс&Ом oCIIQeC'nle ІІСІОРfІК 11 ,~~~elltCI!mA россмІских nрк Моско.
СІССІІІJІІІІІІJІСІІmе,І814. Кв.3.С.ІІ,І5.16, 11. 



Згалану стаrrю Поюдіна вчений рооrромнв і в nрнсуrності rro
nc•rнтenя Москоаського навчального окруrу ЄвІlИІФВ Кова.'Ісвсе.. 
кого та nрофесора Москоаського університету Грнюрія Шу
ровськоrо: 

•Я llОК83ЬІваJІ НСОСНОВВТ't.ІІЬНОСТЬ Прс.ІІПО.10»СеНИЙ СОЧННктеJUІ, 
ЯUUIIDIIJIQIIOМ~ктopiiUBcoaepleiiiiOI'Oнt

ИAeiiiUI 8 enaнc:ul ............... ДоІС038ТС1Іьс:тва СВОИ ПОJП'ВСрж
JUUІ МСЖІІ)' прочим словамн из Нсс:торовоІt летописи н •С.1ова о 
полку Игореве•, из :noro nocnc.aнcro прнвеп на rrамить больше 10 
чисто маnорусских c.noa, IIOJICC иси:ІRССТнwх мuороссиянам, и т.n. 
< ... > Кончив свою речь. тут же обрепrлся к Шуроаскому и ска:ІІЛ: 
"Ма-ете ІІМІІЄІІІІІІІІ 118111....., llpii8C1Jie'lf nepe.un. ПоrодІІІІJот 
uou. ао cnou, ес. :J&ІІОМІІІТе, - 'ПО. кажется, и с:JІ.елано бу.ает, 
ПОТОМУ 'ПО ОІІІІахО.D.ІПСJІ С ІІИМ В ПриІІПJІЬС:КИХ ОПІОWСНИЯХ Н да

же ПОІІ)'ІfИJІ Of HCro особЬІй ОП'еСОК :noro СОЧННСНИJІ•1 (ВИділеНО 
мною.- В. М.). 

Втім, минав час, їхні стосунки ставапн тtrrпішимн, а на

nрикінці жиrrя Болянський помнриася з Поrодіним. Олександр 
Кочубикський з цього приІЮЛу писав: еВсрнwІt себе, своему нра
ву, БолJІНСКИЙ ПОЧТИ 'ІСТВСрn. века Coxp&HIUI ХОЛОJtНЬІС oniOWCHHJI 
к ПракntЧССJСОму избраннику rрафа Уварова и снова соwёлся с 
11им, кorJJa оба бьurн с:тарнками. rra nopon: мonurw, nерел. ІОбИJІе
см Поrо.ІІИна•1• 

Біпьwс тоrо, Бом:нсІdСИй, визнвючн, що в їхніх стосунках із 

Погодіним енс обійШJІося без непорозумінь., фактично nоклав 
віІІ.nовіІuurьність за них на самого Поrсшіна: сВ памятнwй 48-А I'QII 
< ... > он t."ЧИТВЛ меня nричастнwм случнвшсмусR в ту пору круше
НМІО нашего общества Исrории н дрсвиоас:А росснІtских, косвен
но направ:rеииому якобw и прсmІВ него; по необwкнокииоА впс
чатлнтельностwо своей, принял он :пу мнкмую обиду ropFІO к 

cep.auy, и ПО3ТОМ)' дал 1101110 н перу своему карать неnризиатеJІr.но
rо, ках awpІUІWJCJІ он. Но время мапо-помаnу pacceuo его за
блуждсrrия, разубетшо в недоверни, нон с прсzнею, можно ска

зать, УJ180СННОЮ р8СПОІІОЖСННОСТЬJО обрІТНJІСІІ К МНИМОму обІШ.
ЧИІС)'8. 

БодннськиR CCPJ'C'IHO приІІітав ПоІ'QІІіна в зв'•зку з 50-річчям 
йоrо JІitqмrrypнoi і rромадс::ьхоі вімьності aUt імені Тоаарнсnа 
icropii і старожитносrсй російських, • той у відповішо ПWІВруаав 
йому СВОІО КНИrу З 1'8КИМ Н8ПНСОМ: •Многоувuсаемоwу 0. М. Бо-

• SаuнсІUІАО. M . .Dнnкиk.IIS1-1857. С. 210-221. 
'Кool)&naJIBN.O.М'.~ІeroJIКt'мaace//ИC10pJI'IOCIOdlllmiiiK, 

1887. т. ххх. с. 508. 
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дя нскому в 1нак блаrоларности за доброс распопожснис и nринет
яивос с:пово (а что npoбcrana чс:рнаи кошка во время оно, сrинь её 
ronoвa!) ar иси1мснноt'О автора•. НеЗІUJ.овrо до смерті Попшіна в 
1875 р. він очолюнав нкнRсь час: Товариство, і вони - ro.n.oвa R се
кретар- зновутісно й ІL1i.lufo співпрацюва:tи. БодІІІІСЬКНІt nисаа: 
•Пре.ІUІвrаJІ ему СТІТІо во rлавс: Обwесrва. стопько уже ему обязан
ноrо, по nрежнеА ero в нем дентельносm, МLІ nитаnи, коttечно, 
увсреННОСП., ЧТО ОН, 1(81( МНОrооnLІТІІLІЙ И МІІОЮИСК)'СИВWИЯС:Я 8 
маванни по JСИТСІtскому морю, с чесп.ю и славою править буАСТ 

ИМ: ВдсJІС pa;JWIІ:HCHИJI судеб оn::ЧссtВа нawc:m. Но .:yro.бw IWCWHe 
иначе реwИІІн. Он вскоре азнт от нас в лучший свет ... • В останні 
роки жнтrи Поrодін не приховував, що хотів ба'ІИТИ Бодянською. 
В травні І 875 року писав йому: .ДеtІЬ и час tta:JttaчaJtrc. как уrол
но. Я все не вwезжаю. На тоЯ неделе, если можttо, постараюсь nо
Видатьс::JІ, - ИJІИ ВЬІ также, CCJIH МОЖІІО, 38ГJLІІІІНТС. Ваш ПоюдИН•. 
ltte)ВДoaro перед смертю 16 жовтня 1875 року: •Хотелось бьt по
видатьс:JІ, ПОТОJІКОВВТЬ, - НО, СЙ БоІ}, НСТ СИЛ ..... 

ПіСJUІ смерті Поюдіна Бодянський вигукував: •Гдс друrой По
годин, уже н телесно не жкпец нашею света? Где, можем спро

скть, другой Поюлин на СвяторусекоА земле? Кто так посnеwно, 
так rорнчо оnиrикиется теnерь на ВСJІКое D.оброе JlCJIO, ПодІtимае
моедІІн неё?• 

Та ~ее ue етапоси чере:J півтора десІІТИJІітrи, а ТОді, в березні 
18S8 року, •чорна Jdwкa• пкн роо'uн)'ВВJІа Бодянською з По
rодіннм і Шевирьовмм., шо значною мірою nовснює ві.Іtсуrність 
.apyra Шевченка і Максимовича на с1ваному обіді• 25 березня. 

сМ, О. Мак.евмоаи• 
ПОШ81JВ88 мене обІJІОМ• 

Хто був на обіаі, влаштованому Максимовичем? МаАже всі -
3найомі Бодннськоrо: МихаАло Щепкін, сини Аксакова- Іван і 
КостяІІПІн, а тu:ож: віD.омиА пубnіцист і rромадсьхиА діач, 
cnoa'JІнoфUt Олексащ Коwелєа з дружиною Ольгою Шевченко; 
nоетовнА знайомий we з 40-х років )'КраінськнА ІІDміщнк·мецс
нвт, .Юач rpoмaдcwcoro руху, ліберал Григорій І&лаrан; росіАсІtХИА 

історик, бібліоrраф, археоrраф Петро Бартенєв; мати 
спов'Аиофілів Івана й Петра Киреєвських ЄвдокіR Єлаrіна, про 
аку Ашпоса виwс. Таким чином, якщо у книгарні Микопи 
Щепкіна Шевченко спілкувався в основному 3 блискучими 
•західниками• пібсральноrо наnрямку, то у Максимовича потра
пив у І'}'ІЦ)' відомих слов'янофіпів. 
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Uіхано ІІО1Н8АОМИТИСІ 1 OUЇHkOID uієі ~·ri В КНИ"Jі І. Кара
буrенка, О. Марусича. М. Новохатського •Шевченко в Москве•: 
•СУJІІ ПО ссх:rаву npнr,1aWeHHW1C, НІШО ПOJI8ran., ЧТО обе.1 6W..1 ~
tpOCII с цепью СІІССТ1І позта со слаuнофи..1ами. обссnокосІІІІwмн 
тем, что Шевоrенко попал в окружсІІИе Bput.!leбнoro им лаrерн 1 , -

ювсстно, что М. ШепкнІІ, у котороrо Шеачеrrко осmrІови..1СІІІ, 
бопьwе тяrотел к либеральному :JаПІШІІнчеств)', чем к слаuно
фН.'ІІоС'ІВ~ И, конечно же, :no бwna попьrтха •Р)о:коА беседw• 
ск.1оннть Шевченко на СВОJО сторону, nрив.1счь cro к участмю в 
JCYPHUC't. 

Немає сумнівів, що ·~кан беседа• nраrнула схилити .110 себе 
Шевоrенка. Так само бе:mерсоrно, що Шешdн був за аухом, кажучи 
мовоютого часу. сnравжнім •захіаником•, а.'Іе рюом: 1 тим він сам 
говорив. що своєму роовпnсові зобов'и18ИиІt •дому Аксакових•. 

НаспраІІШі Шеnкін входив не в·~· конкретну суспільну течію, а 
в середовище перелових лю.асА толішнього московською 
суспільства. ихс сприАмІJІо ltoro не лише мх внлаnюrо артнсn, 
ІJІС А ІІК рівноnравну ікrслсrауапьнус:н.rІу. Він був сІЮеtолюдиною 

і в :мхідниu.ьких, і в слов'мнофіпьськнх колах. Про ue лобре сказа
ла Олекс:аЮІра Шепкіна: •ЗнахомСПJІ М. С. Шспхина бwли с:а
мwс разнообраJНwе. Ero одимаково рацушно принимали во всех 
с:лоях московсхоrо общества •. В свою черrу. в сім'ї Шсnкіна мож
на було чynr і rолос:ниА сміх КеrІсра, і витокчені роюовіІІі Тур
rенєва, і гострі :u.prн Гоrоли, і рооумнубсс:іrІу Аксакова, і ІІаnорм
сту мову Бєnінськоrо, і ваПІяні спапахм ГерцснL .. 

Це злаана СТ8JІО с:воєрі.Іlною трелицією - Щепкіна 1НВJІН А 
любили в обох ідеологічних таборах, Aoro цінуваnн Віссаріон 
Бєлінс:ьхиА і Олсtесандр Герцен. Письменник Іван Панаєв 1rв
дував: • ... кружок Бслинс:коrо бwл в очень коротких и близхнх 
СНОШеНИЯХ С М. С. UlcПKHИWM И ero ССМСЙС1110М•. Ро:mовідаІD
'ІИ в •БWJІІом и думах• про піс:л•пушкінські московські rуртки 
Іитепс:ІСТ)'&Лів, Герцен 1ruував ~nix Шсnхіна серед них. Сто
совно JІita 1845 року, коли лачІ JqJueнa А Шепкіна в ПІл.москов'і 
1НІІХО.ІІUІИСJІ nоруч, Герцен nисав: •Часто nрихtШНJІ и он nеш
ком, в wяипе с широкими полими и а бспом с:юртухс, как Нвпо
JІсон в Лоиnу.пе, с К)'30ІКОМ набраннwх rрибов. шутил, пм ма
лороссиАскне песни и морИJІ с:о смеху своими расс:казамн ... • 
В усіх споruвх про Щепкіна привертає yaary ucR •мало-
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росіRсr.кнА мотІІВ•. якнR артнет приносив у будr.-яке московсr.
ке товариство. Так само пам'нтаЯмо, що Щепкін невідділr.ннА 
від Шсвчешса, і ві11 3авждн був духовним послом украіІІськоrо 
nшія в Москві в )"Сіх товариствах, які pa.D.i були Aoro бачІПн А 
чути. 

За точним спостереженням тсатраnьноrо критика Олексан
дра Ур~:ова, у ШеІІкіна •сходІL1ись JІІОдИ самwх протнвоnо.1оа
нwх Н8ІІр8ІUІСННЙ И ІІОДЧИНЯJІНС:Ь ІІрНМНритспьному ІШИЯННІО 
ВЬІСОkОА ЛИ'ІНОС:ТИ», Не ВНПІІ.іІkОВО Ві.D:JНВЧСННЯ 50-ріЧНОГО 
ювІле10 сценічної Шяльиості Шепхіна в Москві в nнстопаи.і 
1855 року набуло широкого rромал.ськоrо розrояосу, Аому ап
лодувапи і ихів.ннкн. і слов'янофІлн. На урочнетому обіаі 26 
листоnВJІВ Костянтин Аксаков прочитав стаn10 свого батька. 
Серrім Ахсаком про ШеІІкіна, в ній пілкреслювапося: •Шсn
кин нашел в москавском общеетне JІружсскиА литературиЬІй 

Kpyr. В КоторЬІА ПрИНИJІИ cro с раІІ.ОСТhІО И rдс ВПОJІНС ОЦеНИJІИ 
его тмант, природнwА ум, любовь к нскусС11Іу н жажду обра-

1088НИЯ•. Це .'Іітературнс коло було широким і ВКJІІDЧало в се
бе nрс.!І.стаВІІНків різних іАеопоrі•ших течіR тоrо ••асу. Такий 
висновок було зроблено ше за часів Щеnкіна. А нам Aoro вар
то nам'ятати. 

Вячеслав Якушкін, розnовідаючи про ювіпеАні урочистості в 
1855 р., ІІрямо :JІUНачав: •На зтом nра:шиикс соеJUІнилнсь прсл.
СПІантепи nротмвоnОJJожнwх .18repcA. Михаил Семёнович, свя
заннwЯ тесноЯ дружбоЯ с rпаІІНwмн сrоронникамн заІІадничссkО
rо наnравлення. бwл ТІКJ(С tілн:юк н со многими спаввнофилами: 
11 ti'O ІО6Jшее JIМQDJII 8JUШI., tут ІІСкреІІІІС COfJII8IL/IIIЄ .. 11 JUІІШ• 
ІІІІКІІ, 8С.ІІІІІПІ ...... • (ВиаіJlено МИОІО.- 8. М.). 

Навіть у ра.~~~~нські часи в оuінці rромалянськоі nознuіі 
Щеnкіна бу.'Іа віD;суrня категоричність, аіІІчувалася двоістісп.. 

Скажімо: •Шепкин < ... > бЬІJІ пок.:uшнст н неприверед.nнв в сфере 
ІІWІитнко-грuшанских аrноwсннА. Вот nочему, жиu в Москве и 
нахОJUІСЬ в тесноА дружбе с Бслннским, Герценом, Грановским•, 
ОН СОІфВНЯ.'І В ТО ЖС вреІІUІ ВПОRНС ПрНRТСІІЬСКИС ОТНОWСНИR С По
rодИНЬІМ, Шевwрёвwм:. н :по принималось как нечто естествсн-

' Сам WenkiH 1'080ptll: •6cceJiw С r)ti.HOВCII:KK ПОJІКНІІІІІ.,Н ІІІІСНІІ Нрu&:ПСН• 
НО, )'J:pCIWL111110 ІІІІНС ПІМrnЦІННО )'ПорН)'ХІ 11 НCfТONHM)'ID nJCJ6alи. 11: tp)'A)' Н НС· 
k~·· 

• нао6Іаі IU'IOC'IIo WеnkІІІІІтрuні ІІS3роq.ІІІСІІІ &,ауnІІІПU8ІНІІІІС8Д)' 
МІІХІІЬІ llonWнв, im;Jpllk fОІОРІІІ: •llpмКТCR)'ID І8С or НМСНІІ ІІШІІ' МКОfО· 
'tНС.1СННWХІІО'ІtІ18тt.'ІІІ,l/ІССІtсобрааІІІНХСІІ:ІІоІІ~воабра3иn.сс6е,ІWІ:миt 
ПpuntO 6vn.111 ПptJIC1'IIКIQCN. І )'IICJNИIIt UІІWПИпжrккпІС:ІІ С IUIH ПpJUIJ· 
НК•IIIиlilltttuMHOIO.- В. M.J. ВІІСІ)'ПU'fU R .uІНІЇА ПрtІ.К.'Dо WеnхіКІ Cre111.11 
WeмpWПL 
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ІІОС•'. Як ба•ІНМО, Жорстка класона M8kCH\4a "-'IIIICJ1ШYRI\.18CII RНЗ-
118НІІЯМ того, шо за обстаВІІІІ реапького часу добрі CТOCYifkH 

ШсnкіІІа з крупІІнмн представника\4И рпних ідсологі•ших сил бу
лІІ й сприІІмалися як nриродні. 

ПриІІаймІІі, ШепкіІІ без ілеологі•ших намірів зІІайомив Шев
чеІІка З ЧИСЛеІІІІИМІt СВОЇМІІ дрУJЯМН, Серед ЯКИХ буЛИ .1ЮдН ріЗІІНХ 
поглмлів. Шевченко прскрасtю ЗІІаа про ue, і в Aoro nооtдіІші в 
Москві не було нічого такого, що могло б зашкодІПИ другові, ІІа 
вілміну від 11рнйдешніх дослідників nоет не булував умоrлІШІІНХ 
ідеологічних конструкціІt. 

На по•tатку 2006 року мені ловслосм внетупити на 
•Шепкінськнх •tmаннях• у Будинку-музеї М. С. Шеr1кіна в 
Москві з доповіддю •Шевченко і Шсnкін•. В ІІіІt ІІаГUІІошvналосІІ. 
що в історіі мнстеитва знаRлеться небагато приклаліи такОї яскра
вої. безкорисливої. щирої дружби як у Шев•tенка та Шепкіна. Са
ме дружба. а 11е поліПіЧІІа мерКВІІпtЛЬІІість. вюнвча.•rа порухи 
душ обох ухраінськнх геніїв. 

Повернімося до сприйюrгrя обіду у Максимовича авторамн 
книги •Шевченко в Москве•: •Любоnьmю. что Шевченко на о&
де щхх.їО ttc заметил ttекоторЬІх етолпов с..1авянофнльства н по
смсииапсм над тем же Максимовичем. Из всех nрисутствовавшнх 

он отмепtЛ только сІІСТХнх лсньмн ... • ПогодІІна н ШевЬІрсва. ІІа
звав именно их товарищамн Максимовича< ... > И все! Больше 11и 
на кого из присутстиовавшнх на обеде ІІс обрапш аІІимання. 
А ІК:д.ь, за исключением Хоиякова, там бьt.1 ІІСсь ІІІІСТ слааяно
фнльства- 11 оба СЬІНа АксаковЬІ. н Кошелсв. н Елаrнна, и Бар
тенев ... • 

Така тра1сr0вка стаалешtя Шев•ІеІІка до uих люnсЯ у тоЯ вечір 
зnаєтьс11 не .nocwrь точною і коректною. Передусім. якраз 

•стовпів• слов'ІІІюфільства- приятелів ШеnкіІІа ПогодіІІа і Ше
внрьоаа- поет помітмв у nершу чергу, а те. що він иазаав іх това

ришами Максимовича, в даному разі. скоріше плюс. ніж мінус. до 
їх іміджу. Навряд чи можна всерйоз сnриЯмати твсрJVІ.еІІІІЯ про те, 
що Шевченко на цьому обіді ке11куваа з Махсимовкча, чи взаrа.n:і 

•З самого nочап:у знайомсrаа з ним ставився no ІІЬОГО іроніЧJІО І 
навіть неnрюпно•. Наспрамі. Шевченко щиро nоважав Макси
мовича, у •юму мн переконалися. і звично назмв на початку самої 

розnовіді про УJЮ'ІИСТМЙ обід •Многоуважаемwм М. А. Максимо
вичем•. До речі, через кільха днів nоет писав Максимовичу з Пе
тербурга в Москву: •друже і roлy6t міЯ снзнЯ! .. Спасибі тобі < ... > 
Прошу тебе. мій голубе сизиЯ. 11е 38буваЯ шнроrо землІІка nюго 

'Запксп u:re~ Шеш;:нка.- М.: ИCІt}ttf!CI. \938. С. 191. 
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Т. Шев•tсІІка•. Шев•tенко пос.тав Максимовичу ttерсписаииА ним 
текст нipwu •Полякам• (•Ше як були ми козаками ... •), а на 3RO· 
роті наttисаа; •ВЬІсокоблаrородJtоИУ Мш<айлу Алексанлровичу 

Максимовичу•. Тож tte залишаnt~tемо в noлotti nолітичних міфо· 
логtм і не забуватимемо щю справжttє nоетоае crnanetшя 11.0 пep
woro ректора Кнїtк:ького унікерситету. Між іншим, у тому ж 1989 
р., коли виАІШІа шпована нами кннгв •Шевченко в Моское•, 
Пвnпо Федченко nисав, шо дружба Шевченка 3 родиною Макси
мовичів була •однією з ttаАсвtтліших сторінок останніх рокіІІ Roro 
життя•. Втім, пам'11111Rио. шо nісля Шевченко110rо персбуванни 
на Михайловій ropi anin:y 1859 року Максимович став холодніше 
ставктиси .:хо nоета, а на початку 70-х років навіть не радив Ввсн· 

ЛЮ Маслову ІІНСВТН біографію Кобзаря. 
Тепер про те, що Шевченко ніби·то •не звернув уваrу• на 

•весь квіт с.аов'янофільства•, зокрема, на братів Аксакових. Arle 
ж вілразу після обілу він nоїхав у їхню сім'ю! І nробув там до 
дев'яти ТО!І.НН вечора. В кнітні 1858 року в листі до Сергія Акса
кова Шевченко nисав: сОт всей души uслую вас, ваше nрскрас

ное, ссрдечttос семейСТ110, и всё блнзкое вашему ссрдцу ... • Не за
буваймо про ue! 
О дев'ятій ГО!І.НІІі •С Иваttом и Констаиmном Аксаковьtмн по· 

схал я к Кошс:лсву ... • Так що, і ІІа Коwслєва, якого добре знав Бо
дянський, Шевченко .звернув уваrу.. Шо.п.о Петра Бартенєва, то, 
можливо, nіл час обіду у Максимовича саме віІІ. нього поетові по· 

ШВсntЛО ловідаrnся про сnисок частини поеми .Єретик•, шо 
1беріrалаСJІ в коrось. Цю частину Шевченко одержав віІІ. Макси
мовича через Галагвна 28 березня вже в Петербурзі. 8 щоденнику 
поет 3ВНО1)'ВІLВ, що Галаган nередав ~моеrо в Москве обретшегося 
.,Epentкa ... т.е . .,Яна Гуса ... котороrо .я cчиnvt не110звратно Іюntб· 
шни•. У листі .по МаксниоІІНЧВ від 5 квіntІІ 1858 року він писав: 
•Под.якуй за мене Бартснєву і поnроси Aoro, чи не .пістане він .ае
небудь другу половину .... 

Відом нА аже нам архівіст і бібліограф Петро Бартенєв заклав 
наріжні камені nушкінозна8СТВ8, зафіксував сnоrа.пи і друзіІІ по· 

ета, написав пушкінознавчі дослідж.ення. У щоденнику Бо
д.янськоrо занотовано, як у серпні 1857 року він, разом із Бар· 
тснєвим, зустрічався у Сушкова з відомим етнографом і археоло
rом. Іваном МихаЯловнчем Снєгірьовнм, якнА близько знав 
О,lекс&шра Грибоєдова, Петра Чаа.nаєва, Олександра Пушкіна: 
..Я с Пушкнньаw; да вот nисьмо ero, которое .я нарочно захватил 
с собою, чтобьr показать Вам, сказал он (Снєгірьов.- В. М.), об

раша.ясь к П. И. БартенеІІу,- узнавши от Сушкова, •no ВЬІ бу11.е· 
те сегодня з.десь. Ведь Вьа тах ннтересуетесь всем, что только ОТ· 



ttсхитси до Пушкина. Tyr он rtoлan ему nисьмеuо на •tстІёрке ... 
Ра1умсетси, Барn:нев, с соr.1аси• Имна МихайлОІІН'Іа, туr же 
списал письмо•. БояннськнА знав Бартенєва ще 1 тоrо часу, хмн 
тоА ІІІВ'tаВСІІ В Московському університеті, В Aoro ШСШСНІІИК)' 
])'СІРЇВ: •Петр Барrенеа, MOJIQJIOA ХІНJІІШІТ HIW•. У ІІИХ бу.'ІИ 
побрі стосунки. Бартенєв nрмхсшиа ло Боаинськоrо .пол.ому. JS 
серПІІІІ 18S7 року БсwшськиА :.nис:ав: •П. И. Бартенеа, пришел
'''" часоа а 11 утрв ... •' і т.д. 

У МихаАла Чanoro читаємо, шо •П. Бартенєв. вважаючи Шев
ченка за rсніапьноrо поста, нспrrивно характсрюу•в Aoro, ІІХ 
людину. .. • На .поха:J НІВОJІ.ИВ рооnовіаь. ак у Києві Шевченко 
ніби-то 1Rмісп. тоrо, щоб ycmmyrи вчасно на oбi.rt .11.0 икоrось ге
нерала, на пару птин затримався в того на кухні серед паисьхих 

ві1ників. Ane икра:J у ставпенні до простих людеА Шевченко А 
Барrенєв і роmwtлися. 

Читаємо в листі учасниuі обіцу ЄІUЮкtї Єяаrіноі: .у Максимо
вича обетuІи Кошелев и Коwспева, оба Аксакоаw, Щепкин, Гana

ratt, ПоrоtІин, Шевwрса ... • Тепер знову заrлинсмо.по книrн •Шев
ченко в Москве• 3ІUВНИХ авторів: •Мноrнх из названнwх < ... > 
Елаrиной Шевченко не ]8NC11UIIO времи обсдв ... • Це не так. Інwв 
річ, що стосунки з перерuованими JІІDДЬМИ були, неnростими, 

неоднаковими в різні nеріоди часу. Якщо ае спреВD.і rовори111 
про те, що Шевченко когось із учасників обіду •не поміmв-, а, 
точніше, не :~nщав у щоденнику, то ue саму Ємокію ЄІІаrіну та 
Грнrоріи Гмаrана, ме тоА JІJІИ нього був не ново10 JІIOJUIHOIO. 

МихаАІІо Зооум своrо чм:у писав, шо •З)'СТріЧі Шевченка із 
СJІО8'анофілами 8 березні IBSI року в Мос:ІСВі, юкремв у Макси
мовича на званому обіаі нв чссn Шевченка, і .пе•киА інтерес .ао 
них з боку поета nWІснювалнсь властивою Шевченкові звціDІІ
ленісnо с)'І;пільними пробпсмами, спробою вннкнуrи в суть 
ЦЬОГО Н8Пр&Му Т8 Aoro ПporJJIDI}'8>. НасnраІШ.і, ПОХІІИКВНИА на 
обід Т•рас Григорович не вибирав гостей і не мав яr:оісь 
сnеuіальноі мети познайомитиси то.пі з пpollJ&MOIO 
слов'аиофілів. Інша річ. що ШеІІЧСнкові друзі намаrалиса не ]8-

прощувати в компанії різних 38 поr.ІJШОМ лкшсА, де моr.1н б с:nа
JІахнуrи с:уперечп, 8 'ТОМУ чиСJІі на rрунті оеобнс:тоі нenpu:mi. 
ТоR же Зозупа uсрнув yury. шо в МосквІ Шевченко •жоаноrо 
разу не зустрічався одночасно з Бо.uнс:Jоким:, Поrо.аіннм: І Шевн
рьовим•. Певно, з or.JUIIY на ос:о611н.ву 1103НUЇІО &о.uнськоrо Ao
ro не 38JJРОСИJІИ не 1'і.ІІии нв 3)а'І)І• 13 •зuіІІннкамн• 24 березНІ, 
а А на оС5і.а. .а.о Максимовича. 

'&аuискиІО. М.Днпюас.І852-1857. C.101,2ji,1S&. 
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Єааокі• Єлаrіна :Jrалув&~~а: •Пос..1С обс.аа Шевченко, ХООJІЙІСа н 
Гuаrан СТІJІН nеть малороссиАскне песни н ІІрсмнло, Максимо
вич cUJІUІ сnи•• стихами, совсем бw..1 а аосторrе ... • Onle, співала 
не .. иwе JІРУЖИНа Максимовича Маріи. про що не міr не напнса-
1Н :sахоменнR нею Тарес Грнrоровнч, ue А він сам. Ue пі.аrвсрд· 
жував і Гuаrан, JІКИІ писав: •После обе.ІІа Шевченко прмесmо 
ne.n. с женmо Максимовича. А МОСІWІИ с.nушапи хорошо ... •• На
вряд чи nоет спіІІа би а оточеttні JІIOliCA, •ких він •не nоміmв ni.a 
час обіду•. Беmерсчно. Шевченко вШ.чув те всличс:Jне UНJІюван
и• А захомснНJІ Roro творчіаю, акс nерсживав не лише Макси
мович, а R інші rocri. Це було ро:JJІІПО а атмосфері ])'СТІ)ічі. Втім, 
Шевченко добре рооуміа, що не всім Roro творчість до кінWІ є 
:Jpo:JYМiлOJO А АУUJСВНО бnи:JЬкою. він не мав ілwіА сrосовно тоrо 
• Шевирьоаа. 

Апофео:юм noaarн і любові до Шевченка стало урочисте виrо

.1ошення Максимовичем своrо вірша:, про що він сам СВЇІІ'Іив: 
•На псрспуп.н, в Москве, :Ja обеJюм, .ааннwм ШСВ'ІСНКУ, ПJЮ'Іита
но 611110 CJicщyJOWCC С1'ИХОТІІОрсНИС: 25 марrа 1858•. 

НасІПС &:wовіакккє 
ТсбспрМІІЇТІІІD, 

UlоПІ.~мІІ.~ 
З.:ІLІІекоrо~ 
0А,ІІІtАРУZС•tо6оІо 
~ВІч-іка: 
)rепfіесІІОІІКИЦІІ, 

АІІІtІІІІІІІСІІИІ. 

ШевчсНІЮ CJI}'X8.B, rпибоко 1воруwсниJІ. Та А інші rості були 
СХІІUІьовані, а Щепкін рИJІNа рІШ&В. Сам Максимович JІеІІВе стри
М)'ІІаВСJІІоОЗН. 

Xмmm. &оn!.. В. 11 ПІ1 ...... .... .-._.. 
iyld мороа. ,... - ка рuісп.. 

1 m-w. Jlмкrpo РсІІуuи:мІ ІІІПрИІtінцІ 20·1 рокіІІ MIIII)'JIOro 
aмimlcnpau.11180.,....: •m-IIII08Im)'JIIIбy.a.nu.IIIO вЬІ npocro не 
tdr ~. 11106 • cal8ml ... • Про * .,.111111!1111 'DDIIIID Cflln.llt8. еа.Імо, Ле• 
....,.._.,~ •Uie8wDDRI&ш 1811С811оммарСІССИІІСUІС nесІDІ, nc11 
ссsа.-м~.-еа.. иОоае~•смwс:.1•. ПІІІПUеІман К,а.іш 
ІІ.аиnц DD non .epiUI:8 o.I8D Н8рОІИІDІ nlceta. < ... ) 1110P1JJ1, CkCipD Aoro серце 
J16'ma f'IPI'8 J РІІDІІD. J ICaJIXOIV nd8y < ... > 8ІІо ІІWІІШі ~._ Мвd.Іа 
м..:...o.r......: .... ~мwnaiOIIICtOIDenata-ЖIA1)11D81Cf
•RИDІ _"..,,_lar81o IIIJIUCUIIIeiCI8IIII8DIUICII, СІІІ~,а 8CCI'D 
CILIWteeiiiCpiiiDe-8IICНIIIIYIIJ8IOICКIIXН8pQIUIWIIIOCell8. 

1 Тев:rш.аrаІІІрш8 мUCJDID ... nepuu .... ~ QІмrорІ• ruuu. • nm:paypг, 
llUariaaaacnpDІІUІiaraaeNIC'r)'IIIICКU.atJІnlcлllnpмбym•llflclo-ll6epeJ· 
ИІ.IJel'lnn'~8.,....m.oc-(1861,,.6). 



Асо0і-ІІІСUІІУ
Персбу8ТІІ'ПІІWJІИХО 
IJІIIX)"tteJIМIOO 
1вcnild ае КО8КХ nkcln. 
ПроJІІІUСІоК}'ІО-ІD; 
1всnІаІ НUІ'JUIDI. nkcІUt. 
Що6 МІПІ 8крІіН8 
Іkсею&.1ІС .. ШОН8СІІІІІ)' 
Tc6enOJIIWL1І!' 

Як І nередбачав ІlОбриА і шириА Максимович, обід перспо
рився на спраDНЕ" пошанування велнкоrо україн~. 

Коnи вони виtІwли на вулицю, було тихо Я прохолWІно, nааав 

сніr, і Тарас ГриrороRИ•І почуuвся ро:JЧУленим ... 

о~~ ТІ Х8И.ІИRВ 3p06RJІR мене Ш8СJІИ8ВІІ• 

Настав час вииснитм, чому Шевченкові відвідини сім'ї Cepri1 
Аксакова, яку прекрасно знав Осип 5сшІиськиА. віІІбулиСJІ бе3 
ньоrо. Ue поясНІDFПоСІІ дуже npocm. Перші два візктм 22 і 24 бе· 
ре3НЯ до 3наноrо письменника opraнi3)'UB Михайло Шепкін, в 
йому не потрібна була нічив допомоrа, навіn. Бомнськоrо. 
В1ретє Шсвченkо поїхав до Аkсвхових 2S бсре3НІІ пркмо 3 обіду, 
naнoro МнхаАJІом Мвхсимовичсм, на ІПСому Бсши:нськоrо не було. 
Bpcurri-pcurr не в ХВраІt"І'ері Бодвнеького з'ІІМІІТНСІІ там, де немає 
наrальноі паrрсби. Са.імо, на nочвтху 1854 року, ПвІПСЛеАмон 
Куліш, зупинившись у Бодвнсьхоrо, вміжJvпв до Серrія Akcaxo-
811 в Абрвмuс:ве, буввв у МихаАла Шсnхінв 3 nриводу наnисаннн 
біоrрафІї МихО/ІН Гoron.-, в БсшкнськиА у ueA час сnохіАио заА· 
мався своїми сnравами. 
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Про досить дру»ші стосунки Осипа Максимовича з родиною 
Аксакових nереконливо свілчить, ІІаприклu, ось uсЯ 11nис у 
Яоrо щоденнику 12 траанк 18SO року: • ... Обеп у С. Тнм. Аксако
ва по воскрссеньим. гдс непременнwм б.nІDЛом бwлн всегда ва

реники• .аля трёх хохлов: ГоR1ІІJІ 1 , М.А. Максимовича и меня, а 
nосле обеда, cn)'t'ТJI час • .apyroA, nесни малороссиЯскнс ПOJl 
фортсnuно. распеваемwс вrорою дочсрью X03JIHHa, НІІ1СждоА 
СсрrеевноА, ronoc которой очень МСіІОlІИЧССКИА•. У ШОJІСИНИку 
6о.uнського с R інші записи про те, wo він часто бував із ІЬrо
пем у Серrія Аксакова. Зокрема, nривсртас уваrу запис:: •Вечер 
у Аксакова с г. Поrореuким, штаб-лекарем в 6-м псхотном кор
nусе (ро.аом нз-ІІОlІ Василькова КиевскоА губернии и моим ста
рwм знакомwм) н Г. П. Данилевским. тоже малороссом (из Ека
тсриноеJІввскоІt rубсрнии), служащим чиновником nри товари

ше мнннсrрс народного просвещения (Норов); пение ра3НЬІХ 
ммороссиАских песен, к чему приглаwенw бNJІи Гоrопсм, с ко-

'ІІІреНІІІСІІnмІDІіІІаІ Wемнха. BciuiiИJ poкynиc:uJIIt08)' ~lflt)": •Jfi 
~-меніро'JUJ)'Іmопро8ІрСНІІІUІППJІО"'~.1UІІІІКП8tІИІ\ІІО,ІІІІІІm.ІСІІ 
piaнoruкe-.lioiJIII*IIRI)'UIOТIICipULШ0811~VІ.IICJii.'llo30тpJICНII• 
,._., ТL1ІоКК ~В очі .Ь.1101Ц,): llapttaiii:ПI., JU nJ6i iJІiJe аООІі, ~IDtll, :11· 
n.,_...ІІІСІІ,аІін~.ПkІІІІІ1КІІІНКІІ,аІ'kтер6ур1і9n~~mm~ІІS9рокуМ.JІ.МІ· 

ХІроІ :11ПJ10CN1 Uk.-teHDIIOceбe fUOIO :IUIJiaCOIO: ..д.uJ.r.y! ПptІXQ!Uo'ft ІІМІUtН•У 
чn.:р ареникІа knl•: 20 JIDIVI'O н. &. (.'ухано8 npoc:lllll ш~-нr.а :JUIIICitOIO 

•ІJІІКUІІо:.ІІІрІ.-аером.u.ае)ббоrуна•реиНІUІ•. 
' JЬoro .IIUI Ііо.uІU:ЬКІІА ai.1.8iua [Oro.u, і roA, ПроІWІІОЧІІС. 1 HHN, :JUIK• 

188" -бу.., Jlll8 на 18PfHIIUX•. Пі.І ШІN llr.paJ і WUI::I НІ )'IUi UIOЩIIiAwiJIR o6Q 
у АкаІtо!ІИХ 1 обоІ'ІJКСПІІОІК 18pi:KICICINIC. В 1856 р. &cwuk:•IUIII 'IIUJВII у 1110-
.iU!NXІІr.y: •IЬnuuo. КП І 8l:ttll :JIJIC'I8.1, o6aaJI С HIIN 'І8аО IJIONC С. Т. АкІІ· 
-. ІІХІбип 111 ІІОрІІ8kЦ I*Cno, ІІQІІООно onae ооему, н. ІІОІО6но ему. •anu 
стр&а~~ІЮСJІе cwrнoro okAL .. • С.ме &cwlнcwtнA роопоІіа Іt,рішу про :J8C'J'iAIIII 
1 81peiii\UIIII 1 AlccuoltiX, і 1011 Нlllfulwut сам~ ui o61Ju1 МІВ НІ )'1111і, І.Оо1Н 
пнс:п, 1110 • Мосr.ІІ n~aano r.i.lwt~ сімеІста, у іПКХ IЬrcuDo noчyua се8е 
_, 

•11 CJWJON В ПpJUr'ftJIIoCDIX &ONal ОН ІІUСШК.1 11ІU6имwе СІОН r.yiDUI .. , К, 
МCJr.I&Y IIJIO'IIIM, !ІІрСИІІІUІ, ICI.JI'OPW~ 011 очсн• JІIO&ul Н 11 r.oropwNИ не ра1 JIIIC• 
Cu:JW8111, '110 QIJIH 10 ~10 1HIIOMWX, 1111 pcwttle, ІСІІІUІІІ р83, ХІІ. IIQIIIIВJIIIC. на 
C10IIItlpeНHDI, ІІСfІреМеНИО npoІC:JIIOCIIJI І. КІnІ CIIC,I)'IOIIIet 80118ІНJІ~: иІарсИІС• 
ХІІ- no&uiJeiiUitll! ~wром 6oJa1 11011ІІІІХ8ИІІ, МІСJІОМ 0'18110111ММІ8ИМ- 88ре• ........ 

9rD o6ml8te.llм:no. меа!~)' I&JIO'OUII• nOU3WIМТ,.W ако1 ettnetaІIЬroll• ЧJІІ· 
~celllc..мa.IOJID.IICIU08CICIIIJIW3d.Oи1101'pdilnllnai18M181CJU,ar. 
11 І JIQIIIOI118c11Jвeue, 1101' pКne88no JXPIIIIICUIIIIВCHH СНОІІN, КП 0К ......_., 
•1.08111W111•1'D80CC181,1101'tшl'ldlo,CXOIIWIOOI)'yr'QIIIO,KIIUQIIICIICer.aJIIeТQI .. 
ICDitiiii8IМioiDIICIQ'IIIIRUCIІ1CMIIIIfni,IIOaiiOI)'II]JJIXCIPI80XDIIo.IIIWI1oC
~. 11011 С1рОПІХ qllmii.UIO (К,ЛІІІІІ Л. А. 3uuiCICн оаиw~ HIUO./IIIII 
в.ск.ое....ІЬfоu,І.'ОС1U.ІІtИІОо IDIOCIICDIIIIIIIDIICІU,ІІVXIII:JНUOМWIC ІС ID 
еrосоІ5сnенкuхПІІССІL- М.: ИМJІИ РАН. 2003. C.SII-589). 
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им я nозІІакомІІЛ ДащUІевскоrо•'. Григорій Данилевський роз
nовідав у своіх сnогадах, як восени 1!151 року Бодянський :шnро
сив Aoro до сім'ї Аксакових, де мав вистуnити в дружньому колі 
український сnівак: •В назначеннwіІ ве•1ер, ЗІ оІСТJІбря, Бодян
ский, ПОЛУ'ІИВ nриrлашение Аксаковwх, nривё1 меня в их семей
ство, на Поварскую. Здесь он nредставил меня седому, платному 
rосІІОдІІІІУ, с боролоА и в черном, на крю•Іках, зиnуне, знаменито
му автору .. СемеАноА хроники'", Ceprrю Тииофееви•Іу Аксакову; 
его добродушной, nолной н еще бодрой жене Ольrс Семеновне. 
их МQ/lодой н красивоА, с nривлекатепьнwми глазами, дочерн, де

внuе Належ.де Серrеевне, н обоии их сwновЬJІм, в то время уже из
нtС'Т1tЬІМ nнсателям-с.'ІаВJІІІофилам, Константпну и Ивану Серrс
евнчам•'. 

ЗверІІіn. уваІ)', що все це відбувалося 31 жовntя, тобто • Afll., 
наро.ІІJКеІUUІ Бодuс:...:оrо (!),який зустрів своє 43-річчя в сім'І Ак
сакових, хоча, наnевне, ніхто з них і не знав про цю даl)'. Якщо 
иавіn Бодянський вважавдля себе днем нарол.ження J листоnада, 
то Данилевський. яки А бачив Roro тоді майже щолня, не З&JІИШНв 
жодної зrадки про це, тож Осиn Макснr.ювич йому не відкрився. 
До речі, в архівах траnилася мені досі невідома :JІІПиска з ciw'i 

Аксахових: •Осиnу Максимовичу Бодянскому. Аксакова (Ольга 
чи Віра- В. М.) давно желает видсть Осипа Максимовича, не мо
жете ли ВЬІ nобьаваn у нас вечером. Гоголь хо-тел провесrн нwнче 
вечер у нас с ДанилевскИІ•t•'. 

На початху листопала 1851 року ДанмсвскиА, який збирався 
від.-ІХ3ТИ з Москви, отриwав листа від Бодянською: c4-ro нОІtбря, 
1851 rода, воскресенье. Мне поручми nросить вас завериуrь к 
Аксаковwи. Они имеют к вам просьбу о достввке одного письма к 
кому-то в Малороссию. Ваш весь - О. Б.•. Внявклося, що Бо
дянський nоинлнвся, мвсправді Аксаховн через нього внконува
JІИ прохання ГorwtJf, А саме він JІерелав у Петербург nакет через 
ДанИJІевсьхоrо. Ці незначні nобуrоні шrрнхи лише nідсилюють 
вШ.чуm~ друJІ:НЬОЇ блкзькосrі Бодянською до ciw'i Аксакових'. 

Власне саме аід Бо.м:нськоrо та Шеnкіна сім'я Аксакових зна
па про Шевченкову пюрчісn. і Яоrо важку долю 38JI.Oвro до особн
стоrо знайомства з nоетом. Проте прямі відrуки Аксаховнх на 

'ОсНІІ Ма~мwовкч Бааяисхи1І•еtо.ІІНСІІНМКе І849-ІІ52rт./jІ')>сццсnр~~
ка,І889,т.64.С.Ш-ІJ4. 

'ДамІu!СІІСІМІ r. п. Зкuомст.о с ГоІ'WІСМ // ИсторІІЧССЮІІІССТИИІ, 1&86, том 
XXVI. С.480. 

'8РlЛ,ф.99,QІ.1б.ІОS,арк.ІО. 
'А8тор kІІНІ'И оАкс:uо.,. у сері •J()nн .. ~WrNII JІІІІJІеІ• І200S) MмuA

JIO Ло6Іное UІІІ_, Бошtнсмоtо сере.4 o6mm,oa JqJyll1l СерrіІТ\DсофіІо.мчао-. 
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ареШТ і 38СJІаІІШІ поета ІІСВіаОМі: 3НІЮЧИ, ШО ЛИСТИ ПСрлЮС:тру
ІО'ПоСЯ, ВОНИ не ИаВІUІ)'ІІВJІИСЯ 3І'&ІІУІJ8ТИ В ІІИХ iloro ім'я. Навіть у 
IBS6 р., після смерrі МИКОІІИ І. дОНLКВ Серrіи Аксакова Віра, по
СІUІаючн СПИСОК Вірша •Не llO.IOMY ВНОЧі А.1учИ ... •, ИаІІНеВИОГО 
Шевченком у Кос-Аралі. не на:JиІІМа ІІостовоrо імені. але писала 
в захоппеиому тоні: •Он бсднwА юrнаниик. Он нстиннwА ІІОП, 
Nlol НедаВНО ЧИТ8ЛИ болLWое СТИХОТІІОреНNе, ВродС ПООМІоІ, НСПОJІ• 

ненное палнческих красот. Он н рисrст nрекрасно•. 
А Шевченко ще в 38СЛаниі внеоко оцінив порчісn. Серrія Ак

сакова, шо виm1о i:J Яоrо :JВПИСУ в шолешtику вШ. ІЗ серпня 1857 
року: •Первая книжха •Р)'Сскоrо весПІика• 38 1856 rоп попалас• 
мне в рухи. Оrламенис мне ПОІІрави:юсь. Там бwли вwставпенw 

имеиа Гоrмя. Соло.н.ева, Ак~;акова - имена хорошо ювестнwе а 
наwеЯ .1ИТСР81}'РС•· 

Бс:JПОССрсдНі СТОСУНКИ, СІJОЧатку заочні, МіЖ ПНСLМеИИИКВМИ 
зав'я:w~нся в грудні ІИ57 року, коли CcpriA Аксаков ооспав Шев
ченкові черсJ Щепкіна свою •СемеАиую хрони ку• 1 дарчим аито
rрафом. UeA 1'Вір. ак і кинrа •дстскне rод1о1 Ба11Юва-внука• Jавто
rрафом Аксакова, JВЛИШІUІнся у бібліотеці Шевченка пісnа Aoro 
смерті. Суmrчи 1 yct.oro, Шеnкін розnоаів ШевченкоІІі баrато xo
poworo npoбnH:JioiCOro Іtому Аксакова та ltorociм'IO, ІІКИХ 1І)'ЖС по
В81(88. У cnoraдax артистки Manoro театру А. Шуберт про 
Шепкіна зафіксовано важливе зі:Jнанн.ІІ артиста: •Своим развиnt
ем. ІЮ еrосnовам. он обязан аому Акс:Іковwх•. Очсвмдно. Ще11кіи 
rоворив і про писІоWснинUІоКе чуrтм відомою пис•менннка та Ao
ro чуйне серце, бо Шевченко ше до особисrоrо :JнаАомСТІJВ про
сить Аксакова JlВТИ криntчну оцінку своє і нової росіІtсІtКомовної 
noвicri сПрогулка с удоВОJІІоСТІІИСМ и не бе1 морали• і впаІІf1'У83ТН 
ііпуб!ІІкаці10. 

З nриводу uьoro поет писав Аксакову 4 січнІ 1858 року: 
•Чntмwlt и м~мwІt Ceprelt Тhмофеевнч! 
Не нахожу СІІов СК838ТЬ вам мою блаrодарность за ваш миnwR 

IIOJllpoк., 38. ваше искрсннсс ссрдсчное ко мне внимание. Я давно 
уже 11 нсСХОІ1ЬХО раз nрочитал ваше изяшнеRшее промзІІСJІенне, 
но теперь • ЧИТUD ero снова н чипю стаким вwеоюtм иаслаждс
нисм, каксамwА нсжнwІІt лІОбовинк читает nис•мо свосІt боrотво
римоR ммоІ. БІІаІ"ОІІ,арю вас, много и премного раз бІІвrопарю 
вас зв :по внсокое сердечнос насJІІХдСННС .•. 

ПоеJІал І вам < ... ) СВОІО еПроrулку с удоВОJІЬС111ИеМ И не без 
морцн•. JJоору.нтесь тсрпением, npoчnrrc ес, и есnи наА.дстс 
СИІО сПрсиуиу. rо&НОІО npцan. ПІСНСНИІО, ТО прслаRтс, ГАС наІt
асте приличнwм. Вторая часть сПроrуnки• буаст nрнс.nана вам. 
как то.uко IIOIWkC'ICR в nеча111 nерІІІUІ•. 
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На жаль, пс:ршиА лист АксакоRВ до Шевченка в Нижній 
Нов1-ород не зберігся, проте уяву ІІ(kІ ньоrо можна мати 1 nо
етових с.'Іів. Скажімо, в щоденнику ІЗ січня він записав. шо от
римав від Аксакова •самое любезное, самое сер.rtе•ІНое письмо•. 
ЩеnкіІІа nовіЛомив у сереанні січна: •... я по.n)"ІИВ не письмо. 
а 11росто nаІІеrірик от Ceprea Тимофееаи•Іа. Якби я ХО'І трош
ки зурІІіwиh був, то я б учадів од doro панеrірика, а то, СJІава 
БоІ')', видерх:ав. Поцілуй Roro, .ооброrо, б.1aropwшoro. тричі зu. 
мене•. 

На цьому тлі відбуласи 22 березик 1858 року ІІерша зустріч 
Шев•Іенка з Аксаковим. Заrланьмо до поетовоrо щоденника, в 
якому nередано Rото щиру ра.а.ість віЛ неї: 

• Paдoc11feiDIIIA из p8AOt11DIX анеІ. Cercшu • uши чuмеu, 
котороrо не нueuea )'ЦІІеn а тевере~~~~~еt мое аре&.uанне а MOCII.
at. ЧС.ІІ08Ск :пот - СерrеІ'І'имофееtІrІ АІ:еuов. Кuu орекрасвu, 
6ааrороднц етаР'ІееІU ~! Он не 3.UP01 • наоrо не ІфІІ· 
ІІІІМІІет. ПоеХ&ЛJІ мw с МІІХ8Ілом Семеннnем ceroдiUIIJOUOIIII'nal 
ero семеІс:ТІіу. Он )'1IWI о ІWІІСІІ ПрІІС)ПТUІІ а своем 4ОМС м, 80ПрС
ІUІ J&ПОКІІ.М доктора, проем нас к се6е. C88J1,11111e ІWІІе .IUQLtOCio и
еu.u.ко МІІІІ)'Т. Но :пк НСІІ.ОJІWІ:О МІПІ)'Т сде.u.'ІІІ меа: C'UIC"ttiii8PIIII. 

QCЛWI деІПо 11 вucer.u ОСТВІІJ'ТСВ 8 lqi)'IY МОИХ CUIWX CИ1'JIWX ВОСDО--·· Шевченко nрекрасно розумів 1НІ'ІСННА CepriA Аксакова JUPІ 
росіЯськоіJІітератури. високо uilf)"Daв Aoro місце в рау визначних 
імен. Якраз 1858 року в Москві аиАwла в світ автобіоrрафічна 
книrа Серrія Аксакова ..Детские ГОJІЬІ 6аrрова-Jнука•, в якій о
тор ІІіднJІвсІІ ло худшІutьоrо рівня, вс:тановпеноrо Aoro ВСJІиким 
сучасником Львом Топстмм в автобіоrрафічніІt трмоrіі •детсnю•. 
с0троЧеС'11ІІ;»о, •Юност .... (1852-1857)1• Прослухавши на nочатху 

1857 року ttДетские rодЬІ 5е.JlюВІ•ІІНУК8• В ІІро'ІІПВННЇ автора, 
ТолстоА занотував у шодсниику: •Чn:ние уС. Т. Аксакова . ..де'rст
во'" прелестно!• В цьому році Аксаков nисав: •С ТопсtЬІм мьr ви
аасмся часто н очень JІРУ)ІССКИ. Я ІІОZІІОбНІІ ero от а,уши; ~. 
н 011 tІас любитw-. Коли 11 1860 р. Шевченаса взявся за написанЮІ 
автобіоrрафіі, ВіІІ ОJUІ03Н&ЧНО ВИСJІОВНІІСЯ 38 таКІІА ВНКЛІШ фактів 
у ніА: •Я бw жслал И:JІІожить их в такой попноте. в какоА nокоА· 
нwА С. Т. Аксаков nрсдставнл свои дСR:кие и юношеские І'ОАЬІ, -
тем бо.1се, 'П'О истории моеА жизни состаВJІJІст часть истории мо

сО родІІНЬІ•. 

• РеuенШ Омксаи.ІРІ Cпнuut'U КІ uelt ndp Акс:аm• uc бум НІRИС8на, 
коаи Wcl'letw) :JКUQІИКІІ у Моо,;Рі. а а &)'ІІІWІі сАтенсА• t'ІrІИІІКІІ .. ІWІІDІ 
nіс.'ІІІІІІ4іuу nоета 1 Пстербурr. 
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24 бсрс3НR Шевченко знову 3ВCPHYJICR в щоденнику до 1)СТ'річі 
1 Аксаковим: •Eiu: pu 8Qf.IICR с Cepretll 'І\Імофееu'Іем АксаUМІІІ 
N С ero CIDIIII'III'IКDif семеІсnом N 1!1111! .. :J CUC'r.UII. O'llpoиrem.
нwl na,ea! О• llpiii'JIU8UТ меu 1. се6е • .upe88IO •• .'11!'1'0', • •· ІІ· 
Jlei'CJI, не )'СТОD ІІJІОТІВ '1"1101'0 ІІСК)'ІІІеНЦ. Pu8e ROIIe"'IIТt..IWJIOo. 
J1118;1~Jf'PJ, 

МиК01Іа ЖудинсьхиІt с.пуuшо зауважус: •ШсвчсІtко мав и що 
поважати aiJJ.oмoro слов'иІtофіnа, икиА riJJ.нo оцішовав Aoro 
творчісп.. Тарасові Гриrороничу було відомо, що СсрІіА Аксаков, 
RICHA Пp&UIOUI 11eH:JOPOM, 3J'OJIOM ОЧОJІІОВІ.В МОС:ІСОВСЬКНА цен:Jур
НИА комітет. аІСТИвно долучився до внпанни в Москві творів Г. 
Кві11СИ-Основ'инсика, ПантеnсАмоиа Куліша•. 

Хороше вражсшtи 111 поста справив син Аксакова - Костян
тин, nост, філолоr, nуб..1іцнст-слоа'JІІtофШ. В 40-х рр., копи був 

wc мОJКШИм, слов'янофіпьські ідеі nроnагував навіть своїм одR
rом. Демонстративно нілмовивwись від євроnсАських фасонів. 
Аксаков nошив собі лонrоnооиА еіряк. на rолові носив мвrсрку, 
вШпустив бороду. З Іtьnro nриводу Гоrо.'Іь, нкиА пінуван талант 
КостиІПИИа Аксакова, писав Аому в 184S р.: •Ко мнс доUІJІи слу
хи, ЧТО 8W С.'ІИWКОМ ПpИВRwtW К НСІСОТОрWМ ВНСШНОСТRМ, ІСаК

то: носите бороду, русскиА кафтан н проч. < ... > А потому и вас 
nрошу убсдиrельІІО и сиnьно ... исnолнить мою просьбу: не бьrть 
от.ІІичну от друrих своим нарІІЛом ... • Кажуть. шо КОСТRmии Ак
саков прислухавен liO Гоrола: •Снял всё. что не налобно, имел 
всё, что нuобно•. Втім, він, як і батько - CcpriA Аксаков -
збрив бороду не тому, що радив ГоrоJІЬ. а тому, шо ви А шов uирІС)'

.nир, який 'JВборонив дворянам ії нос:нти. Герцен писав, що все 
JСИ1ТЯ uьoro слов'ииофіпа було бс'J}'Nоаним протестом nроти пе

тровської Русі, nроти nсn:рбур3ЬКоrо періоду історіі Росії: • ... он 
за свою веру поwёл бw на плошапь. nошел бЬІ на плаху, а коrда 
зто 'fYIIC1'8)'nCJI 38 словами, они стаиоВJІТСR страшно убсJuпель
ІІЬІ. Он в начаnс сороковwх rодов проnовеловап сельскую общи
ну, мири арrсль.. 

UіКВІІDІD поста1ТЮ був і малолшнА син - Іван. уже толі відо
мпА письменник і nубліцист. Харківська rа:JСТІІ еЮжнwА краА .. 
назвала Івана Аксакова одним із .. кращих прелставинків 
спов'ІПfофіпьс:па-. До речі, в 1858 р. він опубпікував •Исс.nсдова-

' Ramc. npo ІІЇ4МоІІ:КО8ИJ CWI6y Мрршс•. а, ltCJ'IИНUO'IJІ J 1843 P1*J. 
Cepril Aa::llriC8IDII plnty. 

• Uhl'fCHIDD 1111811Y881Luiam1 Мосuу R aol)'uniІAкciiCOU, npore ІСІ'ІНО .. 
.ниа • ІІІІІІ у l1e1epOnrJi rкWullнoro ТІ UIIIIIJDicwtOI'O НІІМQ не a.w DIOI1I 
це Jp01kn1.1$ пhи8 І &!І року UІnwНІЮ mn:lll АІаксnу. •Пре.uІСІІІІІВНІІt моІ 
~ІU.Мос:аrІІПІІІІІІІІІІІ. ІІІ: aouc1101811oHCdlмltoc ... 

454 



ІІИе о торrовпе на укранш:ких ирмарках•. уJІостоєне Велихаі Ксх:
ТЯІПИНінської меда;Іі. Шодо народною WІRJY Іван Аксаков писав: 
•НародtІU олсжпа нелолжнабьпьхост юмомили на рJІдом 
< ... > Она nопжна бьпь rrpocтo народноА одеждоR. н наJІевающне 
её аолжнw бwть пронихнутw искрснннм СОІІУJІСТВНСМ к самоА иа
рЯJІІІОСТИ, к внутрсинему её духу н её нрвІІСТІІСннwм н бьrтовьrм 

на'ІІUІам:, а не к наружноА топько её форме•. 
Ві3омиА росіАсьхнА історик, філософ, економіст Лnро Стру

вс писав про ч011овічу частину сі.\11 Аксакових: •Oreu Серrсй lіІ
мофсевич, OК838JJCR в поздн:ем II03J)8C1'e nервок,.1асснwи писате
лем, нссраансннwм и:юбретаttnсм бwта, соосрuавwнм и бравwим 
ею таким, каким он бwл а самом буквально смwСJІе слова < ... > 
Старший брат, Консm.нnш, бwл филопог. нсторик иnо-л. Всего 
Jttачительнее он бwл как истарик < ... > Рядом с оn1ои, художни
ком бwта, и братом, фиnософом нарсшности, натурами сщсрuа
тельІІwми по своей cym, стал Иван Аксаков. В нём хуножнкчес
ІWІ чуrкость отца к бьпу и приро.ІІС и фкпософско-историцескиR 

интерес брата к нароJІУ сопряrдись с вепичаRwеА деRствительно
стью < ... > Иван Аксаков не побоялси воАти в хоиАствеttную 
жизнь своей странw и своею родного ropo.aa Москвw < ... > бwл 
директором банка (одного мз nсрІІЬІ'Х, основаннwх москавским 
купечесrвом. обшс:ств взаимного крсп.ИТ11)•. 

сНам-то ее дуае ве Іnо•о6а.8ос:а• 

Іаан Аксаков, який припав JIO серUІ Шевченкові, бо ж у 
квітнсвому листі ло Сергін Аксакова •uілував тричі•, нецовзі 
виuикав справсдпмвс постовс обурення. Про UIO історіІо треба 
розповісти. В листошші 18S8 року МихаЬо Максимович про
сив ПОС"ПІ передати вірші .. сцок виwневиR КQІІО хати ... • і •Сон• 
І•На паншині пwеннuю жала ... •, wo вже були оnубліковані в 
третьому номері журналу •Р)'Сскаи 6ccCJI88' за 1859 рік, та •Заво
рожи мені вопхве ... • і •МУ'JВ• мя публікаціі в газеті •Парус:•. ику 
збирався видавати Іван Аксаков. Поет рішуче відwовив Макси
мовичу: 

•Спасибі uaw, wilt шмрнR, мій ЄдИНИА земляче, 'J8 ваш шаноб
ливий лист, коториR 11 читаю, дивуюсь і не иааивуюсь: чого б то 
мені, сІWІ:іn., бу.в.ьте ласкаві, 3 своіми віршамн плисти по суші, 
нко по wop10 пів. nсм пар)'СОм! Хібв я Олег, нехаА Боr криє, або шо? 
•Парус• у своєму унівсрсапІ перслічив всю слав'янсьху братІІО, а 
про нас і не зrадав, спасибі Аому. Ми вже, бач, дуже б.nизьІtі ро
дИЧі. Як наш &m.ко горів, то іх батько руки грів. Не .в.о804И"І"ЬСJІ 
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мені двІІть під парус своі вірші і тою рааи, що nap)'t сей НІUІ}'В8Е 
31С1)'11НИК тою ве.пьможноrо кн•з• •• 1юбН'ТСІІR бсрсювоі каwі. Мо
же, воно ТІІС і требі московській натурі. Та нам-то сеА)'Же не впо
доба.1осR. 

Оrах.-то! Не :шнвуйтс, добродію. шо не авоnив • вашої воnі, 
.11і.1о ес не жарти; самі маєте розум•. 

ІІІІаосить різка вілnовіmо була пі.ІІrотовлена Ку.11іwем, і Ше .. 
чснко викорнС'ПUІ іі блК3ЬКО до теКСТ)'. На те були всі пі.асrавн. 
Шевченко був обуремнА тим, що в проrрамному 01'0110Wенні 
(•уиівсрсаnі•) •Об н:шанин в 1859 ro.ay rазетw .,Парус", ви.ааному 
у виrJIJLII.i oкpcмoroJIOJIIncy .а.о nuетм •Московскнс вс.а.омости• (N! 
122від ll жовm• 1858 року}, хоча А ГОJОРКІІОСJІ про самобутність 
усіх СtІов'анських народів, uічі будо :JI'В.IUUIO лише •русинів• (тоб
то укрвінців за мсuмн РосіАської імперії): ·Все мw, чехи, рус
ские, nWІмкн, сербw, хорватьа, бwlrapc, СtІовснцw, словаки, руси
нw, луамчане, все мw, ВЬІрІ)UJІ собою разнwс cropoнw мноrосm

роннеrо духа с:лавянскоrо. взаимно попWІнием лруr друrа, и 

тот.хо аружною совокупностью трудов можем достиmуп.попно

ТЬІ CJII,ВJIНCKOfO ра38НТІUІІ И ОТСТОІІТЬ СВОЮ JМСТІСНІІ)'ІО И Нр8.ВСТ

ВСННуІ0 СІМобWПІОСТЬ. Не вtteWHCC ПОІІИТИЧесКОС, НО вttуrрсННсе 
духовное единсnю нам aoporo.. 

ВеликиА укрвінець не ПросnІВ ви.аавuсві rазсти Івану Аксако

ву. икоrо ше в квітні тоrо ar; року •uілував тричі• в дистіло Ссрrік 
Аксакова, принuиповоrо •3Вбутrк• тоrо, що існує самостіАннА 
український народ. RКИА слов'ннофілн намаrаnИСJІ розчинити в 

•общсрусскостм•, що, між іншим, повністю Jбіrалоси з 
офіційною полhикою -обрусснм•, хоч і по.а.авалоеJІ в дещо інwо

М)'СJІОВССНОМ)'СШІІ:U. 
Так само висловивсм Куліш у листі .а.о Івана Аксакова ві.п 20 

листоnаuа 1858 року: •Так как у Вас в о6wІмении •Паруса• ис
числснw: все С/І&ВJІНские наро.u~ости, кроме малоросс:иАской, то 

в зтом а увил.еп новое .ІІОКІJІТСJJЬСТВО, что нам бо.ІІьше прсжне
rо нuобно о ней позаботитьсв ... •' Крім тоrо, в'їмнво зnшав-

' Ваа:нн 1158 роІ:)' К,Jdш 8і8 _,. noncмiq' J Акспомм J ПP118Jo!Q' ІКІWІНІ 
І Ра::іі JX111fнc:wmro .yplllill)t Зокре .. , І -.ні ІЇН ПНс:ІІІ АхсакоІ)': .CU. NCIII 
XDI)'n:llllllonllpc:8НIIJIPИDIIIncrn»>J,ЧIO-ІR~c:8Dikwlwc 
оІwа:некd с: чІІІUСШІІІм~; ono с:ІІІІіаІоІ С/10118 1111, Manopotal8нe, JDІ· 
wc:иw бокс. не.&ІІІJІ аан-т&Іо ІІІрQІКОСІ1о 1 рtосскоІ Иwnернк: ono wu nоем 
C:IDID IIICIIIDIIIXIUIC ..,... < ... > МІІ -- hplml8ccCil IR 011110 П,....uм:т
DО,НОІІІІа~ІІ08МНС-.МІІІІІоНІеМІqІОПІІсе&ІJІІХесоСісnІоннІоІХ 
XМ.11-·IIUO)'WOL НІС ropc'IOЧJCI, хрІХІЩІІІ." ICIOIOCi)'lyaDicJc'n. amJpll, 
по.._..,.~ )'tiealeHIIID, * lolu.n li.m. QIIDIIКOII с: &,',QЩНОСТІІІІU Вс· 
.nRIICOP)'CCICOI'O маро... Meauay НІМН Н 11JU1 м:arr ТІКІІІ ае бeJSNІ, D1C MaQ JIPI• 
ІІаІІІ 3ІІОССІм: 11 fO Н .",.._ llt.IUIUC С0311811111Ііо8сnеикоІ'О mtlllll, НО С1JІ8ННО 
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WИ застуПІІНКа ВСЛЬМОІСНОГО КНІJЯ, Любитеnк березоВОЇ каші, 
Шевченко прнмо вказував на катсrоричне небажання друкува
ПІС.ІІ в орmні Івана Аксакова, який на той час виступив на за
хист етаnі rромааськоrо JliRЧa князя В. О. Черкаськоrо J про
позиuінми збс:рсми JВ сільськими старостами право тілесною 
покараним селин. І1я сnnти та 38ХИСТ ії Аксаковим виКJІИІС8JІИ 
обурення персдової російської rромааськості; журкап •Совре
менник• ( 1858, М 11) в оrля.аі • Замеnси Нового позта• писав 3 
цього nриІЮJІУ: •Если человек даже очень талвктливwА и ум
нwй, но проникнуrwА < ..• > сословнwми прсдрассуаuми, нач
нет увсрRТЬ нас, что мя испраuения НІJІІІІС'ПІСННОСТИ к.реСТЬІІн 

необw.1иwо предоставить помешикам право нак.азwвать их 18-
ю ударами ІUІСТН < ... >или что-ни6уш. ароде зтоrо, то такие гос
nода подверrают себя о.ІІИнаковому обwесnенному суду - со· 
JtОЛСНИЮ и смсху•. 

Onu. Шевченко рішуче ві.u.меауваас:а ai.u. суспіІ•ного рстро
rр8l1С1ВІ, ІКС В атмосфері ПОЖВВІШСННІІ громааСЬКОГО J0ПТJІ і 
назрі•ння рсволюцІRних насrроів у Росіі почuо ВИJІВІІЯ'11tСJІ у ба
гатьох слов'ннофіпів рельєфніше А ві.u.крктіwе, ні& раніше. 

Вілповідаючи Шевченкові, Михайло Максимович висловив 
свою і Щепкіна нeзrwry 3 виступами Володимира Черкаськ.оrо ta 

Івана Аксакова А широ намаruся: прояснІПН сІІ1}'8uію та по
.аружнюму заспокоіти поста: 

•А шо ти тепер мені написав, 10, 3,118Є'JЬСІ, і дИиуJІПtСJІ нічого, 
шо я персдав тобі просьбу Аксакова Івана об noix віршах 3ІШJІJІ 
його •Пар)'С88: .аурний би лоцман 6ув, к.оп:и б не за6ажав і не за
прохав такого пловuя, як 111, споряРІСІчи собі новоrо вубе сrи па
руса! А шо він нсаоnшлив був, задумавши упоруч сс6с поtашm~ і 
нас всіх, тоді ЯК треба бу.ІІО СПорuнnІ особн1у JІаву, ТО не 30ВСІМ 
rарно, да ше ж і не так поrаио, wo6 уже і зовсім цурІІТІІСS доброrо 
чоловіка. HCJtOJIІJDUІ f1.Y1f.C буJІа і його оборона того всльма.ноrо. 

&eun.. 'I'I'06w они СІІІU!ІІа. І О.ІИН ра,1І! А .ас о6ІІІ«ВG3101'0 .uaet 1111 І :mtae· 
no lep)ln. Ваа: ohlec'no.,_.r. '110 МІ НІС~ taa~~~~~:~. JІІІІІІІ 1 Мос:ка
СХОІІІІІJJn8С,'ІІОІАІС08ІНІІ.ІUІІІМоскаккаrо~Іаа&ІІ)'І,'ІІОМос:ко8-
C«<elllpc:1110CD:UIВCJ"ВIII)'~.MM:JrOIIWDIIIII~IIII&Ic:npecтlннo 
1111, НСНМСJІІСІФІОІСНСІСІИІІІІСІmо•с:е&І'ІU,ІtІUІ.ІІІІІDJ'Т,ІІОМа,!DрUІІВ'І'QІІWІ:ОІІ8• 
рушІСN СІОС IIIIQII'IItiJie < ... ) Мм не JІDIIIIOnCua ОТ Пpuкrc/l~oen~ Н 1&11101'0 о6ще
СТ8 HC11031111081f0r0noaмect,. IIOIIIIWJq18HIIIIN ...-rc8CiбQII.f Н811/СІ'ОСUІОС7ОІn'М ... 
NDI'Op838lmlll-·• 

8uula80 8і.ІJнІчІmІ, DIO К)'.аіаІ 811C8081Daual uіІІхом 8i,ueplo. .ІО8Їрп)'ЬІ 
norмyiiiiJIC8hlli ВnІІІ)'ро3)'11ікиі, IIIO.:uter НСС'І8КО ............ IIUIIбpct3n• 
.'ІК8ІІІа. ПJІІІІІІІіІно.,.ау.ІІІОІІІ60-186lрр • ..,.,._ К)'аіша ....... серП 
•Сам: ... бн6.tнотеUОо 39 рЬиих CSpoш)1J ~ М08010,1110 .аарі8КІІІМІІо 
КіІІІоІtОСТ'і)'КрІІнсwснхаоа.ІІШІНІІХ•nоJJерt.ІІІІісорІІІ:роіdІ. 
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що збрехнув noraнe tJJiвue про бере:юву кашу- і то правпа!' Мс11і, 
тах ае ІІС і тобі, прнАwлось IOHOJIY*C не по иуrру; а КО;1И б тн ба
чив, ІІС ро11однвсьбув 'І}'ТстарнА Михайло наш -і rоспоам их! ... • 
Так що цов'анофіп Іван АІССВков отримав віІІ. 11оета 110 заслугах. 
Але це :ювсім не О1НІІІВЕ, шо Шевченко 3ВRІІасно носив у собі нс
rаmвне ставnенНІ до НІІОІ'О, знахОJUJчись у Москві в березні IBSB 
року. Пам'JПdмо, що А 25 квіпuІ того року ШсRІІеНІоо в листі JІО 
Серrія Аксакоаа мкував Івана Ахсакова 38 nерссІІаниR Aoro вірш: 
..... Ивана Серrесаича 11eJ1Y10 трИЖІІW за ero а..1мазное сrмхс:mоре
ние .,На НовнІ I'OJI."'•. Не варто 38Мовчувати і JІСJІкі ПОJJСиснна, 
яІІі Шевченко отриwав від Максимовича: 

.Д. ]ИН:W що: ТС ki!ЬМOJr.He KHIJr.8 СІМО :JРОдУ НіКому Не JUUIO 
і QІUІОЇ JІOJtDІ бсреювоі каші, і, мабуп., не бачило зролу, мк і nmy
кm. нею', хоч і наварІІJІо твкоrо кулешу. що, мк uх:уп. у нас. -
круnина 38 крупиною rанаєп.ся ] .ІІ)'биною < ... > Бачкn.. сердс•І
ний, що накоіІ1)»ІВОrн, JІІ.ІDКС R КВЄ'І'ЬСЯ теnер на ввесь світ, і uy
paєn.cJІ од тоі несмачної страви, JІІ. ще А мкує добрим і всім лю

дІІк, що так проплюВІL1Іи на Aoro мнсочку < ... > Поrлань же не-
3./ІНМ CIOiN ОКОМ на 1)'10 lІОбру ЛІОJІИну j ПОСМЇІІІСЯ тіА К)'МС.ІUЇ, а:к 
барвнча міа вовкамн і само буJІо щмапо 3авИ11І по-вовчому, а 
JUUi схамснупось, що нсnол.оба. Така nаваротка на добру стать 
СІ)іrь mro, шоб nере4ЖрДЇЄ wінитн на милосеряіє. І з ким на віку 
не трІІІШІІJЮСЬ ПОМИЛИ'ІІІСІ10 В СЛОВі, 10 В ділі ... •' 

3apІJUt cnpotJUІuocтi ві.ІІзначимо, що вдвох числах •Паруса•, 
•кї 8СІ"Ит.ІН виАrн в світ. украінська проблематика все ж жаЯш.18 
СВОЄ віІІобІJ8ИННЯ. У статті сПнсьwа ИЗ ПОІІЬWН• зазначено, що 
•NНОІ'О'ІНСІІСНИЬІА JШJIIUDfop)ICCІCИIII croиrтoro, чтобw не Пре:ІИ-

'м--чСІІJІОDQ'8ПСК1)'811іІDІпmкц:іDІRК.ІАииом. В•А8юбиоrр8· 
фІа!•, ИІІІІІС8КіІ: 1111 ІПІ'ІІ1Х)' 60-х рснdа. ta1 не ...... cmtU. nodlкoro uпn: 
~ И.Н .........,...r 1.101-. anopol. opnн1D0811116wJIІ •Р')а:DІІ 
Ііесе,аоо, И111888 •ПІІР)'СІ>, аи IOWI IINZI)'C011811oцetnplllloll1oiA орrаиСМІІНСх.оІІ 
_.., 'lnl 111011111: ІСИО IWJIIRНO І сrоо6wІІІІСНІІИ о6 H:JIIIIIIIII ~ •ПІІР)'І:•, 
СJ6wІменнн. ..,_...... 11 - 110-ПОІІМ:ХМ, lku:npex.и, ирІіан Н 
W81CКD.~ID'IiІDІ~nDJIIIIIDIIIQIIO~ppy1811мaal 
С801°81111фіDсмd ..ДСН.. AEuaa. 3 1164 р. АКUІJ8ІІІСТJІІІІ:ІІ IDI'QIIIaiН8 
ВмJr-~npo 3811оронJ~)'І.рІІнсІ.хоІоМ080D .00..Н,18 
pulrilll)'.ltnlpnJpy.la-llonl....no8apmDDI. 

І Еіорк ЧІІ'8рІн а8ІІІІІІІІ- .ароІІІІІКоuІНОХ. ос:о611 ~ 'lep
IICWIOI'O, ....... "JUy.•H~IrO~tt..ua.І:OI:ICiбoa.lloНIUI 
ІСрІІ:ТМИ. n,.... ...... Fallcш!OXII)'ID ІСОМІІССІІD. .. он СТ8ІІ .......... pa&ma~· 
1181-., ОсномаІ ІІІІІІ l1ollaaDtalll9фelplllll арІІІІІАИ88ІІІХJ6ст8НИО 
сму:ОнDСhІJІІІ.....,..ре.ІІІСІОРОІІІ. П ............... nраеnПОІІСІІDеИІІІ,DІІ 
lllte"*'fiiiiiiJ'11CD08111111181111f.1111U&, IIOIIIIIIII:UIII'Opy811Di, ЗluroOIIIOfO 
lluo&ii.8DCNIO'IIIO,'IIOIIIIIICimoCIOIDai8III:JOIIIIP. 

,..__M . .IIIImLC.30J,301. 
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рать ero с::обственноrо язwка, чтобw nрос:ІІС'ТНТСЛИ ero rоворнли с:: 
ним ero с::обс::твсІІНОR речwо•. В реuеІІЗіі Куліша на •Хохnаuькі 
с::nінки• КрутоярчеІІка віазtІачеttо цілковиту ІІес::умісніс::ть 
подібних недопуrих вnрав з )':ім ро:1витхом українськоі літератури 
ві3. Котляреасьхоrо .110 Шевченка R Марка Вовчка. Після вихсшу 
дpyroro числа ПІ3С1'У •Пар)'> бупо заборонено за с::ІССІІntчні ві.аІ}'
ки про леякі урядові ро:Jnоршuкення та різку критику (:J nравих 
nо:ищіR) :ювніwньоі папіmки Росіі в етвтrі МихаАла Поrодіна 
.npowCJUІІиR rод в русекоА истории•. 

Як би 18М не було, а Іван Аксакова: ніJtк не був ЛІОJІИИОІО, пу 
Шевченко в березні 1858 року міr •не поміnrти• чи :~іmоруватн. 
Взагалі, с::тавлення Шевченка JІо тих чи інших предс::тавииків 
слов'инофіІІьс::тва і ло вс::ієі с::лов'янофіІІьсьхоі течіі потребує кон
кретмо-історичноrо, нсупсредженоrо niдxwut Принаймні, Шев
ченкову критику слов'яиофіпЬСІВВ не спіл оrу.'ІЬНО перснос::ити на 

кожноrо із слов'янофі.nів, з якими він контаК'І)'ВВВ. Та ще 
nаи'паАмо, що 6/Іизьких JIO СJІов'янофіпЬСПІІ поrтшівдаrрим:у
ІІUІИСЯ в окремих питаннsх nоетові лрузі Бол.янс::ькиR, Максимо
вич. Костомаров. 

•Все сІмеІстао Аксакоаих Із щиро10 серАе-.ністІD 
стааит•с• АО МалоросІі• 

Бо.мнськиR дружив з обома МОЛОllUІИМИ Аксаковими - Івв
ном І Костянmном {з останнім вчиІІСІІ в університеті). Ми вже 

зrаІІ)'ІІ8ЛИ, шо він був nоруч Із КосnІнтином АІссаховим на Aoro 
іменинах у ІИJUІі 1850 року разом із Гоrопем і Максимовичем: 
•Отец (CepriR Аксаков. - В. М.), nрос::туJUІвwис::ь дНJІ 38 три, не 

бWJІ :111 СТОІІОМ, но х нему nосле обсда все мw XOJDUIH ОJІНН зв .ару
rим:•. Ці теплі стос::унки зберіrапис:я роками. Коtтя:Н11ІН Серrійо
вич у лисrі від 5 квітня 1860 року звертався во &овянс::ьхоrо: .Cтa
pwR, вoporoR rовврищ Ос:ип Максимович!•. А вкінці .11иста напи
сав: •Искренне любищиR тебя и уввающнА Константин 
Аксахо ... Іван Аксаков свіR лист від 5 жовrия 1861 року починав 
с::JІОВІМИ .ЛІОбезнеАwиR Осип Максимович•, а JІкінчував: •Ваш 
Ив. Аксако ... ПроАUІJІо "Іиммо років. І лис::т від 4 черви~1869 ро
ку Іван Акс:ахоа знову починu: •MILIIOC11UIWA І'ОС)'.ІІрь Ос:ип 
МаКСІDІОІІИ"Іt>, а закІнчума: •Пре.ІІІІНнЬІR Вам D)'IDOJO Ив. Ахса
коа.•. На DІІЬ, у иене немає наІtмсншоі мохпивос::ті розкринrи 
ці дружні С"І'ОС)'ІООІ, шоб не аі.uопіuтис::и ві.D. теми .ІІОСJІЇІDИКІ, 

'ВРШ,t.99,оа. 1fi.III,Іpa:.I:J. 
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Проте ІІОНИ, бс1ІІсрсЧИО, :JІК:.;1УГОВУІОТЬ НК OKJ)CMC НИІІЧСННИ. Добре 
с:тави.тасн зо 6DдІІнсьr.огu і дРУ*ИНа nисьменника О.1ьга Аксако
ва. Збсріrсн .1ист ві:І6 жовтня 1860роху. в якому 110на nросить nо
спрнJІтн 8 nу611ікаuії нхоrось матеріалу 8 raJCТi •Мосховсхиr ведо
МОСТИ•. Втім. JІас таки ціхавить тільки тона.1ьиість ії ставлення .п.о 
Бомнськоrо:. •Вот, JІО'П"СНІІеАwиR Осиn Маr.симови•І, и JІ иу 38. 
rраtІицу к КоttстаtrтнІІУ и прошу вас от.аать :ло 11апечатать о 
•Моск. В-тн•. 6уm.те :шоровw. lker.aa rотова к yc.:tyraм вашим. 
Onьra Аксакова• 1• 

Повертаючись .ао тcn..10ro :~наАомства Шевченка J рWІ.Нною 
Аксакових, наrадаю, шо наперело.п.ні від'їuу 1 Москви пост 
завітав до них: .. я :JІех&.ІІ к Cepre• 1\оІофее88'1)' Акаuю•у с lllllltpt
llllellllpOCТII'n.CL Оа cnu, • • не ІІМеJІ C'I8C'I1oJII о6JюбІо08'По ero ceJQ10 
арекрк11110 r8.108J•· Зап Тарас Григорови•• провів час із доttьками 
і CHitaltiИ Аксакова. Записав У ЩОДСІІННку: с ... С ІІас:JІаждеІtИСМ слу
WВJ1 мои ро.!ІНЬІС песни, пстw.с Н8JІСЖІІ.оЯ СерrеевноR•~. У Аксако
вих Шевченко ІІочував себе JX)]KYJO, сам співав українські А 
рuсіАські ІІісні. :юкрсма. во.1зьку бурлацьку ІІісню, ІІОЧУJУ, nевне, 
11і.1 час ІІо.юрожі BnІІtuto, що Jl)'JI:C сІІодобаnоси ІІрисуrнім. У Ак
сакових була саме та атмосфера, про ику розповідав у своїх споса
зах ОлексаНJJР Афанасьєв-ЧужбинсьхиА: ..... любив він прос:тсnу 
сімеЯноrо побуrу, і де nрнАмапи Roro не пнwно, але щиро, там він 
був tw)ВІСЧайно баJІакучиА. лІОбив розnовіІ1ати сміwні лриrо
.аи ... • Сам Шевченко так nояснив у ІЦСШ.еннику 2S бсрезІІJІ ком
фортність СВОЕЇ дуwі В ш.ому АОМЇ: •Jice Ceмdc:Do Aкuo8to: НС• 
npnopнo tei*'OIO COII)'8C"n)ee' MIJIO,aeC& • ef ІІеСІWІ • 8ООбше 
ei!II031U•. 

Це булотuчне постове сІІостерс:женнм:. В сім'і Аксакова спрамі 
nануваnо сердечне с:таменн• до Мапоросі і. На доказ можна навс· 
cnt чим:ало свідчень. Скажімо, Віра Аксакова залишила в своєму 
ШQІІСНнику рооповіпь про те:, JІК у rpyiUІi 1854 року ПаІПеЛеАмон 
Куліш читав у них •Чорну раду•: • Три вечера срцу читап наw Ку· 
лиш своА историчсски:Я малороа:иRскиА роман •Черная рада• 
< ... > Роман :пот чрсЗВЬІчаАио китересен и :sамечателен. Истори· 
ческие собWТІUІ ПСрсАІUОТСІІ аиво. в ПОІІИОТС: всех обстановок; 
:JНа'ІСІІИС КО3Ічест&а, З.Лорожь~~, ХІІ)ІUС'ТерьІ .JаПорожuев ВЬІСТВВ-

•тuн:uw.аа.:І6.ІО5.арк.І38. 
' МИКО/8 ГОІ'ОІІІІо. ПJdt 6yau у Аксuо8их. JІІОС5НІ С.1УJ8ПІ H&fl.iiO Серrіівну І 

calaml 3 меа )'ICIIIIIIQКIQ nlccta.. 1\)..-оріа ~1111'&1)"U8 npo те, 111: 
Н..Ь.АІса8со88сnі8111&-. Гomu: • .•. он hot.1C ІК"РІІМVС"ІаUІІІ•ІІІІ.І:DJМ Hu. 
С.АІа:во8оІ: .НеОуммтерtm.аароrоrоІІрtмеНІІ•мnроІ:И.,сfІ:nеть< ... > Гoro.u. 
ос:n."ІСІІ О'ІСН.АОІОІСН ІІеИІІСМ ІІОІІОІІОІХОМІІІІ, npoi:IL, 11C1111VJ111n І1О'fТМ IWIIIfJO 
ПесtІІІ ••• • JiQuнa&КA 'ІРО& liiUНI'IU Іі •ІІІМОІІІіІІІНА ГО.lОІ:•. 
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:rеньа живо и вcptto, Rзwк уливнтспьно прост. живи nepeaatТ весь 

:аух MaJI()JJOC(:HЙCkOit рс!ЧИ• 1 • 
3 таким самим захоппеtшям слухали Аксакови записки 

Куліша про ГоmлR: •Какие лраrоценнwе отрwвкн наutёл Купиш! 
Душа перешпа через сmлько впе•rатлсннR при зrом чтении•. До 
речі, СерПА Аксаков. RK міr. сприяв написанню Ку.1ішем бinr· 
рафічної кннrи про ГoronR. В rцодснннку Бсшинськпrо зафіксо•· 
но приі:ш. Куліша в Москву на початку 1854 року, RкнR зазвичай 
3fПНІІНІІСІІ у IIIICHOfO. ЗапИС ВЇ.ІІ. І JІЮТОrо: •0тпр&ВНВІІІИС:Іо YJ1)0M К 
С. Т. Аксакову в .аеревню Абрамцево, под Москвою< ... > Ку.nнш 
нашёл mм соверwеtшую rотов11ос:ть старика помоrать ему в до. 
ctatL'ICHHH материа.1ов llJIR биоrрафни ГоrоJІЯ•. В книзі сЗаПІІСКИ 
о жизни НиколІUІ Васкnьевнча Гоrоля• Куліш омісnІв nоряд з пе
репискпю Аксакова з Гоrоnем. матеріали Аксакова до cnonшia 
про Гоrо.'ІІІ. 

26 березня 1858 року, тобто настуrtиоrо дня після віл.відни 
Шев•tенком сім'ї Аксакових, Віра Серrіївна пнсапа в листі до 
своєї nрІUІТtJІьки Марії Картаwевськоі: •Шевченко на всех- н 
на отес:еньку (Серrія Аксакова.- В. М.) и браТhСв, пронзвёп при
япtое впечатпеttне; ott умен и прост ... Стмхи c:ro всеrда чнстw и 
НраВСТDСННЬІ. 011 СПІХОВ ІІС ЧИТ&11, 110 ПСJІ НСМІІОГО МВ.ЛОросСИА
СКНС П«НН, И НадСІІЬІС8, ХОТЯ JIC а.пруr, 110 реШН.'ІВСЬ сnеть СМ)' НС
КОТОРЬІС; чrо мя нсrо значат nес::ни. вообшс малоросснІtская nо
ззмя, нсчеrо н rоворить < ... > С Шевченком можно бьurо бw о 
мноrом разrоворИТІоСІІ, ион начнна.n бЬІ.JІО рассказwвать. но не
коша бwna.. Через чвсрrь сто.nітrя 1-.н Аксаков зrмував про 
Шевченка: •Mw имели воJможность YJH1111o ero довольно блнJко 
< ... > Mw можем свидсТе.ІІьствовать. 'ПО ин ма.nеАшего оопобле
нна Іtа нас. •москапеА•, Тарас Шевченко в то время не питм, 
восхища.nся, каки все мw, и nритом как своими роднwми. мас

тс:рскнми С0311.8ННЯМН ~oro питерпурноrо AJWкa ... • Зауважу. 
що ui рtІІUСИ Аксахов написав у попемІuі з украінсІоКою rазетою 
•діло-о (Львів). ВИС'І)'ПІІОЧИ проти укреінства. зокрема. nporн пe
pe1CJ18J1Y творів Пушкіна, ГorOJUt та інwнх пис~оменників ук
раїнською мовою. 

' ПаtтJІСАМОН ~lw JотІа tJUPYX)'8IТИ •Чорну puy. 1 •ЧtеНИІІх•. 11 серпИІІ 
1846 рок)' ПМСІІІ &C\n;JIIHC~ о .• есJІК xonm:, І fiRIII:VhiXI SIJauJC~ ltJJif\Ut И 
e801D ,. ЧtplfJ'ICI рІІ)"' на )'ІqІ&Ннс:ЕОN ІІПІІtt. дІЬІ сла•н ока .1011:aиa6wn. икn:рес
нІ КП 110 IIЗWII)r. 1811. 11 180 І&'JОбр8:аеНИХІ НраІІ08 И обwч~а УkРІ\ИНСІЮІ•. Про ЦС 
ІІWІОСІІ І а iкann: ;ti!C"JQ kyJtiПІS .110 &wu!HCh&Of'O. Ухр.іІІСІоU асрсіІІ •ЧорНОі ра· 

::;::::::=r.=::::=.~~~i::S1&:::::o:'g:: 
UІAНimt: lUCI. про це: Єamt НІХІІіх. ПаитемІuон Кужіш: особис:tm, ПІІn.мtН· 
КНІ, WІІСІІІІТUЬ. Т. 2. С. 90-91, 104-105. 
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Дпи ІІІt важливо, де саме жив на roA час Ахсаков, акиА час
тенько мінив алрссн. Є кі.ІІька мож.1нвостсА вниснити ue. Вико-
ристаємо спочатку нaRnpocriwy - візьмемо інформацію з листа 
МихаАла Шспкіна до Тараса Шевченка віл 6 лютоrо 18S8 року. 
•Адрес АксакоВІ: на Твереком бульваре в доме ЮсуповоА бnи:s 

дома обср-nDJІнцмеЯстсра•'· Uьoro було дос:ить, щоб за Шевчен
кових часів надійно Н&ІІіслати буль-яку коресnонденцію Аксако
ву. Проте нам хотіп:ося б уявити точніше, де знаходився будинок, 

у икиЯ ('rрнчі!) npмiJUDUB Шевчеttко. Тому беремо М8JІОЛ.ОС1)'П· 
ІІкА .длфавнпІwА указатс.1ь к nлану ТверекоА части• і з рооаілу 
•ІСазеІІІtWе, обществсинwе И ВІІВJІ.СJІЬЧеСКИе ДОМВ• Ai3H8t:MOCJI, ЩО 
буJJ.Инок княгині ЮсуJІовоі знахолиВСJІ •на JІpoi:W Тверського 
бульвару•. 

На nлані Твсрськоі дL1ЬНИUі він ЧИСЛИВСІ nід І'#! 191. А nіп 
N9 190 знахолнмо: •Обср-поnицмеАстера, казеннwR дом, на про
е],ІІе Твере. бульвара•. Тобто A&c:UOii асмв на 1Rfcii&OIIJ ІІу.ІІИІрІ 
(6у.Іаанж Н1 1.4), бпНJСЧе до Страсноrо майлану, але ue було ІІсда
леко і від Арбатtькоі плоші, тим більше - вШ арбатськоrо ареалу. 
Від будІІІІКУ М 24, JІКИЙ було 3ведено після пожежі Москви в 
1812 р., ІІині 3I!JIHWKDCJІ nівнічний флігспь, икиА охоронмєnся 
держаВОІО JIK nам'JІТНИК архітектури. 

• 8818t ІрІ Ме С.ІІ080 ОС8ІТІІ.ІІІО мевІ AOpory• 

Піс.м віА'і:шу Шевченка :J Моеквн мЬІ: ним і Аксаковим три
ває ТСJШС листуванНІ'. На аоказ досиn. навсети PJU1XИ 3 .'Інста Ак
сакоu ао Шевченка, наnнсаноrо незааовrо піСJІІІ від'іцу nоета 
ло Москви: •Как ВЬІ похиваете? Что ПQІlеJІЬІВІСТС? .. ПрІІІІІJІите, 
DOJaUI)'Icтa, ваш ІJІРСС. Я так вас попtобип, Ч"ТОо всропно, буду 
Ч)'ВСТВОВІТ1t нноrда notpeбнocn. поrовор11111 с вами хоть бw на бу

маrе•. ЛиІ:І}"ванНЯ ІІС.ІОСІ nерсд)'Іі:іМ з приводу аже :JПІдІІ.НОЇ 
росіІІськомовноі повісті Тараса Гриrоровича .-Проrулка с удо-
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ВОІІЬС'ПІНСМ н не бс1 морвпн•. Перша ії часrина була nідтримана 
Ссрrісм Аксаковим, що надихнуло Тараса Шсвченк1 на .uльwу 
роботу. 3 uьoro nриводу nост nисІв своєму •рсuснхнту• ще 16 
.1xnoro 1858 року: •ВЬІ так CCPJ!e'IHO JІр)'ЖеСКМ ПPИHJJJIH MOIOJWIC
ICO не мвстерскую •Проrуnку•, так сердечно, что R, прочитавши 
наше .aoporoc мне письмо, в тот же аснь и час принмса за вторую 
Н ПОСЛСДНІОІО ЧАСТЬ МОСЙ •ПроrуJІКИ•. И ТОЛЬКО CCI'OJUfR КОНЧИJІ. 
А как кончил? Не знаю. Сулитс вw МСІUІ, н судите исхрснно и ми
.'ІОСТnиво. Я дсбІОТИруІО 3ТОЙ ІСЩІtІО В ІСJІИКОр)'а:ІСОМ СЛОІС ••• • 
В щОllСННИІС)' nост перспав сВОЕ хвипюванна ШОдО евоrо твору, 
назвакосо ним •рукодсльем•: •Ках примст cro С. Т. Аксаков? 
М11е ужасно хочется ему нраВИ'ПІСR. н только ему. С1JІ8ННОС чув
ство!• 

Вражс:ншІ вШ npyroi частини повісті CepriR Аксаков висповив 
у листі ло Тараса Шевчешеа в червні 1858 року, lt во1ю не було 
приємним ШІR поста: •Я обсuuш Вам оnсровснно сказать свое 
мнение об :пом Вашем пронЗВСJІ.снии. Испопнаю мое обсШІннс: 
и не совtІ'}'ІО Вам псчатать щ повссть. Она нсс:равненно ниже Ва
шеrо оrромноrо етихоnюрноrо тamurra, особенно втораа полови
на'. Я бс:t всахоrо опасениа соворю Вам mnyю правпу. Я лумаю, 

•по такому Т8JI1Df1Y, ІСВК 8w, МОЖНО CNCIIO Ck838Тit её, не ОПІСUСЬ 
осхорбиn самWІюбИR чсnовсчсскоrо. Боmому человеку не сn.ш

но иметь canor с дwроЯ. Имса пре.1 собой б.І!:иСТІТСJІьнос попри
ше, на коrором Bw nоnнЬІR ХО3RИН, Bw не можете осхорбиn.са, 
еспи Вам cxucyr, что Bw не умсете проАти no хакоА-нибуАь пес
ноА tpORHHІCC•. 

Як бачимо, CcpriA Ахсакоа максимаJІЬНо :JN'JПCWHB ripxy JIIUI 
Шевченка ПiryJІJCY, широ А IUCJipO ПОСИПІВШИ ЇЇ COJIOJIICIDIH реча
МИ, проте від uьoro неrативниА віАrук. не став менш бопІDЧим і 

""""""· За РІJІRНСІtХИХ часів довrо noбyryвana лумха, що така оцінка 

ПORCНJOIIIUIВCR ІСІІІІСОВОІО П03Иuif:JO Аксах.ОІІІІ. Праrс В 1961 р. В 
Москві а мухі 8J\бpaиucaoJo пройшла серйО:JНа виставка, nрмСВІІ

чеиа Шевчеюсу і Аксакову. Ії орrанЬаторн аіІuоtнулн це 3ІІИ'ІНС 

'ПUІ'ndмо.шоПаиrелсttмонІЬ'лі&а:ІНа'UІО~ІІІІ .. ІJОІІПІQ'І85Іро-
q. •ІКІІ•УІІWІМJmmннІрЬІсо ІИП1n18111ІІМІІІІІD: •Про WOCКD8Ciold noalc"ltca
qlll0311e8UC1181111ЬIIIceCieaepuC8tnнf.alll&al~.&inlraDI:'МU ... 8f
JІО~І~~мні:dІdІ!ІменеrроІІІІ.•&у'ІІ&:ху
n••ІхJСі puoм.ulc118J1118. .. HIQIPII ,...adll.".......нecмcntalx 
~.П)O,ailarnlpll.n.нcn.JІІJ"I[IIInикlcP(I96211111ino:83118'1111111,WO 
•nicu nкоІ .аора~~- mе..ена ІІІрСІСТІІ .tJICI'Y8INOI J ICphae .... А1Іе к -
--.о, 111D 1 &ераніІ~І року w. ... ко xorl8 .-reanl к,.аа.., 11105 оuінмІ 
Іаrоuар~~,Іосамс: КрЬа -i80pCIU&DC)Dnoo ТІ ilacuall скае n11Q13L •• • 



tвер.ІІЖСНКЯ А 1ІЯІИ..1Н, ЩО Аксаков ІИСJІОВНВСЯ ПропІ Пуб . .'Іікаuіі 
повісті, •ааuаuочи. иабуп.. wo після довrоі персрви Шевченко не 
повинен ПОСТUВ'ПІ переJІ читачами з по-рвми, що ПОС1)'Пакrп.с::я 

Aoro поетичній порчості ... Uікаво, шо в .Літописі ЖИ1ТИ і твор
чостіТ. Г. Шевченка ... уІСJІІденомуі ІИJІВномувтомуж 1961 p.,npo 
віп.вілаиня поетом Аксакона сказано дуже скупо, а про візит 2S бе
резня ІJІrani не ]І'8ДІІНО. Замовчано також Шевченкове захоП1Іен
ня ПИСЬМСНННКОМ, ВИСJІОВІІСНе В ШодеИНИку. 

В сшніА із біоrрафій Коб:~~ра: читаємо: •Паrрібен був мвАже 
мІсяw., wоб Шсвчеrrко nримнривс:я з крахом Aoro творчих n.1анів 
і nрийняв рішения запиwиm дальші спроби в цьому tІаnрямі ... 
Перс.ІуСім, акuе1пую читачеву уваrу на тому, wo неnрихильна 
оuінка росіАського nисьменника вияви..1ася JІJІJІ Шевченка нс
сnОJІіваиою, бо була щтмо проrилежною •пансrірику .. щодо nер
шої частини, про ІІКИА ми щойно rовори..1и 1 • Втім, у Шевченка 
c:npaiiJii внникапа ціпа низка творчих сумнівів щодо Aoro 
рос:іЯськоі прози. • Трудно мне оzкше1'Ь великорос:сиАскиА R31o1K ..... 
- писав він Аксакову в .'rютому 1858 року. Оrовrавwись, І S липня. 
Тарас Грнrоровнч написав Аксакову щироrо Я мужньоrо листа: 
•CeptteoІHO блІJ'QІІІреН ВІМ 31 вaute HCq»eHJIO блaropoJUIOC ПИСЬМО. 
8w МНе СК8]8.'ІИ ТО, О ЧеМ Я СІМ .ІІІ.ВНWМ-JІІІІІЮ думал, 110, ІІС 3НаІ0 
почему, ІІС реwалСJІ сказать. а вw ска3ІІІ.и, и я трна:дw вам блаrо
.іІІРСН 31 ваwс искреннсс, прямое слово, оно ОС:DСТИJІО мне дороrу, 
по коrороА я wсл ошуnью. Теперь дуМІUО оrложить вс:нкое rrиса
нис В с:rороиу И JаНЯТЬС:Я ИС:К.110ЧКТСJІЬНО rравюрою, НазЬІВВСМОЙ 

аквафорта, образчик которой вам noclolli8JOV. 
Таким є uікавиА unpиx до icropii росіАських повіс:rеА Шевчен

ка, пов'язаниА зАkсаховим. ЗвичаІtно, Шевченко був.палекиА від 
мвміру ВЗІJ1ІJІі аі.uюаІІ'ТИСЯ ai.n. постичної порчості, впс він при
пинив сnроби публікувати с:воі повісті і перестав nраІUОВВТН иа11 

' МІІІІЬDЛа8рскwаdІІ, 111011 у 6среJКІ 1161 раІС)'оnшоси• • •Осно- pcq.. 
1J11Q88a 11 ррооІІсіІ ТІІрКа We .. rMU (І10Му 'ІІІаі •Проrу.1КК с: J.IIOIIDIIIoC'nMnl 
Мне 6с1ІІІJІІІ;111о, •ICartxьtшfм•, •}(r408НІІФ, •ІіарнІКІ•). JаІІІІІМІ. ЩО IIDDI •11· 
UIO"'I8CCICCI..-PifYPitWC (Ао~с.'ІІбwе)І:О'ІJІНСНІІІІІ nowa. nмсаимuе МІ •· 
.'I8IUp)ll:aONIDiolae.~.H~DyJIIoulн-•Пparyxu. .• •(IOOI')ii.І, 
І 10 інаnа pyкDJIIIdl. іJІWUІ96уJІІІ noмimo ІІеfІІ=ПJІСІНі P')'XODCІMOIV ШСІІІСН• 
D, npiiD8IIIICII І 3ІІМWІОМJ nisyaay :IIL .. 175 pttiS. 0/Іе~Жа~UР КокмсІ.uІ Nl
npllldlllll ХІХ C1'Didm: ПJІСІІ; •ІUеnенко поет )'ICIIdиcwadl І Weneнxo 11011lmlp 
~иеuкоwсамІіІ!РЬІашІ1)'1'С1р8ІRННІ.~NІІВСерrіпІ:М-

• Aaena npo CI8IIN Ь nерІІПІХ oфaprta wе .. ена, мо&.'\1110, 3 сскЬІ.Ісnанс: ... 
ІСІОІ'ОІІІІІІІІрІ&.·Е.Муріпо•С.Т.,._.... 

111111'1)!, 1110 ІІІС ІІІ JIIWIIІtd, 26чер- 1157 року WСІІІСІІІШ 1UIМCU у .......... 
ІІІІІС)': • .. .1 ,QIII8 IIOCIIII1mo се6ІІ ~о 1J1U10P11 aumtllfl ... Н3 .,_ 
lhllllaniii!Cit)CCI81111r'mJI!,..IJD/IceDIVIIPIIIП'CII .......... 
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npo"Joю. Відомо, шо жодна з російськомовних повістеА Шевченка 
]О Aoro Jr.ИПІІ так іНС ІІобаЧІІІІВ СВіт. •ПроІ)'ЛJСУ С )'ЛОВО.'ІЬСТВИеN И 
11е бе1 морми• було надруковано лише чepeзllii8J1wm. років післІІ 
смерrі Шевченка J ІІрисвнтою •Ссрrею Тимофеевмчу Аксакову в 
"JІІак r.ІІ)'бокоrо уважения•. Бс)nсрсчно. шо Шевченкова повість 
зна•ІНО ІІостуІІІLо"ІВСJІ Aoro геніальним віршам. anc CepriA Аксаков, 
ІІКОМ)' було nритаманне заrострснс noчyn11 nраВ!ІИ, ло кіІІWІ не 
:Jбantyв твір, 3іrрітнй жертвенною любов'ю до pUшoro краю І тон
кою іронією ВСЛНКОfО худОJКНИка. РосіЙСЬКИЙ ПИСЬМеІІІІНК ІІС 
В"JІІВ до серuя і не збапtув роздуми та убоп:іваІІІІJІ укрвінськоrо nо
пв, ро1кидані золотими розсиnамн nо текСТ)', ncpeJI)'Ciм, проник
ливиА біnь за свій нещасний народ: 

•О мои мишІІе, неnорочнЬІе земляки мои! Если бЬІ и матсрн
апьнwм добром ВЬІ бЬІJІН Т8К боІlІТW, КВК НраВСТDеІІІІОЙ СердСЧ1ІОЙ 
Прс,!ІССТЬЮ. ВЬІ бЬІЛН бЬІ СЧВС:ТЛИВСЙWИЙ ІІАрол В МИре! Но )'DЬІ! 
Зс~и ваша как рай, как С811, ІІВС:8ЖІlённwА рухаю Боrа-чсловско
.1юбuа. А вw ТОІІЬКО бсзме111Нwе работники в :пом nлолоносном, 
роскошмам саду. Bw Лазари yбonte, пнтаюшиссІІ nадаюшими 
крулицами от росхошной тpane"JW ваших nрожорпив~о~х ненасьп
нwхбрвтий•. 

ЗдаєтЬСJІ, немає точніших слів про доnю украінськоrо народу, 
тим паче, що вони наnрочу.n актуапьнІ і в 11аш час. 
Ще Олексuшр Кониський 3DCPtryВ уваrу. шо •велИка бi.nьwtcn. 

Шевченкових повістеА мовою росUІсьІСОІО ІІаписана "J ЖИ'mІ ук
раінuів!• Ми коnа Костомаров у свій час ві.ІDІІВчив: •В своих nове
С11ІХ и рассказах, писаннwх nо-русски, Шевченко впаuст в мепо
драматичІІосn., а нереmсо и в распнуrос'І1о < ..• > Сре,аи всех нсло
статков И ІІедодсJІОК В НИХ, ОlUІВКО, ЛОВСІQІІУ СВСТЯТСЯ ЛрN"JИВІСИ 

rромадноrо даровании автора: всрносn. харахтеров, rnубина и 
бnaropoлcmo кwcncR и чувсп, живость описания и бonrru образ

ность ... • 
Півсто.'ІіnІІ тому Євrен Кнрил10к цікаво виСJІовивсІІ про 

російськомовні ТІОрИ Тараса Грнrоровнча: •Ми не можемо сtаІ38-
ти, що повісті Шевчеtrка .ІDрівІПОІІUІН про"Jі Л. Toncтoro чи І. Тур
rенєва, або Салтикова-Щслріна. Разом 3 тим не можна не від"Jна
ЧІПИ, шо ui повісті "Jначно сИ.ІІьніwі АеСЯТКів і сотень лh'ературно
художніх творів, що друкувались на сторінках росіАсьх.их 
журнапів різних наnрн:мків- 1 • І пізніше рад~нські дослідмихи 
nі4креслювапи, що сучасники недооuінипи російськомовнІ 
nовісті Шевченка, зоІСрСма вШ.обрuсеинІІ в ню: •скравоі особис
тості автора та Aoro сrаапеиия до :юбражуваних подіЯ, а ТВJCOJt на-

' КilptuiІDx є. n. т.r. wе .. еНІЮ. ЖІrmІ і nopчk"n. с. 44S. 
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авності в цих 11IOJ'8X баrатоrо антобіоrрафічноrо матеріалу. ВоtІН 
DСрІІупн таках. уваrу на сnорідненісn ШеІІ'Іенковюt nовістсй 1 
ГоІ'ОІІінською nро:юю, на те. шо в них •іноді можна вrrіАмати ro
roniвcwci і1понаuіі• 1 

Сучасна JІDС.1ідннUІ ВаІІерія Смі;urнська uiuвo рооміркоауt 

про те, що в росіАсьхомовннх повісnІх ШевченІСа віл.•rуrно воов
пюкm.ся ті риси наuіwrа.'Іьноrо rуиору А комізму. де поміпІо так 
бвrато с::піпьноrо з видимим світові сміхом та невнлнмимн йому 

сnІо03ІІМИ ІІСІІИІІ:оrо украінUR Микопи Гоrоля і чого, на жапь, 11е 
сnроміrся 1розуміти наАдобршиЧJІнвішнR вепнкорос Серrій Ак
саков. 

Втім. nам'ятаймо. шо саме росіАський письменник перший 
оuіІІИВ краші Ж)'JІОЖJtі моменти nовісті •Проrупки с удонольс:rни
ем и rte без морапи•: .... Гnе топько Bw касаетссь nриродЬІ, rдс 
только .'ІОХОJІИТ депо до живописи, - там вс::ё у Вас прекрасно ... • 
В жоJІНій Шевченковій поемі, а ЖОЛІІОМУ пірмчиому віршеві ми не 
знаАдемо п.коrо багатства А ро:~маіtтІІ колірних епітетів, 
acouiatІiA зобраJІІ.уваноrо з улюбленими чи :JІШАомими картина
ми, естампами, статуммн, кк у російськомовних повістях. 

Не 18будr.мо А про те, як саме закінчив Аксаковпнста до Шев
•rенка 3 оцінкою •Проrулкн с удовольствием н не Без мора.'Ін•: 
•Итак, крепко обнимаю Вас 1110ЧИО. Кuдu Ваwа строчка JІ.оста
виr мне с:ерасчное удо80JІьствне ... ПрmцаІtте, будІК uоровьr, н 
не забwвайrе искрtнно ПОJІІОбиІІІІJСrо Вас. JІYWOІD nреданною 
Вам С. Аксахова•. 

Шевченко в СІІО(М)' лнстt так само не 18Nкнувс:І в темі повісті, 
ику зреuен:J)'В88 Аксаков, а ро:Jпоаів про сооі ТВОР'Іі nпанн. ХІкре
ма про ПО'І8ТОК робоrи Н&ІІ офортом з картини Рембрандта •Приr
ча про виноfРІІlІІІ.РЯ•. А ще сповістив Аксакова: •ПОСWІВІО моему 
ІСІІНкому .apyry (М. С. ЩеnkНИ)!.- В. М.) НСІСJІНКОС НОВОрожlІ.ёН
ное стиmrворенне н npowyero, что6w он nрочнтаJІ ero вам нал.о
суrе•. ТоІ авrоrраф вірша •Сон• (•На пакшині nwеннцю жа
JІІ ... •),ІІКНЙ був иааісnаний Шеnкіну, кині кс аіаомнЯ, ane сім'ю 
Аксакова тоді ж було 1 ним ознаЯомлено. 

Тарас Грнrорович і наамІ npaaoiJC)'ВII nочувати до Ссрrія Ти
мофійовича .аобро й сер.а:ечність. Михайлу Щеnкіну nисав: 
• ... Привітd М. О. Максимовича. Серrев ТНмофесвича тож•: 
•Поціпуй Серген Тимофсича за мене ... • Особливо 3ворушлнвим є 
Aoro зверкенИІІ да nисьменника. в котрому Шевчешю об'ЄJUІІІ 
імена своrо найбпижчоrо.аруrа Щепкіна і Аксакова. JІІСИЙ C1U Ro
ьry дороnrм: •Як побачИtt С. Т. Аксакова іМ. С. Щеnкіна,- nи-

'W-1101. По11С111.- К.:ДнІпро.І913.С.І2-ІJ.ІІ. 23. 
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cu він Максимовичу 22 листоnа.nа ISSH року.- то nouinyAтe сих 
сnрих Aireft зо мене l})ИЧі•. У тому ж міСJІuі Тарас Шевчешсо 
ІІрнt:.nнаь свШ nі.АnІІС JIO С. АJСсакова, І. Тургенєва, М. Черни
шенського та іІІШИХ російських .1ітtраторіа, які npoтeC'J)'awш nро
ти аtmtссмікькоі етаnі а журнапі •ИлJІІостраuия•. Сере.а uих 
•інwих .аіи•Іів- були й ІІОаі nоетові московські ]ІІ&Яомі: І. Аксаков, 
М. Ке1Чер, €. Kopw, О. Афанасьєв, І. Бабст, М. Поn:шін, С. Ше
ІUІрьов, О. Коwелєа, 8 також М. Шсnкін, М. Некрасов, Марко 
Вовчок. П. Куліш та іІІ. UeA nротсет було опубліковано а rахті 
•Сашст-Пстербургские ВСАОNОСТИ• і журнапі •Русский весmик•. 
За алучІІИМ висловом ІваJІ8 Д]юбИ, Шевченко •зовсім 11е хотів, 
wоб ІІеІІависrь його гаfШамаків до єврс:и-лнхвара, єврея-корчма
ря вбо і його власні іІІВСJmІВИ сприЯмалися Jlk Roro етаменнІ до 
єopeRcrna B3Вnt.1i•. 

Чи були ше серед лктеR, nрсдставnсних Щепкіним поетові, 
такі, ] якими міг Aoro nо:mайоwити А Бо.wшськнй? Так. Скажімо, 
Іван Єгорович ЗабєліІІ, у якого Шевченко і Щепкін побувапн 21 
берс]JІJІ ІН58 року. Читаємо у Шевченка: 

.... м.. ~. aoexull .. Кр8аа.Ім 80р01'8, • 386eJonly. 
~-I!Oif-. ..-.................... ..,__ 
..... o&rтuaald R а 08рІ'ІІре, а а 6иli.oorelte. 018 не C08CDI1J101108, 
• • не pe8UCI. DpOCII'I1o ero ......... мне <>ру.еІн)'ІО ......,., ше а. 
~~ае...тма-~ •. 

Заува.у, що бuсанНJІ віавіutи ()р)']ІеАну палату Шевченко 
висловив 21 березНJІ, тобто пес піс.nи тоrо. •к nобуввв у Кремлі] 
Щепкіним 19 бсрс]НJІ і вічі самостіАна - 20 березНJІ. Тоді, як і 
теnер, ОружеRну палату краще віІвідувати в cynpoВOJI.i ]НВВWІ 
скарбів-сrарожктностеА, JІКЮІ І був Олександр Вельтмвн, і Шев
ченко uc .ІІОбрс рооумів. Щепкін у ціЯ сфері не був профсс:іона
лом, а Бсwrнський був! Він обожнював Кремль буКJІІІЛьно ] nер
шого пorJULЦy, тобто зі С'J)'дектської пави. Коли ]Находився в Празі 
на початку 1838 року писав Поrодіну: •Ucn ли наw Кремль? 
Я Опас:аІОСЬ 38 НСГО В НWИСШНІОІО 1НМ)'. В fістсрбурrе CropeJI Зим• 

' 8umaн oae&calup Хомn ( 1100-1870) - росіІсІ&ИІ ІІНСWоІеИИІІІС, Ірхео
аоr. 31852 р. -.upeІCRJPap,.ntнai'Іumt. ІІс.Іаа88нсJІРІІІІІмму, 11100pprel· 
КІ DIII8D.C'I88C ........... IIIIJIC08IIIцeнrpoм, 811~8ІО'ІІКІІОІІІІС ІІрсDІСІіІ, 
аі. ніІ :ІІІс:ріJuІІСІІ. HIIIIICU npllli ~ Мос:КО8СІСОІV Кpuwl• 
ti14J), .0".11НU:n&lll'f88o Іl844),151mopoмllda,noeic'reйniн.Y ІІ58р. Вut.т
МІН_.~еАnка•І")а.ІVмV..•. 
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ннЯ .пворец, в Л01шош~ - би ржа. в Париже - Итап:ьяttскиА театр: 
в каж.аом nервом rосу.парствс егорепо харакrерИС11Іческое ero аr
личне, Л)"ІWее ero украІlК'нис'. В Mocue оо мне КреІІ./ІІо- аервое. 
Миоrо лет ему :шра1С1110118ть!• ( Видіпсно мною. - В. М. ). 
У WOJICHHHKY славіста знаходимо рооJІояіп.ь, як він орrанізував 

показ кремлівських nам'вток ссрбо-хорRаТСькому письменнику, 

f'РІФУ Ореату MeJIO Пуоtичу в червні 1852 року: ..... Он осматривал 
СОМНОА ()ружсЯН}'JО палату И ЦарскиА .аворец, ІСОJ'ОРЬІС ПОІС83ЬІ· 
ВІUІ А. Ф. Вс.пьтман ..•• :. ЯІСраз те, про шо мріяв і Шсвчсшrо! Бо
.пянськиА .ІІОбре знав Всльтмана, бував у ньоrо момв, а щодсttІІИ· 
JCY, сІСUСімо. можна прочитати: •I6.X.I8SS. ВосІСрсссньс. Наас:стНJJ 
А Ф. Вельтмаша часа а 2 nополуlІни ... • 

Бо.пянськнА виrа.1і був не:sамінннА у Кремлі, бо він ще А nра
шовав 1Yf з архівами. rtсрrамсктннми сІІнскамн к Усnенському 
соборі. В шоденнику за IRS6 рік инотонано: •21.111. Срсда. После 
лекции, н 2 часа, ошравнпси JІ в УспснскнА собор на свою пись
менную рабmу•. 

БолянськиА знав в Успенському соборі свящеІІнків і К.'Іючара. 
Копи на пооrатку верссtІЯ 1855 року в соборі побував uap. Осип 
Максимович отримав ittфop,..auiю про це ві.п очевІШUІІ: •8.ІХ. 
Чствсрr. В :mл .пень Госу.uрь после смаrра ІІа КрасноА ппощапн, 
возаратившнсь домоА, вскоре явипев в Успсttский собор с cynpy
rol н NIТCpldO. К.пJОЧарь собора (как сам рассказЬІвал мнс), OC'IU· 

wиАси <ШИН после обслин на ВСІКИА сnучаА (Пётр Ильич Bннo
flJIUIOB), спа )':ПСJІ прикюв:n. пос:тлаn. коврw и, накинув епитра
хиль. ІІІИ'ПоСІ У АІІСрсА СКрестоМИ ВQJIOI• 1• 

Вже nіслк roro, кк Шевченко відві.nав Москву в 1844 і 1845 рр., 
у Крсмпі було побудовано • просктаwн архітектора КосrяІпиІtа 
Тона• ()рух;еАну пІІJІВту (1844-18SI) і Вс.пикиА КрсмлівськиА na
лau (1833-1849), ІКИА БомнськнА 1183888 •Царським ПWІацом•. 
8IDIC июr:ніА поверх Aoro було вLuелеио пі.а кімиати iwnepaтopa 
Миmпи І, а есрхніА- пі.ІІ ПІраІlНі uарські :J&ІІН. Тарас Гриюрович 
лІСІбив Крсмпь, Іwиваа Aoro <ІІО)JІІrінuьно прекрасним•. ue Ве:
ликиА КрсмлівськиА nanau не с:прнАИІв: •КпІ)ІІ808ІІ.ІИWІ аорец 

1 liauж:wtмl Пtpt'pu)'88 noaeai, ШО ІІіаб)'ІuІСІІ 8 ХОІІОІІН)' 3HIIf)' Jl)l pok)'. 
1 ІісwІНСЮІR0.М.д!rеІІІКk.]ІS2-18S7.С.68 
'1Uicawo.C.І73. 
•тои Коtтw:~m~н АкІріІо8ИЧ (1794-111811- tpXI'Rпop. чtх :11 nохоаенкнм. 

npiUJD88 'f РосіІ. H8CIIIQ'au 108Ніwні рмсн .ІUІІ~rо І ІІІіJІктіАсwсоrо ХІ.:І.· 
чec:tu.. Udl: nc:ciiiiP)ICWDII СПІ.ІВоб)'sІНJНаЧСНИІІІ МИІО.,nІО І офіційним. У ПоtМІ 
•СоІІ• Ulel'le:JIIO!pOfeC'ItOIO ПНСU npoUipll, ШО•ІССХJІІМН loi)'IJ)1:•. Тон ро3рОІSНІ 
111DOIII npoelml lltpXOI18 1000, .S00n200 ЧОJІОІіІС. іархіпІmІрН ПО ІСіR імnеріі 
II&.UI o6oi'•J1080 JICJIPHМ)'IInll форм і aNIIJO, ІDJІНІІХ Тоном. 
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ero (Кремmо. -В. М.) мноrо обuоб,...., •о 081Сё-1UІІ ори....,.. 
но арек,асе••· Шев•аснко ніби серцем від•аував, шо кожне крес:· 
ЛСІІНІІ казармуватого na.naцy ро1fЛJШ8.В і 3а'ПІСРJ1*УВІВ НСНІ8ИС· 
ннR Мнко.1а І. Uікаоо, шо Шев•аенкові характеристики rоловних 
московс:ькнх творінь Костяаmша То11а збіrаютьсІІ 1 оuінкамн 
відомоа·о росіАського мн«:теШDОзнавuя та критика ВопОlІНмнра 
Стасова', ІІКИR ПИ4:ВD: •НОВЬІА дворец D Кремле, тоже NІІОСОМИЛ· 
ЛИОННВІІ :tатрата, ПриНІUІЛСЖИТ СО&ерШСННО QliHONY ПОШИбу С 
храмом Спвса: множество боrаТС'І'В, внсwнемеханичсское повто· 
реІІИе некоторwх нарщнwх сторон - в ннкакоrо нстинноrо 

чувства русекоА национмьноА архmектурw, никакосо метни· 
ноrо та.1&ІІТ8•. В путівннку •По Москве•, що вийшов у ВІШ8В
нищві Сабаwниковнх у 1917 р. зв редаашією професора Миколи 
Гс:Аніке. Кремлівський па.~~ац, nодібно до Шевченка, иІUВаний 
ка)ВрмоІD, 3дВТНОЮ вра1ИТН лише малокульtурноrо обивате..1JІ, а 
про храм Хрнt.-та СІІасители говорилоси: сЗп.анис не поражаст ни 
ве..1и•аесmенностью, ни стройностью линия ... Холодом вест от 
вwсоких. преднамеренно rладких стсн. Белиость :JІІМЬІСJІа не 
скрашнвается барельефамн. опоІІсьаваюwими зааннс•. В ра
.wшські часи МОСКJІО1Навець Олеr Волков категорично А перекон
,,иво 3В3118ЧВВ: • ••• 8 J(pelue &wJui ~ UJiplleRВO-IIOМ
ne:JIIIR J8'ml H110.11u І J1YU1111 бе:JвQаюrо архпеІ:ТОІІВ К. А. ТовІ, 
IICUJUIRI'O ТОТ ІІОІІС'11ІІІе CU30'IIIIoll a6/lu ІреІІЛі!ІСІDІХ IIICUI6• 
Jltl, о которьах даёт прсдставпсиие ck)'IIOR иконоrрафическиА 
материап. Уже евидетели ІІостроRкн Бonьworo Кремлёвскоrо 
.uopua с: нсГОlІОванисм пнс:апи о варвареком разрушеним nалат и 
хором московских цврсІt, стоявших на его МСС'11>1 (ВидUаено 
мною.- В. М.). 

Так що саме Шевченко, високо цінуючи стародавній Кремль, 
визначив напереА, псрс.абачив нищівні хараперистики споруди 
Тона ІІІ Aoro терИТОріЇ. 
До храму Христа Сnас:ИТСJlЯ Шевченко ПРИХWІИВ ОJІИН 20 бе

резня І8S8 року, побувавши псреJІ тим у Кремлі. В щоденнику 111-
пкwив:JІПис: 

cПa.ua6olaau8lca cn,... lp8CUII.al Кремлі!м, 8рО8Ііл • &IDIIOIQ' 
HnpкaiiiV euc,J с .-по ІІОСІІІОТРІ'І1о с:JРІоІП)1ІІІІИ p86ona. Но--

' С'rкоІ. ,. ІІоrо сnом-. бр :nuRollкA 1 Wcl'lttІmм. про 1110 сам 11111:18 
ОлеханІРУ ПІІІІіиу 106ерс3ІUІ 11111 року: .я Cnt.IIIЧNO 1118.1 .ci08CL1Ioi\IO llltOIV, и І 
рuкос ІрnUІ Ііоссаом.1 с ИІІN. r,1J'6oaD ero )'18j1L1 и ІІСНИІІ •••• 

'buaO. МосDІ.uора:на:п nd!JІ. С. 161. 
'Скоріше 11. ІІСС WcneКJtOAwoi.IOJpiМ)' Xpмnw.Cnlctmм no КрсМІІІІСwdІІ 

наkреаніІ tНUІJІІ 1'ІІІІІІІ8СІІ' XVIII cnWni) ••• N0&1ИІО, 11 по ІІааонІІі (Н11111 
"ІІКріnи.'ІІатuожуХVІІІаміnі). 
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u • на .uop нt QC'f'IIП. •ІІе ІІJІІІК838ІІ0•,- CU1U C1'0JI08· Я ему не 
~·ІО38рІПІ&ІІС••КІеІІІІІІо ...• 

Ось коли .:nравді ШсвчеІІкові nотрібен був Осип БомнськиА! 
Шість рахів тому він прн110.1111в до храму вже 3rаданоrо Пуо1ича: 
•... Наконе11- к храму СшІСнте.'ІІІ. 3Jlecь < ... > вюбралисьдо само
rо кресnІ, oncyaa сп~ка.'ІисьоКWІо 12 МИІІ)'Т. ВІШ с вершинw 71'DR

очароІІІннс: не:• Москва как на .1монн во асс сторонw•. Тарас 
Грнгорович не тіпькн втрвтмв мDJІUІнаість ПСШІІВН'11ІСІІ 111 Москву 
3 висспн птаmиноrо ПОЛЬО1)', а й вимушений був рстируаатисІІ не
солоно uІ!Обавшн. 

Шевченко не .:прнАІtІІВ архіпкtуру і естетику храму Христа 
Cшк:1rre.n•. шо ТOJli вже .авап:wrть років будувався ]8 проектом то
rо • архітектора Костянтина Тона в так зваІІОМ)' росІА:сьхо
віJІІктійсьхому crиni: •Храм СІІІСа 800&8іе, в niUIIIodl QIIOJI • oco
liaalo<no --· Крdне .. ,.._- .............. 
1Мво ТD.ImUIIIJII'IIIU 8 :ІО./ІОТОІІІ аоаоІои Oe'I'8IID8IIJIICI 118D0U3 

сре.а Іе.Іаамен8оІ•'. 
HcUWUta А влучна характtристика. Пам'nаRмо, що храм Хри

ста СпасІІТСЛЯ буд)'88.ВСЯ як храм-пвм'ІІТНик. присвичсниА 
Ві1ЧН3НІІrіА віЙІІі 1812 р. і Вража& СВОЄЮ ІИСМОІО (ПОНаD 100 

метрів)1, rр&JШ.іо3ними масоrrабами та багатством не JІише 
внуrрішнюrо вбрвння А нвчиния, якоrо Шевченко не бачив, але 
Й ЗОВНішнЬОЮ ПИШНОТОІО. Раніше не 3&18В811ИСЯ ПІПІ.ІІНRМ, ЧИ ба
ЧИВ Шевченко буаівниUТJІО храму в nерші сюі npиi'liUI до Моск
ви. На мій norлu. скоріше так, а ніJС ні. Вішмо, шо в І839-18S3 
рр. ІІМ8СЯ k.ІІЦКІІ UСГЛІІНИХ стін, бань, 3.ІІ.іЙСНІОВВІІОСЯ 30ВНЇШНЄ 
облиUІОІІІІННІІ. На час скскурс;іі noaa .10 храму в 18S8 р. вже було 
JСТВНОВІІСНО мстапічні частини 1fJXY А бань та побудовано риunу
NННІІ всерсАННі - ВСЛН ІПТ)'ХАтурНі А JІИІUОВІJІЬНі роботи 
вНУІРішнІх стін і niмont. Скульmурні po6onl на JОанішніх С'І'і.нах 
хрвмувс:пис:я 3 1846 по 1863 рр., і на момент мос:коаськоrопсрсбу
вnІЯ Шевченка 6ули в роопалі. Іх виконували вІ.аом:І маАстри 
Петро IC.Jio.lrr, ОІсксаашр ЛоmІОІІСЬКИЙ, Микола Рама:JВнов. 

Шевченкові не сnодобвлІСJІ. notca:Jнa всп:нчсmість А офіціАно
рнrуаІІЬИВ ІІСJІИЧ храму ХриСІа СnВСІІТСІUІ, шо npИf1fiчyвana спцю
аиниу біІокам'•иу навкопишию Мое:~ 3.Івпоск, шо тлуста куп
чиха, а .aopotDМ)' А пишному вбранні, всн в нскравих прикрасах 
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ttе!Іорсчно ста:ш на місuі колtшшього Алексєєвеького монастиря 
J noro набожними мешю:шцями. Особлttводрату83./Іа головна ба
ня. шо нагалукала ~ому золоntіі повоhщtк ІІа го.1ові куп•щхи -
пов'яжу. яку злаона ЗО11ЯІ&1Н жінки піл платок. Вілштовхуваnа 

Шевченка відверта показушІІість, сказати б. імперська nрс
тсюі~ttість споруди, 1110 не rюєлнуналасн в noro сприnняпі з Бо
жим храмом. 

Не спід забуваnt, що на то~ час храч стояв у рttштуваннях, які 

було знято частково в тому ж такн 1858 р., коли схрам було 
закінчено начорно•. а остаточно - в наступному році. За суча
сними оцінками, на час екскурсі! Шевчеttка схрам Христа Спаси
теля crnв невід'ємною частиttою історичного центру, що шачttо 

розширився•. Втім, його будувапtмуrь і nрикрашатимуть ше май
же чверn. століnи nісля відвідин Шевченком. ПринаІІмні. втому 
вигляді, в якому його застав поет, храм значно nроrраВІUІ nеред 

маnбугньою завершеною сnорудою. Коли в 1995-1997 рр. у 
Москві відновлюоалн архітектурttі форми храму Христа Спасите

.1я, знесеного в 1931 р., я баrnто разів nрихОдИВ на будівництво, 
щоб персаірити на собі Шевченкове сnрийюrmІ спорудИ, і nере
конався, що nост мав рацію. Втім,ІІк зазначила мистеuтвознавеuь 

Ніна Молєва. снова церкви може cmnt лише пам'ятником нашо
го бажаttня, а не здатносrі віrrrворити минуле-. 

Сучасна московська оцінка історичного призначення храму 

Христа Спасителя лише пШrверджує далекогдядність і прозор
ливість Шевченка. Ось вона: •В формах, размерах. композиции 
прослсжнваеп:ІІ стремление превратить храи Христа Спасителя в 

главнЬІй храм МосквЬІ н даже России. Ряд особенн~>С"nй храма 
Христа Спасителя, уподоблмюших его церкви сВJПОА Софин в 
Констакmнополе, свндстспЬСТ'Вует отом,ІІТО он nринимает на ее

ба и роль главного храма православного мира, символизнруя тем 
самЬІМ историческое предназначение России, афористически за

фиксированное в формуле •Москва- ТреткА Рим• < ... >Столь же 
последовательно предстаалена в храме Христа Спасителя сисrема 
признаков, застааляюшая вІШеть в нём ещё одни велнкнА христи

анский символ - НовьаА Иерусалим•'. 
Великий укрвінець інтуітнвно відчув і рішуче заперечив уособ

лену в храмі світову державно-імперську ідею. Тим більше, шо ії 
ГОС1рИА стрижень насамІІсрсд боляче ранив Украіну. До того ж у 

Шевченковій оцінці тодішнього будівннr..rrва храму сплелнся 
воєдино невдоволення роботамн Тона тв відраза поета до 
російських царів- Миколи І, за якоrо nочалос11 зhедсння храму і 

'Мос!С8850лп.Та~~І.-М.,І996.С.304. 
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О.vхсан.1ра 11, в Roro uар10111.нна вже третіА ріх ахтмвно вспоси 
буJІЇВІІИUТІО. 
Що А І(&]ІТН, Шевченко був тонким цінителем і не .'ІІОбив 

ТІЮріІІНЯ офіuіJІІЮІ'О :кшчоrо росіАсьхих храмів КDСТJІнтина Тона. 
Суuчи :1 )':ЬОІ"О, тахе СТUІІення сформувалося3Вд0Вrодо тоrо, ях 
у бсреmі 1858 року Шсвчснхо nобачив ВсІІихнА Кремлівський 
палаu і храм Христа СпасИТСJІя. ПрtшаАмні, 11 серпня 1857 року в 
Шсвчснховому шоленниху t: :JІ.пис про вШ.ВіІuІни ним Ус:пенсько
rо собору в АсІрахані, :Jбуnованоrо сеmrннном Дорофсtм М'•ки
шсвим. Шевченко на:JВІІВ собор rІрсхрвсннм і зауважив: •Не ме
шало бw Константину Тону поучИТЬСJІ Сl))ОИТЬ соборw у зтоrо рус
екою М)"JС.НЧха•. ЗrаааниА пуrівник Гейкікс визначав смах 
архітс:хтора ТоІtа образnивнм епітетом •малороовннутнR•. Втім, і 
росіАсьха лібсрапьІш rромаасьЮсть сnриЯмала всі творіння леАб
архітс:кrора Тона 8 баmетм. Зате сучасна російська офі.uіАна літе
РІtУJІВ піlutосить Kocnurrинa Тона: •ИМІ То1ш прсвраПUІось 8 на
рнІUm:льнос. В со:Jнанин соврсмснников Тон стал снІІонимом 
JОдЧСІ'О, в масn:рской хотороrо сразwrрьІІІВСТСІІ процсес всемир

ноА истории•, cytlo котороrо ОТОJШСС"І'8.1ІІСТСR С ВО]J)ОJЦСНИСМ на
ро.!ІНОСТИ < ... > НовwА nоворот в искусС'І'ІІС, CIUI:JІІHHWR с именем 
Тока, бwn ПОІІОрОТОМ к народнОС"ПІ и национапьносnt•'· 

В унісон :J офіціооом 3U:JRТO захищає нині Тона і йоготворіння 
ві.rtОМнА мос:uоонавеuь Лев К011оаннА. яхому пощастило nідня-
11ІСЯ на вершину храму Христа СПІСНТСJІЯ разом i:J Юрієм Лужко
вим. Втім, абсОJІІОІНо lІІрсмно ствсрдJtуЄ він сЬОІ"ОlІИі, шо •Кос
ТJІнrнн Тон хориС'І}'ВІІвся в середовиші профссіоІІ8.;1ів незапереч

ним ІІІІfОрИПТОм•. Ми ае знаємо. шо це було :ювсім не так. 
У :JUUUІi оспівуваванни Тона мосхвозиавсuь КопОlІНнА не забув і 
про нсв.uчноrо внхованWІ Пстер(іурз.ьхоі Акuеміі мистецтв 
Шсвчсна, який посмів •мстнуrь стрслу в голову новоrо хафс,ц.

р&ІІWЮrо с:оборІu-. K011QJUtнR наnуч)'t:: •Сравнивать Храм нuо не 
с купчихоА, а со сrросм бonnwpcA в :кшочённwх UІ11Смах, ми с 
xpenocтwo из ппи баwсн•. 

Смішно, ме Шевченка А досі намаrаJО'ПоСJІІ повчати, ІІХ треба 
бу.ІІо йому JІУМІПИ про московські штуки ... 

До КІС • муку! М8І IIUЧJOI, 
ПооІоІІ)' ІL,ІІІ і cW. ПО'dм! 

Ве.пнкиЯ поет і художник був абсолшно віпьниЯ у своіх уподо
бІІнІІІІХ і оцінхu •к у Mocui, так і в КнЕ:•і. Скажімо, :Ja словамн 
МихаЯла Чuoro, еЄJІ.ина на тоЯ час: ску.ІІьmурна прикраса нaworo 

'МосDІІ850.wт. ТО/ІІІ. М .• І996.С.300. 
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Киева- nам'ятншс св. Во..1одИМІІра, тнір барона Кподта. нашому 
ІІІІМОr,1ИВОМ)' ХУJІОЖИИКУ JtYЖC Не ПОЛобапас .... 

Насамкінець, наrалаю, що Косrяtпин Тон був ректором Пс:· 
тсрбурзькоі Ахадеміі мистеuтв, КО/ІН 31 жовти• 1860 року Шев
ченкові да.1и зоаІІНR академіка. В цеR дснь Тарас ("риrорови•І зро
Бив JІ8Р'ІИЙ ІШПИС ІІІ •Коб38ре• В перецалі росіАСЬКИХ nоетів Ro
ro дружині: •ЕлеІІС Ивановне То11. ИскрснІІИА Тарк Шевченко. 
31 ОІmІб)Ж 1860.•. 

•СвІтпа мало, JІ.Jвоиу баrато ... • 

У ПВСХS.1ЬІІ}' ІІіЧ З 22 На 2) бсрсЗНR Тарас Гриюрович одИН 
віпвіJІаВ ВСЛИКОДНІО С./І)')І[.бу В Кремлі і 3ІПИС8В У WOJICHHHК)': •Ес· 
JDІiiw R 18'1СІ"О не UWXL'I npeJillt об :mJІІІІІ38ІПІІІс&О-с:тарІІRІІСКОМ 
торJИС"ІR, ТО, NO.n &wn,, СІНО 6w D IIICIIJI Н 8poiiJ8e.IIO DКОе-ИІІ· 
6у.ІU> аІІЄ'ІІПJІеtІІІе, теnерь .е JІОІНО nuкoro. С8е'І)' М&ІЮ, J801Q' мнo
ro,IPfCI'IDII XQA, '1'0"180 8UtМCDI прпма, .ІІІІDtеtСІІІ то.~пе. Отсут
nае мaJRhlcl nрмовин • а тевн ІВJІІІ8НІrо. И до КІJТОІ*Х пор 
II)IQAIIIII'CI: :rn II80IICIWI ПІІеJІП? 

8 3 •аса 80J8РІТІLІІе8 АОМОІ 11 до !J .. е08 )"1118 CDU С80М Dp&IU· ...... 
Передусім, коротко про російську традицію хресних ходів. Ось 

шо писав ще в ХІХ cmniтri москвознавець [ ГеорrієвсьхиА у книзі 
•Пра:шиичиwе служ.Бw и uерковиwе торжества в старой Москве•: 

•В России крестньrе xoow бЬІЛи прииІІТЬІ or rреческой церкви и 
сушсствоввли на всём пространсrвс: её иаории. Сама церковмая 
ИСТОрИЯ pytCкaJI ИІЧИИВСТСR Крі!СПІWМ XOliOM НВ Днепре ДІ1JІ кре
ЩСННЯ KHeiL'UH ••• Кроме ПОСТОЯННЬІХ И общецерКОВНЬІХ ІtаКОІЬІ: 

• Пасху, Боrоямсиис, І ІВІ'}'tТ8 - на Р)'си мноrо бьшо крестньrх 
ходов сnучаАньп, вwзваинwх разnичнwми обстоятмЬСТІІ8МИ её 
историчсскоА жизни. Особенное ра3ВИ"ПІе nопуч:ІШН они в мос

ковский псриОJІ русской исrории, с oca6oJo ~ н 
ос:обмІІ 8UІІКОІІСІІНІІ СОМІJІU.ІІІІЄІо 01111 а Moc:ue при патрнархах и 
царих вссR России• (Виділено миою.- В. М.). 

Пасхальиа СЛ)']Кба і nасХІJІьниА хресний хіп. історично залиша
лися подіЕю дnR всієі Москви. Пасхальна JllfJPCИR в Москві 
оспівувмас:я nостами. ОлексіЯ Хоияrrов у вірwі •Кремпёвскаи :JІ
уrреня на Пасху. писав: 

В fiewontlм. IIQII. р111010 JtOЧНOID. 
МОСХІІІ :ІUМІ, М 'UC CМ!Oft настu: 
И NОШНWІІ :J8UM nроМЧ&'ІU КU :JCNIICIO. 
И 803QX аес• 18Тf'tnnL,. 
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ПеІІt"ІиесерdjрІ!ІІІгІ'JІDІІW 
сu.:м.,иаесn.с8ІП0f0ТОрмс:hІІ, 

H,c.,ww•r.'IIC.crё.tYШC1-wR 
Па.аиr~ ве.,RDІІІ Morna. 

В прозі про пас:хапа.ниЯ дзвін І ана Великого також пис:аnи ви
соким с:тклсм: •Но всех величссnм:ннсс и торжествсннсс звон на 
Светпое Хрисrово Воскрссенье. Посреди таинствс:нноА тишинw 
ccR мноrоглаrопьноА ночи с вwсотw Ивана Всликоrо, будrо и1 
ГJІ)&Іиw неба, р81111ёп:• первwя звук finaroвecra- аеІWІА, как бw 
308 архаиrельскоя трубw, 101rлаwаюшсй обшее вос:кресеttие ... •1 

ОпівнічІtиА блаrовіст .по пас:хапьноі 3В)"J1)ені узаконив митро
по.1ит Московса.киА Філарет, икиА у бере1ні 1849 року наказав 
усім московса.кми uерквам перwкА удар дзвону Івана Великого 
•ПоеJІухатк в мовчанні, а .1 другого починати благовіст•. За 
вказівкою мктроn011нта Філарета в день Святої Паски було .1181:

дс:но до уrрені блaroaicnmt опІвнооtі, а до літургfі - о 6 годИНі 
ранку. 

Бодянський неодноразово JПUI)'IU у СВО(МУ шоаенttику мит
рополита Московського І КоломеІtсtокоrо Філарm~ (в миру Ва
сипа. Дро:ш.ов), якого ІІезміtІІІо шuнвав ВлІдНкою. Ска.імо, 17 
бсре1ЮІ 18S4 року Бод.яНСЬКИА занотував, ШО Філарст ІІСредаВ І.tа
реаі блаrоліЯні rpowi. •Говорп таЮІС, 'fТО Московский митропо
лиr ПреJІСІ1.ВИJІ Государю or ссби приношенне в 5О тwсяч сереб
ром, и Госу.аара. отвечм собсnенноручно на представлении Си
нода: ,.Б.nаІ'О.ІІ8рНТЬ. а поs:ерnованное употребип. на 
воообнОІШСННе храмов 6оDих 8 :JеМ.С НІWНХ СОПІІt:МеННИКОВ И 
СJІІІНонерцев, ИJІИ же храма Софн:Аскоrо. коr.ІІІ, .ucr Бог, во:и.мем 
Цара.rр~~.~~'". Пpиfialuwor, чrо ICOIUUII с поrо ИВХОJUfТСИ у самоrо 
В..UWКИ, mropЬIA мноrим покuwвап ее•. Іншою разу, 21 березня 
18S6 року, 6ошІСІоПR СІф)'П)'JІЬО3ИО :мnнсаа історію, яку роз-
1108і8 староста Ycneнcwcoro собору Іван Смирнов: •На Маслм:ноА 
бкп я у нamero Впавпен и на вопрос о 3DCJP081oC кей ссмьн ска.1ІІJІ 
ему, '11'0 всеаохrо.-уж 0ТХ831Шисьаr мосЯ несчасnюЯ • ..А 11о1 луч
ше прибеnси к 4)'ХОВНОМУ врачу'", - оnечм он мне; JІ"ТУf ну ero 
просить ПОМО/ІІІТЬСJІ o~R. ион обеUWІси, roiiOpJI, что зта 
бояезн• скорее вссrо or духовною врачества может nроАти. Что 
:ае? Прихоау 1 в 'fС'Т1ІСРГ на І-А неаеле Великого поста ... и сам не 
верю cek: :аена MOJI, ІО80РJІТ мне, ВW1110ровела мруг, к у.ІІ.Нме~ 
нню всех < ... >Я оmрuнлся к Владwке блаrоларить ero . .,Не 11, но 

'Сучкмtwосuо .. ІЦі ........ WO•ІІІCI/18011eИJ"Ii.lnym!CIUIOCii pociat у 
кІІ ІЦІІІмІ Оу.н nрекркме, УJІО'ІІС"Те І нцu.ичdно nотрібне < ... > Все• 
рсdІс:ІоUІІ !UpQ1 ПО'І)'ІU ІІCncwrndcn. C80t:lliptІ, CІUDL .. • (Таn.ІНІо 6lrpXIXOIII. 
ВМосаt·М8Іу\ІП:еІІІПСQІРt-6nІоааоt.-М.;~1007.С.263І. 
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Боr nnслал еА :по. Еrо-то должнw мw благодарить ... - ..Да. умеет 
МОЛИТЬСЯ. - СК83ІL'ІН соборяне. - Не раз )'Же СЛЬІШИМ МЬІ об 7ПОМ 
от ttero". А олин ttрибавип: ,.СвяrоА муж н нсликиА nостиик. 
С nонСJlІ:Льника .110 четверга на 1-А нсдСJІе Великого nоста ничего 
не ест, кроме npocфnpw, н не nьст, кроме чашки •rаю"•'· 

На3биравwи чима.'ІО nереконливих свідчень на кормсть нелн

коrо і евітлоrо рсліrійноrо свита в Москві. довго шукав конкрст
ииА ОПИС ПВСХІЛЬНОЇ ночі саме 8 Кремлі З ТИМ, Wоб ПОJ1ИВІПИСЯ на 
неі очима московсьхоrо очевІШWІ. Шкаві штрихи неспо;Uввно 
Jнайwов у wоденннку Аполлона Мокриuькоrо, який у пасхальні 
!ІНі 1839 року заr1исав: • ... пошёп к Брюл.nову, он уже Іtроснулся, 
расскаJwвал мнс, что хотсл смотреть nроІІсссню в КазанскнА со
бор, да npocnan по милосnt: Шевченки. Тут он припомнИJІ мос
ковские цсрковнwс церемонии в :пу ночь, прс:Jабавно расс:tсаJЬІ
вал все, что npoиcXOJUП. Попw ссрсбрянwе, nonw JОЛDТЬІе, в ttа
баллаwник:вх. Освсwешtс нсобwкновснtюс, стрсльба HJ пуwск, 

rул KOJIDKOJIOВ, рев колокола на Иване Всликом. Крик, 1}'UJ, дав
ка. стук зкипажсА н проч.• 
Це- nоrлм.о.художннка. Тепер- дОСЛівна розnовідь московсь

кою кynttR Івана Слоном: 
•В Москве цсрковньrе ПJІІ111НССТВІІ спрамякrrся. как ниr.ІІ.с, с 

большоА тор::пствскнос:тwо н вспиколеписм, из них особенно 

вьшеляетс:я ночь на Свстлое Хрнстоао Воскресение в москавском 
Крсиле; она nрсдстаВlUІст .ІDІануІD, очаровак.-1ьную картину. Ве
чером, в Великую суббаrу, в МВtаJИНІХ н лавках стихаст прсдпрs

:шничнаи С)'\!1'8, ТОJІЬКО В буЛОЧНЬІХ И КОІІ.АИТСрt:КИХ Продо~DЬС"П:Я: 
rоричая работа по ВЬІдІІЧе рsнсе 3ВК8]8ННЬІХ пасах и куличеА. 
Уличное движение становится все тиwе и тише, и к 10 часам вече
ра оно совершенно СПІхаст, но не н8J10Jiro. 

8 11 'ІК4І8 Ollnlo ,...... tіьсІро __,..., На НИХ ПОRВJІЯкm:JІ 8 

ПJІІ1ІІНИЧИЬlХ Одсждах: о6WІІВТСЛИ, НВПJІІВІІJІЮЩИССR В хр&МЬІ у 
Светлоа Jll)'l'pCHC, а ах......,. СІІСІІІ8ТІІСІІІК'n. • к,ем., IIIIOIIIIJOo 
aoere • 11-=- ..,..._..auoe море 'tf..I08e'lleCD го.на. Сре
ди ТWІПЬІ ВСІрСЧІІСТСR много людей JІРУПІХ. всроиепове.uаниА, а 
1"8аС иностраицсв, аре38ІІІ8І8Х 1 МОСU)' С8е8ІІАІЮ .1111 тоrо, 
.-ro&.l ....-. 1 х,е.... 311 CI8J7IO ......,, lk:e с нстсрпсннем ж.цуг 
nepвoro УАІР8 1 царь-КОІІокол. В n0110винс двенаJІ,І.UІТОrо начина
ют ОСІІСЩ8111 р8311011ВСТНWМН ШkВЛИІСІ.МИ ІСQІІОkОІІЬНЮ НІ8НВ Вс· 
лнкоrо, оrрацу и стену соборов. В то ас самое врсмнІНН])' рассrм· 
JІающсесJІ на rpoмІUUtoM просrранствс Замосuорсчье ІІрСІІСПUUUІ
ст ВDJІшсбиую картину: на фоие темноА ночи там красиво и ярко 

'6auиcJatl О. М. Дне .. их. 185:Z-IIS7.C. Ш,І9S. 
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BWpH.:OUЬIBIIIDTCII МНОГОЧИС..1СННЬІС С:ІUІ)'ЛЬІ ІІЛJІЮМИІІОВ8ІІІІЬІХ 

церквеА; ІІРН зтом во мноrмх местах П)'СКВЮТ ракетw и жryr беІІ
nиІw:кне опtи. Тем временем L."'ТJ'С,;1КВ на чаtаХ Спасскоn башин 
приfіІІиоетс:ІІ к 12 часам. 

На колокольне Ивана Всликоrо мелькают 4Вижущиесм 
оrоньки - зто приrотовлкютсІІ к nервому YJI8PY, за которwА в 
прежнсе врсмк купцw-пюбнтели одатипи звонарнм 110 25 и 
SO рублей. Но вот на Иване Великом 'Jary.ACЛ uарь-колокол, и 
ІСJІСJІ за ним по Москве бwс:тро полИJІись rytТOA &0/IHOR звуки 
KOJIDkOJIOI!J ІССХ NOCKOICKHX СОроКа СDрОКОВ. Нврод, Н8ХО4Я
ЩИЙСЯ в Креше. обнажаст головw, :sucиracт сосчн и христосу-

=•· 
В :по время из Успснскоrо собора -..хсwп кpec:nwl XOJI. 80 rлв-

ве С МОСХСІК88 ~; pa1JUІCТCJI р8JІ.ОСТНІUІІІССНЬ: •Хрис
ТОС Воскресе•, сА вторит крвснЬІй 'JВОН всех кремлевеких копоко

лов t1 пальба изоруАН Ас ТайиицкоА баwни -все CJIII8ae'l'al80181 
ІІОбеавwІ, ЛІІКJІ)аІІІІ :Ja)'К.IIfiOIIJ80,UWIIиa n,.cyn:'П)'IOІDX cuь

IIOf. IICIIJID.IIIIIO utUI:ИIIIIt. 
Тщ ІПО PaJ uшел C8nylo ІІО'ІЬ • моаакпм КреІше. IIII&OI'D ее 

11t JlбJ'Jie'l'8 1 (Btuincнo МІІОЮ.- В. М.). 
Отхс, Москва широ JаХОМ1088.118СЯ. ас.чичною і Нс316утньою 

118СХ11.11Ьною СJІуабою в Кремлі, лЮJІн натовпами АUVІи в Успенсь
кий собор, ле nрввнпо службу вище духоВСНСТ110, рваписи на пра
ВDСЛІВНС ВІШОВНШС, НІ П8СХ&.1ЬНИЙ хресНИЙ хід, nраrнудН саме В 
цеА день ПОСJІ)'Х8ТИ соборний юаін. а Шевченко теж піщов і ... 
ро3ЧІруваІІСJІ! Як це зро3JМітм і nояснити? 

3а раІUІНСЬІСИХ Ч&СЇВ ВіаnОВіаь JІ.Иктувалас;я •бе3бОJС.НИМ 
апістичним cвiтornJULOм•: •HCJІ.Dвro Шсвчсшю міr nомааати 
ІІкісЬ НІдіі НІ ВllopяJIJC)'ВIUIIUI ЖИТТJІ, на 3НИІЦСІІИІІ ВИЗИСку 3JІ.ОПО
МОЮІО рс..1іnї. Скоро він псреконавси у тому, що офіційні пре.а

С'ПUІНИКИ pcnirii є звичайні собі чи новинки, шо культ реліrіАний 
є така ж tuea КІUСншина, ик і вІd·нсбуаь парІАН Миколи І < ... > 
Заrалом Шевченко добре вн:.начив місце pcnirii в системі nрн
rнобnсинк народу. )\:і .ІІІИКН ПОСІІЇJІ.овноrо pc1101110uiAнoro мв
тсрівпістнчиоrо C1liтorJUiдy було зв'вЗІІІDJІ.О кіНWІ•'· Вrім, 38.)'ІІІ&У. 
ЩО В •&іоrрвфjі• ПОС:ТВ (1984) було 3НВЙ.ІІСНО BIUIUtCHЇ А JI.OВQJii 
toVІi с:JЮІІ: •У 3ІUІИсах Шсвченu мос:ковськоrо nepiOll)' виразно 
внетуnає ненuисть.оо репіІіАних забобоиів, 40 культових христи
ІІНСЬКНХ UСрсМОJІіІ•. 

'С.'ІОкоаИ.А. И38JUf18110pr0801Mocaa.~.C.I49-Ш. 
'WеменкаТ. Поаи8 JISipanopia. ПоQіІКобJІР).- К.: СІІ80, 1927 (К.: ІІІ· 

8IIIII'UII аім oAiat1epиmcu•, 20031. С. 23. 
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В рамках нашої книги немає можпиRОСТі 18.tлиб.'ІІDваntс:ІІ в 
nроблему &ora, peniriiтa Іtеркви в :~шnі і 1'80рчос:ті Шев•Іенка. ane 
хотів би ІІораD.ІІТН моєму •Іитачсві 3всрнуrися .110 грунтовної і муд
рої етаnі Івана д:tІОбн на шо тему', шо 3rодом увіhШІІа .110 horo 
книги • Тарас: Шевченко•'. Висловлю .1иwс деякі своі міркуваІІШІ, 
пов'язані 3 навеnсними рмхами Шевчешеа в wооеІІІІИК)(. На міh 
nornu, маємо справу 3 емоціRІІОІО реакцією глибоко віруючої JІІО-
4ИІІИ, ро],ІQ)аУОВІНОі c:aNOIO форМОJО pcJІiriftнoro обрІІд)', Aztac, 
Шевченко віл.прввиос:я в Кремпь на nасха.'Іьну с.'Іуж:бу не нк уш:
ре.utениА cnoг.1UIJIIЧ і, тнм паче, ненавмсник pcninї, навпаки -
він готувався .по важливого А ІІрекрвсноrо •нічного кремлівською 
торжества•. Згадаймо: •Для человска-материаnнсm, которому Бог 
откаlІL/1 в с:вятои, радостном Ч)'ІІСТRС понимания Его бпагодаm, 

Ero нетленноА красотw, д!ІЯ такого ПОJІ)"Іеловека, всякая теория 
rІрскрасноrо ничего бо.nьwе. как пус:тая боптовня•. Протt щира 
віра в Бога та Аого воскресіння (перші два слова, які JІBC'J)'ПJІoro 

ранку Шевченко написав у wо.аеtшику: •Христос воскрес:!•) уже 
вкотре не збіглися 3 Аого розумінням естстики такого спрsвлі ве
ликого свята. 

Шо дратує nоета? •Света мало, звона много•.' та h хресний хід 
рухаєтьс:я в нaroani, ніби •ІІІІ:tемскнR прнннк•. Яке знання Шеа
ченком топ.ішньоі москонеької мови! Сучасник поста москвозна
вець Пааnо Вістенrоф зга.пує приники з міста Вязьми. як типові 
кyncUЬki ласощі. Внепів •U:tемс:кие првники• увІ А шов до лінrво
енuиклопедичноrо словника Вололимнра Єлістратова •Язwк cra
poh Москвw•. Тільки 1НОву. на :мсапь. без посипання на великоrо 
украінського поета, ІІІСНА uиниА он в Roro ІІК образ11у А вpuuuo
чy метафору. Аmлос11 про пряник, віD якого в роті залишаЕ"ІЬСІІ 
віачуrти терпкості, rnпув&НИІ, в'ІІЗХОСТі ••. 

Одним с.о1овом. -оrсуІ'СТІІие М&ІІсІtшсА гармоним и ни тсни 

нзяuшого•. ВрuсеннІІ таке, шо Шевченко еnриАн•в велико.аию 
ві.Іmраву не як рсліrіАнс торJІество, а, скоріше, як ритуаJІьно
еоuіапьниft фарс: (•ІІпонс:•ку комедію•). До речі, запис у ШОlІеннн
ку no духу наrцує РJШКИ з комсдіі •Сон•: 

'.іЬоба І. lior, реліrіІІ, ucpull акnі і порчоо:ті WtІЧСНІСL- ТІРІС Ше-н
ко! НІроАНІІt)'n..rур&. 15\ркик nраІІІо міJІСІЩХWюі (3S·i) НІ)'ХОІІОі WсІІЧСнкікькоі 
конфсрснцП. 20-22 utnu: 2004 polt)'. Чсрuси: Брама - УІІ:р81на, 2004. 
C.ISG-169. 

'Д310баІ. Тарес Wuwикo. С. 631-6S5.- К.: ВмuвничнА aiw W•прНІnІ· 
ІІІ•, 2005. дJu.. nxo.: ІRІІ Оtієнко ІМктроnопиt Lupioн). PuiJtAиicn. Тараса 
ШеІЧеНІСІ. В ХН. Т8рІС WсІЧеНКО. С. 161-284. 

'3rаІІмосІІ, DIO noniІ .ІР)Т МНХІАJІо Wcndн 11кос• cu .. a1 ianaoro пра~.шу: 
•МІІОІ'ОwуІА,МWСІІеА...О,~tDІІСІІUІ11!• 
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І1робІІІСІ 
JІJНUІ)'НСJрІІІІИІ 
ТІRnроnu~~а~уІІ&ІІІІН. 
ЕіооІеІdІІuиннR!! 
Tu: or м pd! Yu twaO 
)o.10f(Мio6.-uni 

6.1WQ.1HJH ••• 

);."60ri,~~:.:~~~~ 
Bcepctpiтa:Luтl. 
M01u68ннrCL108Uii 
Пнuті.П)'!8'П! .. 

В цьому коитексrі 3пшуJОТЬСJІ також Шевченкові рІШКИ 3 1858 
р.: •А nанство буае х011ихаn.. храми. ПІUUПИ муроаап. ..• • Не ви
ПІШКОВО храми й пanant пост ставкn. nоруч, а Боr небесний не пе
рстинаєn.ся у ньоrо 3 боrамн хмннми •В серсбрі та ЗІІаті•. Навпа
ки, ОС"DИНіх чсхаЕ дорога ело суау 6oJroro crpawнoro!• Як це не
схоже на мипостиве сnриАнитn тоrо ж Вдалнкм Філарета 
nрофесором 6одкнським! 

Кремлівське •ВЇ3аІfТіАСПІ()Іо, кким Шевченко назвав ідс0110rі10 
та богослужінии офіційної росіІІІської правос:лввноі церкви, 

асоціюєтьсJІ ] ПОМПС3НИМ ВИХОДОМ •ВИСОКОfО, ССрдJП"ОЮ• UІря А 
•цариці-небоnt• в КОМСІUЇ •Сон•. Ще Стеnан Смаль-Стоw.киА 
писав: • ... не 1 праuивим Боrом велс він віhну, не проти Христа 
підіhмає Шевченко букr, а проти сфалwuованоrо, лицемірного 
хрНСТИJІнспа, що сталDСJІ пос:міховишем науки Хрис:товоі, nроти 
урІІЛової російської церкви... nроти аі:JантіІtства, nроти 
"вЬанrіАськоrо СаваофІ ..... • 

8oc:n.'18'1, рРСІрО'И Сине 6акй! 
ІокмJІІХ.Іо~. 
loUJpQ.cmtLipwr. 
Нашо а суа. ... .nc, 
]о JІІоІ8МИ мiaul.uc ... Wleмtl'! 
lao6y81111118C,."DQIIX? 
І .. нан.а- РQІІ npounxll'! 

Має рацію Іван Д:шба., икиА HIJ"OJIOUl)'E:, що прааосnав'и 
офіційною nпунку. икс сrало казенною, насипьною рсліrією, 
СJІ)'ХНJІНОІD спуакаю маnн. символом об.ІІудиості ре:аиму, 
вішІrrовхуваоо ШСFІенка . .С.мі ело-. •npaJDCJІaa'н•. •ПРІІІDСІWІ
ниА• він рнвн: неп іаеІПНфікаuію С80ІЇ віри, а :шебіл•ше :J не· 
rатнвним емоuійннм JІбврІШСНИJDІ - nорuком саркастичної 
itпqmpcт1uif офІuІо:Jноі фpuconoriJs, Пам'R'm'ИМСМО ТВХОJ[, що 
на СТІІІІІСННІ поета .ао npuocІІU'• ІIIIIJIUJIO rлибоке ро:J)'ІоdННІ 
ним тієї непривабпивоі РQІІІ, цу ві.uсшиа uepui uapн:sw у с10іА 
ПОІІітиці р)'t:нфіІСІuП Украіни ТІ інших наро,аіа. 
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НедавніМ: царський JВСJІанеuь не побачив і не відчув у nиwнitl 
саі:мштіІІ:сько-сrаровірсьtсіА:• службі спрап:ньоrо Боrа, тоrо Боrа. 
а •коrо r.1ибохо вірив. 

ЧнІіоrбечІmоі:І-:ІІХМІРН 
НШІСІІWІJН,rорс' 
Моае. R бІчнn, n noмan, 
Jlr.imtropи 
Прqr.сІ8!оІнІ. 1110 nomni 
К",.i10,1!QICNDID! •• 
J.ywcNCМІ,&Iru! 
Jlнmcиuo 1 тобmо. 
Yn"t.NOCJII01JIYIOIO. 
8r.рН1і.ІІDІСМСn81111, 
rlowxІІJI)'II)"U:.805ora. 
АоrорошІІТ8ТІІ. 
Чк;юаrощсК8сІІІс:аІті 
knaм11111)'88'11ff! 

Uc поетоьс пиnutна ]JUIE"]1oC8 мені чимось подібним .110 тоrо, 
яке зустрічаємо в Шсачсиковоuу шоденнику: сІ .110 •ких пір про· 
довжить.ся 11.11 японська комел.ім:?• Іван Д:воба зазначає: •В МО· 
ральних заповіltих христмянсrва відобрааенс 38raJІЬНOJIIWICwte 
моральне начало, і Шевченко з иьоrо аиJСОАИТЬ. Anc Аому бопіпа 
невідповіднісrь соuіалWІоі та житеІtськоі практики паисrва цим 
моральним начuам; він rовориn. про те, шо христмянС'ПЮ crano 
панспу вс:ьоrо nиw зручним прнкрІІТПІм JUUІ експлуатаціі народу 
ТО знущань ЇЗІІЬОrо ... • 

Отже, ВИХІІІОПнуJІоса І тоІt JІСІІЬ П, ЩО давНО НІболіnО lt нур'І}'
ВВJЮ в душі - глибинне аіІчупя повс:рховості, на,ауманості, 
фмwuі, баrатьох рсліrіАних обрааів і JІІQ.ІІСЬКИХ учинків у пр&ВО
с.павному декорі. Якщо ~о чиm11 ШQІСННІІІС Шсвчснха nicml 
ЗІІСЛанНJІ, то моана знаАти ЧИМ8110 конкретних Інпаuіа. акі не 
тіJІьки попсрс.!VК)'ІОТЬ npo МWІUІивість пОАібноrо емоціІtноrо вибу
Х):. uc А ІЮІІСНІОІDТІо Aoro. Шевченко сам оnисує рсuьиі СІП)'ІЩІЇ, 
що ві.ІwпоВХ)'ІСmо Aoro від церuм (не ві.І1 віри в Боrа!), і сам 
зізнІЄТЬСІІ: •У мена не ХІІПИJІОJІУХУ nepeкpccnm.c.~~ и вс»hи вuср
~. Скаімо, МОJСНВ 31'1.111111 різкиА і нupu чи спрое,мивиІt 
ПОС'ІОІНЙ вішук на nсрсІСJІІШ. Во/асшІмиром Далем .дnDІWІіnси
са., npoчиnuodl: Шевченком иаnрикінuі 1857 року: •Читu ПОА
линннк, т.е. СПІІПІСКИА nсрсвсш Anmwomcиca. nрихо.ІUІТ в 1'0110-
ву. '1'1"0 8ПОС'ІОJІІІИС&ІІ310 Оnеравсние МІ: сJОИХ нсофнтов Jl3lleCТw 
НІІІМИ 101 ИНОСU3UІІІІ:МИ, С UUИJ) Cxpwn. КIC'J'OIШUdl: СМІІСJІ 
DрОПОВМІІ ОТ СВОИХ nрис:тавоа. А может liwn, И С UCJIHIO 6oJ1ee МІ
тернМЬИОk'І, lf1'06w ОНJІ (nристава) псщумапн, чrо сnрих рехнул
с:JІ, порст дмч•. н скорее ОСІІОбцD.кn:и бw ero из :sаточеиu. ПОСІІС.І-
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нее nрсаІІо.nожение мнс кажетtя праваопШІобнсс. С какою же цс
,,ию такой УМИЬІЙ ЧСJІОІСІС, ІСаК В.'ІІL!ІИМИр ИваНОВИЧ, ПСJ)СRО.ІJ.ИЛ И 
ТО.1КоІІаJІ зту аn.1сrоричссК)'ІО чсnуху? Не понимаю•. 

Ал• великого nоета Бог не був сугалосним з де11кими 
рслігіАнкии обрuами та виІІвамн віри, з царським духовенством, 

з nоnами ... Пам'яТІєтс в •Неофітах•? 
Ммnес:.&оrо.іQІІІІОМУ, 
МмhtоПJІІІІІІІі на хм.1І. 
АІі;u•енІХМ.1іНіІСОМ)" 
Не noкnaнim ... Ва: Ірс11НІІІ
ПапИІUІрі ... 

У Бо.п.Rнського було навnаки, сІWКімо, 1111р і МИ1JХНІолиr -
ЄJІИНі А nрактично неnогрішні. У вересні IRSS року він роз•Іулсно 
роопові.ІІав у щоденнику, як Філарст у Троїце-Сергієвій лаврі 
nіпніс uарсвІ ік:ону з oбpa:JO)f преподобного Сергія: •Госуларь. 
nринимая н лобзая его, пОЧПІ навзрwл. плакап•. 

За місяць до Ве.nиКОJUІьоі служби Шсвченw заАшов .D.o Преоб
раженського собору в Нижньогородському крсм.'Іі, щоб nослуха

ти архієрсАс•ких nівчих.І що? сВ архиерс:АсwА службе с её обІ;rа
новкою н вообще в аскорации мнс nока:JаJІось чrо-то тибе'rекое 

НІІН ІІПОНСКОС. И При ПОЙ ІСукоJІЬНОЙ КОМСJІНИ ЧИТ8СТСІІ Еваигс
JІНС. Самое подЛос протнвурсчис•. Або ще. 27 вересня 18S7 року 
Шевченко зробив у щоденнику такиR заnис: •Проходи мимо 
церкви cuтoro Георrия н ВІШR, что дверн церквн рвстворснw, я 

воwёл в притвор и вужасс остановНІІся. Мсм nора:JИ.Ло какое-то 
безобразное чуJЮвмше, нарисоваиное 118 1JICX8PWHHНOII' круглоА 
доскс. Сначала я nодумал, 'П'О ло ИН.D.ИАский Ману ми Всwну' 
38блуJІІІ.;1 в христианскос капище полакомІІТЬСЯ паланом н дсрс

ВІІННЬІМ маслиuсм. Я X01'CJI воАти в самую uсрковь. ках l1ВЩИІ рас
творІІІІнея Н ВЬІWЛ8 ПЬІWНО, фреtfТОВСКИ ра3ОJІСТ8Я барwНІІ, }')КС НС 
совсем cвcJUUІ, и, абратиси к нарисаванному чуJІовищу, три раза 
набожно и kОІС~JІНВО nсрскрссrкnась и вwwла. Лицсмсрка! Идо
лоnоІUЮІtницв! И наверное блJLІ1Ь8>. 

HIUipJfJI чи ВИПІІ.ІІКОВВ •паніІ• 3ІІСЛ}'Г0Вува.nа такої нeUWUІoi 
оuіна та А ширість їі рсліrійноі віри СТUИПІ під сумнів, ООІСВІШ
но. не було ЖОАНИХ пі.асТаІ. А.ІІе ue виразне А конкреmе nоетоае 
ро:uр81)'ІІВИНІ НІЙМСНWИМ, НІ ЙОfО ІІОГJІJШ,ЛИUСМірсrвом Н ІІССС
тmІЧНіспо, поверховіспо і неширісnо в репігійному світі баrато 
чоrо rоворить і про Aoro різку иеrативну реакuі10 на велиКОІІИІD 
сяуж6у В Кремлі. Марієrа ШагіНІІН, ІІК8 наnрочуд ТОНКО lti ГІІИбо-
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ко віnчувала lt)'ШеВІІИй стан nоста, nнcua: •Он вwсменвал всё нс
rончённос. беемоnсое. смакуюшее ре.nиmознwА сІDЖСТ. есё чис
то формапьІІое, аекорвтивное. вс:еА :щоровой снпой своеrо таnан

m. всем верНІоІМ ІСЛІ1ССО8ЬІМ НІІСТИНІСТОМ ІІОССТ8ВІА' ПроnІВ ІІеІtа
ЯНсnІОІt ему зкхmtки, за реuнзм•. Цікава й глибока думка, хоч і 
:Jатнснуrа в прокрустове ложе 'ПІСJJДЖеННJІ про те, шо Тарас Шев
ченко був реалістом (в с:оuіалk:тичному розуміІtні слова) і нест
рнмttо Аwов .по сматеріапіС'ТИ'ІtІОrо с:вітоrmшу•. 

НаспраааІ, llfa • 6ora Іу.а 1ІІСТІІІІО8D Uleneиnиro 1'111e'111'81t
ro UJQ'. З uією вірою бупо нерозривtІО nов'я38Но все Шевченкове 
cвiтocnpиAtunnt: .ДЛя ч~овека-материмисrа. которому Бог от
казал в сВJПОм, рuлосnсом •tyacrвe nонимания Ero бпаrопатн. Ero 
нетпенной красотw:, дпя такого nonyote.noвexa всякая теория пре
красною ни•tеrо боnьwе, как пустu болтовНЯ•. Саме тому 
кремпівський церковний aii1')'IJIUC. сприАмавсІіІ віруючим nоетом, 
як tttcyмicнuй з Єванrелією. В декораmвно-nяпьковіА, як Aowy 
uавалося, обстановuі неможпиво •tитаm тсксrи про хмнс JІ:tmJІ 
Іс)'СІ Христа та Aoro жертву в ім'я nto.ІІ.eR. HaRпi.luliwe npompi•tчlil! 

З.коrожПІJХQіn'ІІ.с~~. 
Xpilcrc, ;иJК" &о..ка~ 
111нк.;обрtІІІ,ЧN"JаtJЮМ 
Іnмнм ••• ЧR,МО:ІІtе, 
Що6 ІІИ 1тt6с ІІІСміu..:а.? 

8oNO:IIt1UЇCТ8110t1o. 
Храмм, uммuі, і ікоим, 
ІСІUІІІІІСМ.ІІІІррІІJDІІІІ, 
ln~oбt-:JONТ8Diм 
НеутоІо1ІІСІІКІІЄ~. 

сВІрJІІІ 8Ір1 ~ nlie•,- це Ш......r ~І ще: сМ•· 
.11~ Боr- МDІІІІе'аІіtІDJІ..Ш... Проте поет не ставив в OJUIH 
ряд Боrа lt боrослух:іння російської nравоспавної Іtсрквн, реліrію 
та ії офіпіRннх nредСПІІвннків. Якось :вписав у щоденнику в Но
вопстровському ук.ріплснні 3 nриводу того, пю самовбивwо nom
вanи бс3 uсркоаиоrо обрuу: сРспиrи• христнанскаJІ, как исжІІаJІ 
мать, не crrвcpraeт лас и npecтynнwx JІС:ТСR своих, за всех моnит

ся и всем пpoiUIC't. А npcJIC1UIIt'CIIH :поА JqJOТКOA, любнщеІt рели
гии оrверrаІDТ именно тех, за кoropwx JIQIIX.KW бw молІІТІоСJІІ. Іде 

JCC .ІІюбоІь, Jавсшаниu нам на крс:сп: нашим Спаснте.nем-ЧСJІо
вскопюбuсм?• 

Іван Д3ІОбв відзначає, що WевІІСнка особ.nиво обурює JІборо
иа або витіснснІUІ nоетичних і rумвииих иарсшних звиЧ8і1, хай і 

•R3Н'ІИИUЬІСНХ• Своім nOXQIIJI.eHИJIM, але цілком )'ЗrішІИВИХ] хриС• 
тнІмством своєю лЮJІІІиісnо. Пост не любив московське 
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поnівство не лише 'J8 ІІохмуриЯ рабський аух •віwtтійщиІІИ•, в 11 
:q обскурантизм і триманни народу в луховніА ТСМРІ'ВЇ та неволі. 
Шсвчснко НЇКWІИ не муrав і не ІJоєлнував рс.ІІіrіЯну іпс:ю і Боrо
слоІіЕ: 1 цсрковнослужите..'Іямн. 
Шо стосуєn.си БоІІJІнськоrо. то за rлибнною А rостротшn 

соuімьноrо сnриЯшnти реліrіі та uсрковноrо боrослу•іння, 
культових християнських церемоніЯ професор не Ашов у 

порівняння з постом, і. скоріше за все, в 1У великодню ніч вони 
не почувалис• б комфортно, коли б бу.1н в Кремлі ра:юм. 
Крсм.'Іівську службу Бодянський скоріше 1а все побачив би очи
чв Льва Толстоrо, яки А. вілвідавши хрсмлівськиІt храм водІІО
час із Шевченком, 'JІІІИСІВ у щоденнику: •Поwёл ..• на ппошаль 
в Кремль. ГлазеющиА нароп. Защёл в 11ерковь. Хорошо. Христос 
Воскресе!• 

еПоіхали до Забє.ІІіна• 

Та nовернемоск ло ІваІІІ Єrоровмча ЗабєліІІа ( 11120-190!1), яко
rо Шевченко ] Щеnкіним віD.ві.аалн 21 березня 18S8 року. Моuн
во, саме Бодянський. у мкоrо Тарас Гриюрович був 18 бсрсз11я. 
порадив Аому nознайомитися 1 Іваном Забєпіним. Втім, Забєліна 
також добре :JІUUІH Михайло Щеnкін і йоrо сини. Вважаючи себе 
вишием і1 -сфери інтересів мужицьких•, Забfлін наnрикінці 40-
х років увійшов АО ІСО/ІВ московських інтсnеІСІ'}'8JІіВ. яких називав 
•сферою псрсJЮвИХ лІодСR С)'СПіЛЬС1"888: Щепкіни, Іван 6абст. 
Євrен Kopw, Микола Ксnср, Іван kpyx, ОлексаНlІр Станкевич. 
Борис Чкчерін та ін. Ue були JIIOD.H, З ИІСИМИ І Москві ПО:JнаЯО
МИВСJІ Шевченко. В UlQІІеННИку ЗабеліІІІ не раз читаємо: •Прн
ехаnи от Шспкина. ]ІІ&ІІИ oбe.turrь-: •Обсаап у Шепкина~t: •Обс.п у 
Щепкнн ..... 

Шевченко помилявся, вваааІNи, що на час Aoro приі:шу 
Забєлін працював в ()руиАиіА палаті. НасnраІLІі це було в 
1837-18S2 рр .• і, до речі, в 1848 р. він оnублікував збірник доку
ментів: •МалороссиАскu nереnиска. хранящвяся в Москоа
скоА оружеІtноА пмате, onфьtnUІ сореановатслем Имnсратор
скоrо обшества истории н древностей российских при Москоа
ском универсиrеn: Иваном Забелинww•. У :tбірннку wіСТІІJІися 
понад 20 невіnомих архівІІИХ документів 16S3-16S8 рр., у тому 
чнспі кілька nистів Богдана Хмельницькою І всьоrо BiRcьu 'JІ
nорізькоrо та писаря ВіRська 38Порізькоrо Івана Вмrовськоrо АО 
nатріарха Московськоrо і Всія Русі Никона, перскn&llН листів ве
лнкоrо rеn.маиа лктовськоrо РІJІЗнвіп.nа Януша, трансільвансь-
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кого князя Дьєрдя Ракоuі. кримського хана до гетьмана Боглана 
Х...аельннuькогота ін'. 

ХарактсрІІо. що до друку цеА Jбірннк лідписав Осиn Бодянсь
кІtА. На тоR •Іас молоднА Імн Забєлін активно nнсаа Бо11Янсько
му, лсрсдусі~І. з приводу nублікаuіА вшібраннх ним документів у 
•Чп:ttНЯХ• або звертався з іншими nроханнммн до секретаря Том
риства історії і сrарожнтностсй російських. Скажімо, в листі від 18 
І-рудня 1847 року чІПаємо: •Кстати, утруждаю вас всспокорнсА
шею мосю просьбою: мнс необходимо нужно пшш.1ьзоваться нс
коrорЬІми рухописньамн 11 пе•tатнЬІми книгамн бнблиотскн 06-
шества. Обратнвшнсь к бнблнотскарю ... я nолучил ответ, что со
ревtшватель не имеет nрава брать что-либо из библнотекн. 
ВсеnокорнеАшая моя просьба к нам в том н состонт, чтобЬІ RЬІ не 
отказали мне в нсхолатаАС1110ваннн :поrо nрава у обшества. С нс
ТНІІІІЬІМ почтеttнсм н совсршенною nрсланностью имею че~.:11> 

бЬІть МилостивЬІй rосударь вашим nокорнсАшнм cnyroю И. Забе
дНІІ•1. 

Історику А apxcwшry, знавttеві Моеквн Івану Забєліну було Тоді 
38 рок..ів, і хоча Шсв'Існко народився всього на шість років 
раніше, внrлялав набагато старшим. Тарасу Григоровичу залиши
лося ЖИПІ всьоготри роки, а Забєліну -ІІіВСТWІіпя. 

Чесно кажучи, заnне Шевченка щю те, що вченнЯ жив у 
бібліотеці, сnочатку JШІ.ВСЯ мені неточним, адже бібліофіл і кннж
ІІИК Іван Забєлін міг обжитися в бібліотсuі, як удома, а Шевченко 
сnрийняти це Aoro 11остіАиим ttомешканням. У кількох адресІІНХ 
книгах Москви, втому числі за 1857 рік, дава.Jlася конkрС'ПІа адре
са Забєліна: •Забелнн Иван Erop., К. Per., Преч. ч., у Покрова, в 
Денежн. пер. д. Дворцон. КонторЬІ•. Тобто, колезький реєстра
тор' Іаан €rороаи• Забє.Іdи ... на Арбаті, 1 П~cwd.Jt 
,I;Ьwood, а дЕ:НЄ8110111 аро~уцу, біля церквн Покрови Пресвятої 
Богородиці в будинку Московської двірської ко1порн, де пра-цю
вав довгий час помічником архіваріуса та apxillapi)'COW. Московсь
ка двірська коктора існувала. в 1831-1886 рр. і заві..ІІ;увала всіма 
будіВІІнми а КрсМJІі, імператорськими палацаwн в Москві і в 
Підмосков'ї та зсилямн, С8.ІІВМН, оранжереями. що до них в.іо.но
склися. В іі віданні знахОJІилася тах.ож ОружеАна nапата КреМJUІ. 
До склап.у Московської двірuевоі контори входив архів, у яхому 

' 3а paІUПІtwoot ucia утрm.омутоw! ~II»>ІІD.IOI)'Wetrm і матеріuіІ•Воосо
еАНІІекке У~~:р~ІІІШ (; Рса;ІІеJ• б)'JІD ІІМЇІІUІІІО,/1111. АD~ІІТІ 3 ціd JСІІркн- ЯМ(;'ТМ 
6оцана ХмсJп.мІUІW:ОІ'О.ІО n.тpiapD НИКОІІІІІід9І 12 !;СJ)ПНІІ 165) p!IIQ'. 

'8РUІ,ф.99.~.1б.ІОО.арк.8S 
' В Pocfi- цмвіт.кмІ чим \Q-.ro ~ Ос:оІ!м, шо Aoro МІLІІІІ, .ЛІWUІ ІІ!t8:"Іі 

иpiвнinta.Ut. 
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11ращовмн архіварі)'t з ІІомічником; вони зБерігали ;аокумснm, в 
то~у чиСІІі закони А статути, книm і т.іи .• СІСJІІІJІа.1и реєстри і сис
темаmчні оnиси. На дору-tенн• контори вони також Г01)'118ЛИ .іІО
кумектальні АОІІідхн, робwн виnиски 1і справ і т . .іІ. 

Буаннок, у JІхому жив Забєлін, JНаХОАНвся на po:Ji Jkttєжнotu і 
Ве.nнкоrоЛевwннськоrо прову,1ків (ІІИІІі- М 1/8); в 1835 р. ltoro 
nриабаlІа Московська двірська хонтора дm1 кварrир своіх С.ІІ)'Ж.
бовuів. У цьому буаннку нерідко бував Осип БсшfІнськиІt, бо 
в кьому ]ІСИІІИ Aoro знайомі ОлексаНJІр Вел:ьтман. Ccprilt Со.'ІовR
ов та інші вШомі москвичі. Бупинок було Jве.іІсНо на 11очатку 
ХІХ СІUІІітtя в кnасичнnму сrилі. А нін вирішував архітектурне за

ІЩВННІІ - аізуа.'Іьно закрімював ріг nвох ПJюву.1кін. 
Ретельність, 1 якою вів Шевчеttко щОJІенннк у Москві. спону

ха.nа МСНС ДО ПОВІІОfО 8МІІСНСННІІ ЦЬОГО ПИТВННІІ. ВИЯВИІІОСІІ, ЩО 

Тарас ГриюровІРІ був тооtниR. За6ЄІІн маа ТUІІІІОСТІІнt nомtІІІUІІ
азаІ.ІqІКОІО.ІІІ38ІUІОІО norreм,- бLu Красиu ирІт. В •Кннrе ад
ресов Житt.ІІеR МОСКВЬІ• К. Ністрема Ja 1858 р. шt:реса Забє.nіна ІІа
]ИІІВЄП.СJІ двічі (як архіваріуса Московської noopuoвoi ко11тори і 

•к рсаакrора •І)rбсрнськнх вШомосrеR•): •ЗабелиІІ, Ив. Erop., Тнт. 
Сов., в Заnас. Дв. у Красиwх воротоо. Тобrо Забєлін Іван Єгорович. 
титу.111рииR раnник. у Запасному nanatti біnІІ Красних норіт. Uc ве
ликий Буликох на рооі Земпиноrо вму і Нової Басманної вулиttі 

fіілІІ Красних воріт, шо вхолнв ло віnання Московської .авірськоі 
КОІП'ОрІІ. 8 НЬОМ)' R 3НаходІІВСЯ архів КоtП"ОрН. В RКОму працював 
Забєnін. а пкож •квартири nоса.аоанх осі().', в одніА зtІИХ, напов
нсніR кинrамн, і Рв врхіваріус (вул. Нова Басман на, 2, перебуnо
ваниЯ:: Rnep на ро]і Нової БасманІІоі п Сааовоі :пtаходип.ся 
Міністерспо ШІІRхіВ). 

На час знайомства] Шевченком самоук Іван Забєлін уже мав ре

nупщію cepAo:nюrn .в.оспіпннха і був авrором понІШ 40 публіхаuіЯ 
()':ьоrо науковнА лоробак вченою складає понаn 200 книг і ста
RйІ. За сповами 5орнса Чичеріна, •Uc був СІІравжніR московсь
кий самороnок. цілісна, міцна і 111,орова руська натурв•. Не:JІШ.ов
rо.ао~чі ]Шевченком. у І8S7р. Забєпін. нкоrоста.nаобrпtу
вати чнновни11Ьk8 nocana, :t радісnо uв 1fOJI)' на роботу в 
ІмnераторськІR apxeonortчнiR комісії. очолюааніА JЮбрим :tнаАо
мнм Бо.uнськоrо.rрІфом СТроrаиовим, шо контролювма всі ар
хсопоrічні розхопкн в кр&іні. В неUЮІUІВІЮ вперше випаних Ш<UІСН
ннках Забє.tdн про ue 3811Исавтак: •30 .аехабІм < ... > граф Сrроrанов 
nриrласКІІ меня в зтот день. •• ПІе вw. 3вбе.1НН, С.1)'JСИТС. ПсраwА во
nрос.- ВДворцовоА коtпОрс архивариусом- аа.1жносп. не рель-

'0 1ІnІСН0М J111C1PU11: І Мсх:ас//Р)ссІСІІІ 1p01L 1197. М 2. С. 321-329. 
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сфІІ8Я, НО ІІОКОЙНВИ Н .паёт IIO:JМOJitHOCTh 38НИМа'ПоСN. -Ведь ВW 
~ше пре110даётс І МСЖСІЮМ ИНСТитуте 1 ? Госу.ІІІІрЬ МНС Пору'ІНJІ ІСЮ 
археоJІоrичс:скую часть < ... > Я хочу сос:тавКІЬ Комиссию. Вьr не 
отІWКСТССь? - Помнлуйn:, ваше: снятслЬСТІІО, аьr меня осчасrлн· 

витс ... • 
При персІЮді в Археологічну комісію в атсстац.іі на чиновника 

'J1131UIBЧMOCR: •И. 3&6enHH 10 ІІСС Врс:ИR CJI)'JCCHHR CIOCrD В ВСДОМ· 
І.."ТВС ДоорuоаоЯ КОtпорЬІ ПРИ ОТЛИЧНОМ поаедеНИН, ПОСТОJІНКО 
ока:JЬІІІІІо1 примерное )'а:рдис и нсуrомиN)'JО .ПСІІТСJІЬИОСТЬ по 

службе•. Сп рамі, а 1856 р. Забєліна бу.nо наrорсwксно бронзовою 
медал.!ІІD в Іtам'ять війни 1853-1856 рр. і коронаuіАною И.едаІUІЮ. 
Як і украінс:uь Осип Бол.ннськнІt, росівнии Івви Забєлін був ташt· 
ІІОВИТИМ, )"::ПЇWНИМ і вірнИМ ІІідданИМ роеіІk:ЬКОЇ КОроНИ; ЇХ ДDJIII 
ІІічим не наПІJІ}'ІІаJІа Шевченкову, anc будемо шанувати А поважа
ти цих істориків так, як і Тарас Гриrоровнч. 

В ЛрхсолоrічІІіh комісії ЗабЕпіІІУ було доручено ро1коnки кур
rанів у Малоросії. В травні 1861 року вчсttий 38.nисав у щоденни
ку: •Итак, курrан с:сrь таІtна-моrила. Каждая и.огкпа сс:ть тайна, 
она тс:м н иtrrepcc~. И она JІВЖС внеwнс: :no вw.ражает < ... > Ма· 
.nopoec скоро ІІОЧУВС1 ВОІВІІ родственную свазьевос:rо еерJЩІ. е мо
mлою. Он воспс:л её в ПС:СНNХ < ... >Он WІИІІСТІІОJ)НJІ её. "ОА, у no
JJИ моmла е ветром говорипа .... Ніхто не: оепівумв ко:~ацькі моrи
лн kраше 38 Шевченка ... В щоденнику Звбєпіна 3)'СТрЇІСJІ мені lt 
такий .український сюжет•. У січні 1860 року він обіаав 1 Опек
саІШром ПипіІtим у Миколи Чернишевськоrо (обох 1нав Шевчен
ко): •РазrоварнDаJІи о rоtУJІВРСТВСННОСІМ и народноети, о прнн
uипах соловьевоІt ИС'ІОрин и костомаровс:ких JІСкциu. Я Ck838JI, 
что у Костомарова взrлад кa:wucиlt. ЧерньrwевскнА отсmивап ка
зачсстІЮ как злсмеtп, поrибwиА от самОІІСраавни•. І ще зафіксо
ване: спостереження Забєліна: •В КиевекоА І'}'бс:рнии у крссn.tІН 
рубашки - на rрудн ме ре * с: Н•. УкраіиськиІt сеrwеит наукових 
іктересів Івана Забєліна було вів;Jиачс:но вwануваннам ltoro в 
1871 р. сrупенем доктора історії Киівськоrо унікрсІІ1еt)'. 

Забєлін - один із орrані38ТОрів і факn~чннА керівник Істо· 
ричноrо музею. саме w.ому М)']СЕаі буJІо передано всі колекuіі 
Забеліна, стародруки та Roro рукописи, а nонаа АССJІ'ГЬ ТИСJІЧ 
книг і1 особистої бібп.іотеки 3HU:OJIJIТЬCJI тепер у ДерuвнІІt 
публічній історичній бібліотеuі Роtії. Чнмuо :J них, 1 екс.~ібри
сом •Библиотека Ивана Еrоровнча Забс.nина•, аикористовуаа
пися а роботі нап uією книrою. Крім тоrо, іменем Забє.nіна 6ули 

' В IIIS)-IIS7 рр. 116rл1н 'IIIIU icropiiO і l!pUcмoriiO меаомісnрuнІ kott
n8КП!HilcwtOМY ІСU8ОМ)' iнmnyri. 
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ПО1НІЧеНі сЧТСННІІ•, IHПYtQeHi 6wurHCt.ICHM, і1 ІІІСНМИ Я Пра
ЦЮВІІ. 

Ді1навwись про внхіл у свіr шодснника і запнених ІСІІИЖОК 
Забєпінв, вілра:sу КИІІ)'ІСЯ переrлsшати іх. Проте, ІІа жапь, ім'н 
Шевчешеа в цих локуме1пах 11е 1І'ІUІ)'ІІ&<1ОСІІ. Шо С:ТОС)'С"ВСJІ 1858 
р., ТО 3абєnіІІ зробив У ШодсИІІИку ЛИШе одиІІ :JаПИС ЯКраз He11-
D0Вf0 до зустрічі 1 Шевченком: •С 17 на 18 января, с пятниuw на 
суббоJу 1ВболСЛ СИЛЬНО И ОІІВС:НО ВОСП&'ІСНИСМ JІі!ПС.НХ И теперь 
10 фсврапІІ еще не схожу с: постели••. В хвороб/Інвому стані 
Забє.'Іін був і пі.а час 'JУСТ])ічі 1 Шевченком, шо тоА помtтмв і 
від1НВЧИВ у шоленнику. Привертас уваrу постова тахтовнісn.: він 
не насмілився турбуваm 3абєліІІВ. хоч. напевне. споШвааси разом 
1 ним подивитися ОружеАну палату, яку бу.'Іо :Юуловано в 

1849-1851 рр., копи Шевченко nеребував на 3ВСЛІННі. Разом з 
тим, ~іч з істориком навсртає на аум ку проте, що 6ошІнський 
чи Шепкін або хтось і1 іхнього оточеннІ, могли розnовісти Шев
ченкові про зrапану вже публікацію Забєnіннм докумектів 1 JІ.оби 
Боrд~на Хмельницького, чим пост постійно uіхавивсв. Шевченко 
тахож мав, очеВИІUІо, інформацію про те, що молоднА учениЯ 

лоспішкував історію Москви. 
Зокрема, друзі Забєпіна :mапи. шо в 1855 р. йоrо бупо ІІаrорол.

жсио ВСІІИІ:ою ІСІUІІПІНСЮ ОJІСною Пав.1івною Шамактовим перс
нем 1і смараrDМн 11 створении npock1)' оrлвлу icropii московсь
кої сmровннн п історичною nІИІснсння nлану Москви. cBw хо
рошо знастс Москву н её сtарниу•, - JII)IJIUtИЛB при ncpwiA 
:І)'С'І'річі КНІІ'ИНІІ.- сНесмеюосебс иичеrо ГОІІОрИ'ІЬ, а моrуТWІь
ко cU18n.. что я давно уже 18Ннмаюсь Р}'ССХОй стариною, а пк 
пк сtарнна в Москве, то 1ttaю н Москву•, - 1 rіаністю віпnовів 
ученИЯ. Наnшаю, .110 речі, що саме Заtkпіну нuежить капітальна 
праця сИсторИІІ ropo.u. Mocuw•. написвна на доручення Мос
ковської міської думи у 80-90-х рр. ХІХ стопhтя. Між іншим, 
иаАпершс 1 пко10 пропозицією до ньоrо приАwов Митрофан 
Щепкін. 2111Аомd Бо.аянськоrо. 5 листоnааа 1879 року Забє.nін 
3ІU1Исав у щоденнику: •&wnи у мен• МИJрОфан Памович Щсn
кии и НихсшаІ АлсксаІІJІРОІІНЧ НаАдёиов (Купеuь. фабрикант, 
rJІ&СниІ місьхоі луми. - В. М.) с прсмuением заниться иеrорн
еІ МосDЬІ•. 

Wкаво. wo нсв.tІО83і по cwepri Бодвиськоrо, 1879 р., Забєп:Ін 
11Аняв 110C8JQ' І'ОІІови Товариства lcropl.i І староJСНТНостеR 
pocikwalx, раом Із Петром &артенєвим він cxnu ІІUUІИвиА 

'388сІаоrИ. Е.ДмnмІПDІ. :ІмІІсtnІе DІІІUІІ.С. 37,41, 56,169. 
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.сrшсок 11 указатель тру.зов. иссл~дованиn 11 матерІІалов, наn~•Іа
nНІІЬІХ В ПОВрС"М~ІІІІЬlХ 111Шl!НІЯХ Обшсстuа•. ТаКИМ ЧІІНОМ, Іван 
ЗаОС.лін зафіксував в історичній пам'яті вс~. що видав Ос11п Бо
.:tЯНськнn в •Чтеннях•. 

т~пср- ІІро Красні ворота, бі.1JІ яких ЖJІР Іван Забє..1іН. у них. 
як і в Красної площі, одн~ похоАЖсння - віл с.юва •красннІ\•. 
тобто •красивий•. •ІІрскрасниІ\t. Дсрсв'мні ворота було побулова

ІІО як тріумфальну арку на початху XVIII ст011іпя в зв'яжу з перс
могою Петра І в ЛолтавськіА битві, тобто пов'язані з багатостраж
дв.льною історією УкраІни. Після московських пожеж 1737 і 1748 
рр. Красні ворота перебудовували. В 1753-1757 рр. архітектор 
Дмктро УхтомськнА зводить кам'яні Красні ворота в стилі 
росіАського барокко. Після пожежі 1812 р. іх було від.бузовано. а 
мощу навкОJtо розчищено від лавок і сараів-вона стала одНією 

з кращих у Москві. 
Красні ворота чудово гармоніювали з церквою Трьох Святи

телів. шо знаходилася nоруч із Заnасним nалацом, біля якого 

жив Забєлін. і церквою П~тра і Павла. Майже завжди на карти
нах художників, які малювали Красні ворота. на вімалі видно 
Сухарєву вежу. Як і Сухарєвка, Kpactti ворота були відомими 
всій Росії. 

Біnя Красних воріт у свій час жив CepriA Аксаков, а в його 
будинку Віссаріон БЕJІінськнА nознайомився з Миколою Гого
лем. Н~nодалік у 1830-1840-х рр. nлемінннІІR nоста Василя Жу
ковського, інтt.лектуалка Євдокія Єлаrіна збирала літературний 

салон: •У Краснwх ворот, в ресnублике, nривольноА науке• 
(Микола Язиков). В цьому салоні бували Пушкін, Гоголь, Гер
цен, Огарьов, Чаалаtв та інwі небаАдуж.і Шевченкові люди. 
Треба також наrадатм чи пояснити, шо Василь Жуковський 

брав діяльну участь у звіnьненttі Шевченка з кріпацтва. CDfe 
nортрет Жуковськоrо намалював Карл Брюллов, і завдяки 3У
силлям Жуковського ц~А 110ртрет було розіграно у царській ро
дині, а на одержані rpowi Шевченка в кві"Піі 1838 року було 
викуплено з кpinaurвa. Поет nрисаятив Жуковському поему 
.Катерина•. З Євдокією Єлаrіною, якіА було вzе майже 70 
років. Шев•І~нко зустрівся а Москві через чотири дні післ11 

візиту до Забєліна на 3ваноиу обіді у МихаАла Максимовича. 
Враження від uiti зустрічі з українським nоетом Єлаrіна вне
ловила кількома словами: •Шевченко nростой, добродушнЬІА, 

умноА мужик ... • 
Як бачимо, Красні ворота noв'RЗ8Jti з іменем Ш~вчеюса А 38101-

шаFТЬСR лише дивувапtся з тоrо, шо иоскво3навuі про це не зга
дують. Уrім- це найперше наша турбота. 
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• Поїхав • до Кошелєва• 

Ввечорі 25 бсрезни, наnередодні віл'і:ш.у з Москви. Шев•Іен
ко віднілав разом із синамн Серrіи Аксакова Опексан.1ра Івано
вича Коwелєва (1806-1883), икиА мешкав на вулиці По
варськіА. Це ще О.ІІИН виnал.ок, копи БО.ІІЯнськнd ціпком міг бу
ти в іхиіА комnанії, бо Кошелєва А братів Аксакових зtrав 

б.І!:Н3ЬКО. Зокрема в ш0.11енннку nривертає уваrу цікавий ипис 
ві4 22 травки 1856 року: •Вечером у А. И. Коwелева. Он rоворит, 
что, CJI)'*a у 5лудова1 , cлwwan от неrо самого, что многие н:s Y'f• 
реждениА Екатеринw обя3анw началом тем проектам н ра:sиwм 
соображснним, которwс вwска:sанw н JliЖC написаиw бЬUІИ со
:sваннwин ею вwборнwмн людьми а Москву< ... > Карам:sиtt, от
ка:sавшись от наnисання •Истории• с Петра, ука:sал tІа него Ни
колаю І, ион (Блу.пов. - В. М.), получив прика:юиие :Jаняться 
тем, уже собираJІся уехать 8 Дерпr, 8Wбраннwй нм мя своих 
учёнwх тру.пов; но nерсворот конца 1825 r. совершенно 8 друrую 
сторону ... •1 Між іншим, характерний штрих до того, що саме 
цікавило Бо.пянськоrо. 

Кошелєв ІІрнвабпюмв Бодниеького ще й тнм:, що брав вКПІв
ну yчarn.y підготовці ТІ nроведенні реформи 1861 р., наполягав 
на тому, щоб nри :sвільненні се.пян 3 кpinauraa ім даІІИ 1еМ1110. Він 
був редапором і вилавuеw спов'анофіnьськоrо ЖУРІUUІУ •Русская 
бес:сда•, що ВИХОдИВ у Москві в 1856-1860 рр. У роботі журналу 
брап:и Іk'ПІвну участь МихаАпо Максимович, Іван Аксаков. туr 
сnівnрацювапн украінські письменники Данипо Мордовець, 
ПаtпеJІСІtмон Куліш, Марко Вовчок ТІ ін. В сРусскоА бсссдс• 
( 1857, Nt 8) бу.11о Н8lІруковано рецензію на сЗuІнски о IOJ(flolt Ру
си- Куліша', в якіА високо оцінювалас:а поема Шевченка сНаА
мичкв-. На nрохаин• Максимовича пост персдав .РусскаЯ бссе
JІС• м• n)'filliuuii вірші ІСІдок вмwиевмА КОІІО хати ... • і •Сон• 

' 6а)'.101Дммrро MIIIWIIIADIII'I 11785-1164) - rр8ф, mn:-сскрстар. 1 1126 р. -
то•риш мікістрІ.Н8рQІНоі t~~;llinl, 1 1840р.- rо.108НИІ ynp&a/8D'IИIII вWtlдm· 
1101 ВІІкноІ Roro І~ІоІаІІ' ІІutІ"ІкостІ xaнuutrpli, 1 185s-І864 рр.- npt'· 
жаскr Пmpбnrмot АD.кміlІІІ)'Х. J 1861 р.- rмо11 Дераамоrо кowtmy і 
Комі'mуміністріІ 

' ]а pcxoмeнuult:IO МНІWІН ІСарам1іна БІІу.101 ПjМ.WОІаІІ alnoiiOJIOМ )' Вер· 
101Иіf1 с.Ш.чіІ &ОМісіJ І cnpu! aeDIIpиcriL 8 ldнqj 1820·х рокіІІ • АОР)"ІСКНІІМ 
МІmШІІІ ро:І6ІІJІ8ІІРІІІНІJІСІІСУNекпс 3rUIIfИX росіІсІ.ЮІХ upi .. У 1121-1830 рр. 
КсиuскІ ~ ni.J ксрі8ннu,-- '-'JJIOU • ГІшоаному уnраміКІІІ .І)'ХО8НІІХ 
mpu ікохмшц lilocnoUн.~o. 

'81857р.а~Р)ІхкоRбесеае-6)'1011)'6п;іхоІІІІНИЙ~ісnІричкиRроман 
К)'~tіШІ •1Ісркu puaoo. Окреме 8tUWIIUI ~ЧорноІраІІJІ• )'ХІІІІмсuоІО МО8ОІО ІНІW· 
...отоrо • роху • Са1ІХТ-ПетqІ6)']nі. Шеnенко nкeu КупІшеІІі 1 rру.ІНІІІ57 року: 
..Я linpoounu І••Р)аоІ;іІбссі:dао, і1UІ80НІАО6рІ,ме no-II8WON)'JI)'ЧWe•. 
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(•НІ П8ІІЩНJІЇ ПWeHHUIO »W18 ••• •), ЩО буЛИ опубліковані В третьо
МУ номері журна.1у за 18S9 р. 

В •АJІфанитном указатсле к rшану АрбатскоА части• знаходимо 

інформацію про домомасин ка •КоаІuе• А.икuшр. ИL Коме.. 
АссесерІ 1 , НІ ПаuрсІІОІ YJI·"· В •Книrе 84РССОВ жнтслеА Москвt.Ь 
К. Ністреwа Коwспєв числився ик начмьннк ві.ІшілеиКJІ Імnера
торськоrо московського товариства сільського rосnодарствв, .110 
речі, разом з ректором унівс:рскrеt)' А.n.ьфонсьІСИм. Аарсса Ко
WСJІЄва 1')'Т Н83ИІІІШ8С:И тах: •Apfil'n:al: ІІІС'ІІо, а ІІо.рсаоІ, с:оІст• 
leiiiiWI ...... На uьому місuі теnер знахоаИТЬСR бумнох NR 31, 
1вслениR у ХІХ СТWІітrі. Він розташованиR на po:Ji Трубниковсь
коrо провулка, икиR з'ЕдНував Повврську з арбатським: npoвynO'I

'IRM, і від нього :ювсім недалеко по І(удрінськоі площі. Таким чи
ном останІUІІ upcca. ику відвідав Тарас ШеВ'Існко пере~~. вШ.'ї1110М 
з Москви, 1НІХСШИ118СR на Старому Арбаті. 

•Я :~устрів теnJІу rостиввІст~~>• 

Підбиваючи nідсумки Шевчснковоrо персбуванни в Москві, 
зпшав Льва Жсм:чужникова, RkнR так писав про Шевченкову по
лю: •У коrо в житті можна псрелічиrи дні гора, у нього щасливі 
JІНі•. На міR normш, не бу.ае персбільшенним ска:JІПИ, що берез
неві JUІi 18S8 року в Москві були дли Шевченка шасJІиаими. Вони 
стали JІскравою конuентрованою atfТifТC.1010 .110 na сотень і tнсич 
страж.ІІСнних JІНів, икі пост провів у засланні: •Нуаьrа, криА Мати 
Божа, •ка нуаrасндіть склавши руки, ітахсидіn.пні, мiCRUi і rо

ди. О Господи, с:охр&Ии всикоrо чоловіка од тuсоі живоі смерті!• 
Не менш страшним, rірким і бо.ІІІD'ІИМ було віачуrrи nоІСІІну

тос."Ті, •кс неминуче oropтano Шевченка на :JаС.ІІанні, C'JP8XY, що 
Roro 1116уnи, не ПО'І)'ІDТЬ. Зrалаймо прони1nиві роки: 

ЛJІ&он ... рос .ат ,1іта. 
Их JDWDІ AU • .Коб1арr.. 
А Ім неиаw: рот-.шnа, 
НІХТD І 181!' ІUЮІС, не.JІdне 
НеНІЧІІ!Ане6у."ІОмеие 

Міі~;.;.:-!·и~·~ .. 
U1o6 ПО·Н~ Мені CIUU 
ХачаD80МJ.ЧІС:ІІІООJІ38118, 
Д.U.ІШЮІnнІІІ)1,jUІJІ~ 
з. 1110. ІхрІІну JIJII6!no? 

' Кoncaadl аахар- • Рос:іІ ulinwad •1018-rv ~До 1145 р. ... cnu
lt08~.:8IIUIJІІUUeoooiSJu:re. 



Пост :JHaB )'Сі ВілІІОИіаі НВ ІІі ІІИТВННІ. Проте ВіН хотів ІІіJJ.Тверд
*СНІо, і в Москві іх отримав. 

В Москві буJUІо живе жмтrя! І Шевченко, хоч і ненадоаm, 
сповна инуриІСJІІ в нюrо. з щемпивою рал.ісnо аіЛчув, шо по
етwша слава йоrо, незвuса.ІО'ІН на довrі роки відсуrнос:ті в Пср
wопрестольній. зрос:таnа. Саме в Москві Шс••енко з особливою 
CIIJIOIO і НІ ВИСОКОМУ ріаІІі •У'ІСНИХ і .ІІітсратурНИХ :JНаМСНІПОС
тсА:• відчув те, про шо Максимович писав сrос:овно асієі .аоропt 
поета i:J :JІІСЛанни в Петербург: •Воuраwсние Шевченка, пск:ле 
10-пстнеА раs~~ухи, nриВСТС'І'ВОвапа кв Украина и не-Украина 
нстиннwм восторrом: на всём Пynt, от Асrрахани д.о Петербурга, 
cro вс:трсчаJІИ, хак лруrа. все, бсJ ра1nнчив иациональностсА, 
:JІІавwис cro по с:очинениим. ИІІИ по слухам: все стара.nись JІІ.ТЬ 
ему почувс:твовать. 'П'О palii)'ICa и 10-пстнее молчанне ero мичуть 
не н:sмсІІИJІИ ни уважении к нему, как человеку, ІІИ .11юбви и со

чувствиа, как к нароJUІому ncвuy... Цей важпивнА висновок 
nілтвс:рлиа і ш:рwиА біоrраф поста Василь Маслов: • ... воJвраше
нис Шевченка в стопи цу бWJІІо горачо nриІІСТСТВОвано вс:емн, кто 

только :sнм cro :~наченнс н с:уд.ьбу. Не то.1ько друJЬJІ - Ма.1орос
СЬІ Н NНОІ'О'ІИСJІСННЬІе ПОЧИТ8теJІН CfO 'ПШВНТВ H:J Іkликоросхоа, 
но писатuи и ху.п.ожники и вообще моподёжь спсшипн пубпич
но вwpa:sиn. Шеачснку своё сочувствие н уважение. В :пом ра.ІІО
стном собwтии чествовалнсь и с:амwА факт освобожо:ІсІІИJІ, и 

личность позта-хуложника•. 

Зустрічі 1'8 :JНаЙОМС'ПІІ. В Москві, бс:ІпсрсЧНО, були IWIUIHDИMH 
1'8 :JИВКОВНМИ д1LІ JІУХОВИОІ'О КОСМОСУ ПОСТВ, ІІКНЙ ПЇСJІJІ :J&CJIBИHJI 
повертавеа .110 nовиоціиноrо *итrІІ, :1 иас:оподою ІUІИХІВ інтспек
-rувпьне повіtра. Він зачарував бanm.ox нових :JИайомих і не вн
пааково в щоденнику поста 6 tравна 1858 року :JВнотовано, що 
Aoro х:NJІІІЧка, вка повсрну.nас:JІ :1 Москви. о~привс3JІ8 мнс три ко

роба покпанов от моих москоаских друх:А:•. Напевне, траппR.'ІИ
св ВИПадКИ, КОЛИ Ja :ЮВІІіWІІЬОІО rОСТНІІНіСТІО і СВіТСЬКОЮ 
чемнісnо пост інтуїтивно вn.цувu n10дську нещирість і аристо
кратичну :ІІІ.ро:sум.ілісn.. Даnско не асі JІIOJLИ, з акимн Шевченко 

спілкувавсІІ в Москві, nодішши Aoro nоrЛІШН, і вспикиА ук
раінсw..аобрс бачна і :~нав, що не з усімаАомупо .aopo:si. Пост ро
зумів, шо часто-rусто симnа11ї та інтерес ао маnоросіА:ськоі теми 

BHCJIOMIOIIIUIHCII ЯІDlІІоМИ, ИКЇ ІІJIUaLIIH Укрв.іиу иеаіц'ЄМНОЮ час:
ТИНОІD Росіі, а ухраінUів- pociAcwcoro иарцау. Таке cтaaneнtu JІD 
•мuоросі.., JІІ: орnнічноі ЧК'ПІНИ російського народу бупо в 

ШеаченКDІІ часи 11 А вnрсщоu: усьоrо ХІХ CТOIIimt офіUіАн010 
ПО:JиuіЄІО МUІІ і ПСреІ:()ІІІІІІUМ біпьwості освічеНИХ росіJІи, уто
му чІІС.Іі tнх. :s ІХІІми він :sycrpiвcl А ПО:JНайомиВСJІв Москві. Ли-
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ше rеиію бу.1о відкрmо те, ••ого вони не ро])'tоtіли чи не хпrіли ро
JVМіти. Поет єлиния обіrnав чк, сшноJначІІО звинивwи, що 11 
рОсіян снарол і слово, і у нас народ і с.1ово•. 

Длн Шевченка 6уло ЖІf'ІПІІО ва:к.1иво персконатисн, що nісля 
JІ.еситиліnи віІtірваності віл uивілізвuіі він стаив на рівні осві•Іе
ІІості МОСКОВСЬКИХ інтt.1еІn)'МіВ, а ШИроЧіНЬ doro ІС)'ЛЬтурНИХ 
ЇІІТСре<:ЇВ, JІ)'ХОВНИХ ЗВПктіВ і, ГОІІОВНе, творчиІt 40робоІС та ПОТJЖ
ІІИА: потенціал украінського поета вразили москвичів. Cepen ннх 
він з)'С'J'Рів нових і справжніх .арузів: 

•В Мосое Ouee кеrо рuоІІJЮ меа те, 111'1'0 • ктретu • ..,._ 
CRIIillиwx IIOCUII'IU самое ті!ІLІІОе piiJI,)'WIIC JIII'IIIIO КО МВС І ІІеІІрІІ• 
nорвое CO'I)'К'nlfe к моеІІІо:JJПІ. Осо&енно • с:емеtст.е С. Т. Ак
rакон•. 

Uc були останні СJІова в шопеннику, що стосувалиr.ІІ щасливо
го московського бсре311и. Краще не скажеш! 

с38П81.08ІВИІ у 88rонІ, 
nокивJ• • rостннну Моск•J• 

Про свій віІІ.'і:ш. із Москви Шевченко записав коротко: 
сВ 9-'no ІІІ8СОВ J'l"ff J18CC18ЛCJ1 в с МІІПЬом Семеновnем Ше•· 

101111111 и е ero rnteknoм. Он )U8JI а Ярос.ІІ8UІо1 , а, • :ta6pua8l 
CIOIOJIIIDCIIIIIO,IIOCX8JIKJR..И31101JioportІ81-•"I8CII,JU)'IIOJCII• 
... .....-е, OCТUIIJI • I'OC'f'UPIIIDIJ Моеау.І. 

СуJUІЧн з ~ьоrо. від'іш Шевченка J Моск:вм прискорило ще R 
те, шо Щепкініхав на racтponi .110 ЯрослІUWІ. Навіть вранці 26 бе
резІUІ Тарас rригороІІИ'І, мабуrь, ПЇlL'ІВunувавсв піл Aoro аі.!Ібупи :1 
дому, бо ж виіхав :~а п'ІПЬ годин ло nOТRry. Вrім, згідно :1 правма
ми, на ВОІС38ІІ поrрібно було приїхати не ni:JНiwe, ик за годину до 
відпр&ввеини. До тоrо ж, пвсutир мав обов'ИJКОВО nреп'ивити 

евіА паспорт nоJІіцеАеькому чиновниІ«ИІі, вкиR 3Н8ХОДІІІІСJІ на 
ІЮDІІJІі. Дпи вчораш111о0rо заеланWІ Шевченка це б)'JІ8 нешвндп і 
неприємна npoUCJIYPI.. ТUІwси піСJІЯ вІлмІтхи ПОІІІuіяmа він міг 
nrrн uитха, ЯІСИА, між Іншим, був то.аі DСJІнчезноrо розміру з по
Jначенн•м усіх ПОJІу'ПІИХ станцій, а всьоrо іх було 34. Речі треба 
було 3ІІ8'ПІ • бaru: за півnwІни 110 aiJIXo.ly nоі:ша. Серсш pcqeR 

І 26 &рс11111 Ukrudн 8llilu ) 1arpoll 118 IW:Iplllli, Aoro ~ 0.118 

lllena:ilu аtоІ.ІІ:Н.ІURUІ.СІUІО8і aCuapy: •СсІчк МІІІ 0118 про-.мн 11 Wc:8-
чetutO. Onal а.mроІаІJUІм aJipoc.~~~&'do. а UІе"rико • Пmp&,pr.. 

• We ... НJCO ........... J амноrо 1QIII а МосаІ Мnа:ІІІкwаиu :J&ІІі:нІчиоrо 
...,." ~- n:poeaaN lltiiiiiCioro...,. Кomannatь.. •1144-1849 рр. 
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(•Иіхріі•).І:)'дячИ З )'tЬОЮ, б)'JІИ і КНИГИ, ІІКі ШсВІІСНКО ВИС.181 із 
Нижнього Jloвropoaa Щепкіну, тобто d праUІІ Бодянського •О врс
иеttи проИСХОЖІІСІІИІІ спавянеких nисьмен•. Haranaao. шо 23 JІІОТО
rо Тарас ГриrоровИ'І nисав арmс:тові: •Пос:НІІw тобі квитанцію із 
Контори 1р8ІІСПОртіВ, через котару R noc:IUiaiO RWНK З ИОЇМИ КІІНСD
МИ. ПрийМИ Aoro та ІІСхаА у тебе ПОІІСЖИІЬ дс-ІІСбудь до JІКОІ'ОСЬ ча
су•. Принаймні. віаоио, шодснкі ІШDКИ, WІСржані Шевченком на 
:JаС.ІІанні, в Нижньому Hoвropo;U та nОJШровані йому в Москві, бу
.-.и а нього і а П~:Іі А Jбсріrа.-.ися по самої nостової смсрrі. Як 
би там ІІС було, Максимович. з ІІІСИМ Шевченко .110мовивси 
З)сrрітмсн у Щеnкіних о 9 rодині ренку, прибув приб.nизно в ucR 
час. а.1с nоста вже ІІС засrав. Та МихаА.10 Ча.'Іий nомИJІJІвсJІ, КWІИ 
писав, шо Максимович приїхав •щойно рушив поі:ш•. Hacnpmшi в 
той час Шевченко ше зttІІХWUІВСЯ на ІІОК38ІІі в Москві. 

До речі. він rайН)'В8В час OJIHH. Щепкін ніяк не міr провести rю
cm, Максимович - :J<ШЇЗННІК."JІ на З}'СТJ)іЧ. Із московських друзів 
єдиний Бо.1ІІнсьtшА міr поіхапt з ним на ВОК:JаІІ, а..-.е Aoro не було J 
Шевченком. Не Jti8B про час від'ЬіІу? Ма..1овірогіано. Може, все
таки. хворів? Рівно два тижні наJа!І- 12 бсрсзня - Максимови•• 
писав Шсвоtснкові, шо Болянський •• не1ІJ0Р0вьеМ не может сшё 
ниrае бьпь l1IUI .D.Вa-lPH •••• Проте хвороба моrла прна'и38ПІ Бо
JІ.ІІttського А tta довший час. улітху 18S3 року віІt почувавситак по
rано, що не ВИХО4ИВ із лому майас мiCJJ.UЬ. В травні 1867 року по 
хворобі Іісшинськнй не JMir )'111111 учІІС'І'Ь у Першому ІІС«JІов'инсь
кому :й111і, шо ІІроАwов у Москві(!). Він ttpнroryвaa •Речь к сла

вмнам в Москве•, 11ку Іtотім опубпікуІВв у •Чn:ниих•'. а в npнмirui 
було зауваасно: •По бопсJНи сочинІІТСJUІ не бьuа сказана•. 

ТраnлялиСJІ А інші lРНВ&JІі відсиджуванни ІІЮМа, скажімо, в 
1874-187S рр., як cnuo відомо J листа Бодянською ло Поrоліна 
121 квітнJt IH7S року), він хворів маАжс nівроку: •Я ТОJСС с конца 
НОЯбря ТОЛЬКО ОJІНН ра3 ВЬІХОДІUІ ІІа СВСТ БаанА, да CCIOJUUI 80 
второй•. До того ж, БодинськиА завuн боявси Просtу4ИТИСJІ 
(•дІІём при всём ЖСІІаннн н остороаностн неаожожно и:tбсжать 
Просt)'.<ІЬІ•). В ШWІСНННКОІЮМУ заnису aiD. 21 траВНЯ J8S3 року віН 
сам собі ПОJІСНІОВІІ.В, чому наІІсрсдодні не niwoa, як зааци, вас
чарі до ШиnоВІ: •Потому что вчсрв бЬІJІ ПОЧ1'М ассь.аеньlІОжаь. а 
вечером JIOIIOJIItМO сне~. Що ж говорИ111 про сльоrаJІИА: бсрс
хн• 18S8 роК)~ коли можна було ше А промочнrи ноПІ а брудніА 
каші з талою сніrу ... 

liouнtal О.І'еоІ•к с.11Мнам 1 Noc:uc 11 Чmou 1 Имасрпорском о&ас· 
~ ІІС10рІUІН,!Ір&!ІНІКn'еІJІОІЖІІІс:&кr.ІІJNІ Мос:ІШККОМ)'НJІ.,С:ІПС1'е.І867. An· 
ре.~~ КкІІІ'ІІМРU,ІІ67. С.І61-ІМ. 
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Бо.uнськнА бував на Петербурзькому. а 3 18S6 р. - МнJСО
даівсьхому двірuі, КОриСІ')'ВІВСЯ 1111Ї3НИQе10. ПрИІІВАМІІі, 3 ШОЛСІІ
ННК8 ВИЛІІО, ЩО вже 'lept] ріК ПіС..'ІЯ віmсриrтя 3111Ї3ІІНЧІІОІ"О СПО.1)'
чеШІИ між Петсрбурrом і Мос:квою, В.'Іітху IBS2 року, він віnвіаав 
ІІівІІіЧІІ)' стопнwо: •HCXOJПL1 почти весь Петербурr nеwком, чтобw 
.'tyчwe познакомиться с ero местнос:тью, ми чеrосuбс:тиснІІо и 11рн
бw.1в нет.. ТОАіwІІЯ на:u. заліJНнuі- •чуrунка• - ))':Трічаt1"ЬСJІ в 
щоденнику не ОJІИН раз, є А вмра.1•прспроІІМІП'Ь на чуrунку•. Про

те Шевченка в тоА пень віа.'і111)' ніхто не ПpoiiO.!VIC8R ••• 
Тарас Грнюрович вперше користувався Jалі3ннцею, 

будівннuтво якої рооnочалося у 1843 р., тобто ще во nepworo 
приі111)' поета в Москву, і 38ВСрwиnося в ІВS1 р. Першим серАО]
НІІМ ПідтверджеННЯМ 38КіІІ•ІеННЯ будіВІІИUПІа ctaJIO nерсВСХІІІІЯ 
14-16 <:ерпня з Петербурга 11 Москву tra •Чyryttui• кількох ба
та.1ьhонів віАськОJІОСJІ)'Жбовuів. Вони іха.'Ін у вантоших вагонах і 
на ві.акрИ11ІХ ппатформах. COIUUim силіnи на лавах рІШІІмн. <:пи
нами .110 паровооа, з rвинrівкамн, що СТОЯІІН біля коп ін багнетамн 
вrору.: 1х обауваnо ІІЇ"Jром і порохом, тряспо, ПМІL1О іскрами, 1110 

хмарою сипалися 3 труби локомотмм. яхнА обпмюванся дрова
ми. Ane ж набагато nenпe було терпіnІ uc протнrом лоби, ніж про
Сl}'ІRПИ в Москву nішки nекілька mжнів. 

Тільки після tШаЛоrо випробовування nої1!Іів 3 еоnдатами по 
новіАдорозі проіхався МиКОJШ й. Як повіІюМІWІось. •нмnератор
скиR ПОС1D. ompaвtucя HJ С.-Пстербурrа 19-ro ааrуста в4 часа ут
ра и npибwn в Москву тоrо же чи<:11а в 11 часов всчсра•. 

Цар на масні очі переконавсн, шо в:шовж )Сісі за.'Іізниuі JІ.О

вжиною ПОН8JІ. 650 КЇJІОмсtріІІ на ОJІНВКОВЇА Вілстані ОJІИН від 0.0.
НОГО, буяо noбyJI.OВIUio сім кам'яних JІініАних вох3а.ІІів: Лtобань. 
Мапа Biwcpa, Окуловка, Болоrоє, Твер, Спіраво і Клин. Кажуrь. 
шо nодібних ім 38 досконuістю та кресою не було тоді в )'Сьому 
світі. Крім тоrо, на всіх ІІС.ІІИКИХ сганuіях було споруJІ.Жено кам'яні 
о10kОМО1ИІІНі ДС:ПО З КІПІКИМ СК.1RННМ ІС)'ПОЛОМ зверху. ПодібНі ДО 
с:учвсних будівель цирку. ВвіАwовши в такс п.с:по на станuії Спіро
во. цар захоПJІено виrукнув: •Зrо пантеон, 3'10 храм!•' В Петер
бурзі та Москві за проектом нuюбИNоrо nостом Костянтина То
на бу110 3111:4СНО .ааа оанакових ВОК3ВІІн. 

JЬсти JIWIHII&IIНCR ОПИсами J)'СТрЇЧІ 1181)1 на МОСКОВСЬКОМУ 
воІОІLІІі. НаприІUІІШ, .Севсрнu nчc,na. повіаомлма: •В Mocuc 
11ароа. cnewиn на встрсчу rocyaapa и ero семеІства, но общее JІІІН
женнс наnравтuось не ІІ1У сторону, куда обw:кновенно awxoдtUІa 
Москва навстрсчу своему монарху< .•. > Госу.uарю уrодно бьuю об-

1 ІІсnмІІк E!lpiNIW. Жrрнu lln'Cipllll. ncwrnncи •• 111Rp81)"JIМ. 1199. Т. 3. С.І20. 
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новнть )'С'ІJІОСНН)'ІО 110 его ІІОВСJІснию, доселе нсбwваnую виуrрн 
русекоА 1СМІІИ дoporyt. 

ЗміJННWІ з •rромоносним 1ІОКШІ011ІІІОМ• (Шевченко) була 
тоді спрамі небувалим квищем, і перші поі1д11 зустрічали А nро

ВОАDЛИ натовnи .ІІІСШСА. По Росіі poJЇAWOKR вірш: 

ТІМ Ч)'І')'НИU aopora. 
Не&wІ8.1МІСРК8 • .... ._....,...,. 
8DІІІ)'ПІЧуr)'КІІWUІІІКW. 
По nynDI JltniТ МІІІІІІКW, 
)Іе НІ1)10f1UХ. ка ІЩІU. 
Пос~ так np.ІWapu:. 
H~npкJtUІКJІ.roctJQIIII. 
С.шмwПиn;рнМос:к•. 
Дu'ltiOIIIpa:I.JOIIWIIIТ
CIJio•p 1 )"IIJIIIJI:III! IQU1! 

Anc нсваовзі мwШ])іака 1111ізницсю стаJІа звичною. Заr811ьнс 
ЧНСІІО СІІ}']Ібовців та ІІИZЧИХ ЧИІІіВ, ИІСЇ іі oбc:nyroi)'DIJIИ, JIOCRI'IЛO 
4,S тис:. ЧQ/Ювік, у тому чиспі півтори WПІі іижснсрів. Як свіІІчиrь 
•ПаМJПЮUІ КНИJСКа Dlaaнoro обшества рос:снАс:ких ЖСJІСЗНЬІХ JIOPOf 
на 1859 ГQllt, на той час, коnи Шевченко вперше корИС'І)'ВІІвсR 
.JаІІізнИUСІО, там ЩJВІUОІІІІІІО біJІІоWС RK SO Пapot'llriB JUU1 ПсреІІСХН
НR IIIICUOfPЇ8 і баnІжу тв більше 30 вантажних. ЗалізниWІ псрсво-
311118 тоді біІІьwе І МЛН. пасаJКИрів 11 рік і користувалася ІІСЛИКОІО 
попуцрнісnо. Поі3110 в Москву або в Пстсрбурr 38JІЇJницею, 
навіть J YJ)UYIIUIІUDІ певних незруч~Іt. була незріВНJПDІо ком
форnІішОІО 18 приємніwою, НЇІС ПОJІОІ)ОЖ У карсті, АІUЇDНсі ЧИ В 
ПЇри&ІОЧОКу 3 RКИ В 1D1Y візку, прикритому JIOI'O*IO. 

ШСJІІІснко давНО вирішив АІІИ себе, аю aopory J Мосuи в Пс
tербурr ПОJ.QІІ8Є :ІІLІІіJНиuсю. Нас:тупного дня піс.nя початку що
денника- 13 чсрвНІІ 1857 року- nост nисав: • ••• из МосUІоІ, nо
мсшивwись Боrу за Фупьrоиову душу•, через 22 часв и в Питер. 

' 3rца про а.срІІDНШІ Po&vrl Фr.m- - 8ІІН8ХіІнка ІІІропІ\D8 - Oy.a 
...-.nD8010. Пnно. mемаасо .... НІуwІІКІІІІіІкиаІJІРDМ3Ід.орааСR
~ lhiiiii,O'IeiiWIO, Фумн,аnрІІІ ПIQ'm!CII8~Di'li, po3ПII
.88CІШІВ'ICНКOМUR•)'OCCIIirwau~J8CТOC)'RIIIIIIawllllpJIINe 
тіІаоаІІІІ8QІІ,uеІІІІ ре8ІаІ. Поааро31 3 Acтpuald 8 НпнІй HIIVOpQI НІ rgpo
a.aliШCINCIIICOIIICIIC8II2'7cepІUІІІC80ЄiineИ..1UIItllнorvnpo!'JXC)':• •.. П8pO
Q 8 IIO'IIDI riQIJIIIIIuwloм IIDICOe мне apiiC1UIIDJCIIIIUIIW·10 оrромн-, DIJ
XOpariiDIМ.,_CpкІCpМiallllmoiO, nmi80DIJIIOIWOIII'hoП-ІUКR-n
UIDIIfOP08. lluud .,_,..! И Іе.ІІWІІ в.n! ІІІаІе МОАаІDС, ИС ІІD.ІІИІІІІ. І 110 
..сам ~.IDПII8CJCDIICIM аремеІРІ noatph кнуn,І, npecJQIIW 11 короиw, 8.11111· 
..aniiiiii ............ CIDPD~ ІІІІІмJm:8.ха•кмwааt..аеІІІКІМ. То. 
.МIII'fUII80Фpuoau~,10.818CJШ18ТНIICCI11811CW18111CIIO
..aoc:uwюe I"8IIIIIUIOII,wr1L Мolnpllllll'leCnOtiiCOМIIOIIIIOO'. 
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Очевмно, Шевченко ВWІодів інформвціє10 про потиг у Петер
бург. Якшо в ссрпні 1851 року імnераторс:~окиА поі:ш. ІІадолав 
віЛсrанІо між двома столицими за 19 rодин. то післи відкрипя 
рсІJ'.'ІІрноrо руху на ЗІЛізинІІі І листопада 1851 року поі'Ш !Іри
був з Петербурrа в Москву через 21 l'О4ИИУ 45 хвилин. Мос
ковс~окі ПІ1СТН повіломили толі. шо снв первое вре ми бу.аст отхо
аить в 4СНІо по одному пос:ш.у. Пaccur.иpw прие:юuют и •Іас, а 
баrаж и JІІ& •Іаса. ДоезаJОТ за 22 •Іаса•. Так шо Шевченко вже 
UDІІО мав точну інформацію. але наспрамі вJн nровів у поіuІ 
30 l'04HH, і ue повніСТІО ві.а.повіJІало ТОІІішньому rрафІку руху. Як 
свідчила rазста •Санп-пстербурп:кие новости•, поnrг ві.а.'їuив 
з Москви о 14 rод., а в Петербург прибував наступного JІНJІ о 20 
ron. Тобто, саме так, ик зафіксував у шоленнику Шевченко. 
Слід додаТИ, ЩО МіЖ обома росіЙСІоКИМИ СТWІИШІМИ KOJCCH JICHio 
курсував ще А окремий поштовий потиг, каrриА вніздив з Моск

ви о 12 годині дни і прибував до ПетсрбурПІ о 8 ГОАJІИі ранку, 
тобто 3Н8ХОДИІСR В .Порооі 20 ЮДИИ, ОСІСілІоКИ Не робив :JУПИНОК 
ІІК пасажирськиА nonrr. 

•З Моск••, оомо.n•ашвс• Боrу, а Пітер• 

Навіт• післ• прохо.пжснни всіх залізничних формап:ьностсА 
часу JаЛНшаJІОСJІ досит•. і Тарас Грнюрович неспішно проrуJІІО
вавсв азnовж nonrry. з цікавісnо розглидаючи Aoro. Спереду пн
шавсв великий napo1101: 1р)'ба в иьоrо була довrою і тонкою з 
невеликим потовщеннвм унизу, Rk хомут, а КОІССІ - ВСJІН'ІСЗ

ні - в ріст внсокоі ЛІQ.ІІІНН, вони дос:JІГ8ЛИ середини JІокомо
тнвноrо котла. KOJicca такого розміру роовивмн ВСJІнку 

швидкість: що бІJІІtІІІс КOJJO, то бі.лІоІІІ)' віастань ПрохоJlІП'Ь паро
воз nри оаному оберті кмеса. В глухому куті с:тояв товаринА па
рово3, у н1о0rо зовсім інші - мапенькі колеса, •кі можуть ТfІntУ
тн вu:киА потц бUп.шс 20-тн ваrонів, u:e mвІІJІКість йоrо бі11ІоШ 
ніж вдвічі ннача'. 

Машинісnt, JUCi стоаnн бітІ локомоrива, були lllUif1IYii в особ
.nнву наnІввіІk:uову форму: М)'JUUIP з бІІнскучими мі.а.ннми 1YJ1311· 
ками, круглим міаним наrрудннм знаком 3 написом смаmиніа- і 
ЧОрноІО .nаковаІЮІО UCKOIO 3 rер6ом і МіанИМ oбQiuroм НІ.UWК)І. 
На касці 11J8CY8111C1: суJПUІ 3 пір'• піІІНJІ, •кс в .аорооі pcmi1081-
nocь на різні боки. 

4Р5 



lki пасажирські ввrони бу.'ІИ QІІНаковоrо clporo кольору' і вра
зми Тараса ГриrоровиІІа своєю довжин010. Ві11 ІІавіть вШміряв іі 
кроuми - ВНХWІJUІо бпизько 24 аршинів. І справді, ак кажуть, 
едом на КОІІСС&Х•. У мгоні І класу noмiwanocь 28 пасажирів, акі 
моr.nн лежати на м'аких АИRІНах, а в ввrоні ІІк:шсу- S2 м'аких 
rлибоюu: кріспа. У ваrонах ІІІ кпасу пасuс.ири nocnyroayaanиcя 
аерев'аними лавками на 90 Ч0110аік. Усі ваrони були виrотовnеиі 
повнісnо із..крева, IWitfl'o, шо на весь ваrон витричапи не біІІьwс 
трьох-п'ати кі.nоrрамів WUIXiв і rвикrів. 

Невіпомо, вакому ваrоні іuв Із Москви Шевченко, та можна 
переабачнти, що ue був ваrон 11 класу. Навряа чи він 38ХО'Тів би 
їхати з дуже баПІтими nІWІЬМи, котрі ПJІ8ТИJІН 38 поізаку бnизько 
20 р)'бпів, а ось у ваrоні 11 JUJaC)' - з арсдніми чиновниками, 
офі1.1Ср8МИ, куnІUІмн- u 13 рублів- ціпком можливо. Напшаю, 
що 38 дороrу з Нижньоrо Новгорода в Москву сnочатку на санмх, 
а потім •НІ тепізі•, ака -.риваnа з усіма ШІRховими нсзручИОС'ПІМИ, 
ВССНІННМ бc1rюpiJOUM. тряСКОЮ і Т.д. j Т. П. JlВЇ З ЧС111СрrННОІО .zt0-
6И (56 romш), Шевченко звппатив випuковому жандармському 
ушср-офіuсру 10 рубпів (і uc нсдороrо)J. Доро111. з Москви в Пс
тербурr. між якими в 40-х роках прокпапено шосе, казапи, краще 
в Європі, трнваnа в карсті Di з поповмною.воби. незручноасА бу
по мснwс, адс всс-тахн чимало'. ВартувІUІо заrш811fТИ за narяr із 

'Фар6у8ннІІІІІІ'Окіаурhні ~UW~Wipll18fiPOВІJUІ.111.DIIIIt 8ІІ79р. Ваrонк І ХІІІ· 
су6у.ІІІІснкЬРІ;ІІІL'ІІС)'-JІDМІІІ8НЧС8і:ІІІІСІІКУІ...uскі-ХJІСні.ІІОШІ'ОІІі
ІUJрИ'ІJІСRЇ. СІОЄІО I:ТpOU1'irno noiu 118ГU)"ІІІІІІІІ:крІ8)' 8фіwу; 

• У uel 'ІІС )d DL1uolli 8ІПJІ8Т1С ..оJСІІа Оум перерuумтн ~ .арІ5ниu• 181111· 
ncrt.в.. МснІ'qІІПІ&UІ:ІІІАОІІЇІкомКІІИf8(171аарімо«!) ....... ИІ:'МАО810.:ІUnср
ІРОtо npнi1Q Ule8'RIIU • Mocur. •J>осmсанне 1J18na• от С.-Пстср6урr8 11 
Moc:uwм -'PJI1IX -неІааа ІІССТ РDс:сиІасоІ империи с ~кнем ркчfn. 
I:ICOIW(OC.1Q)'n n.unm.nporoll08 X.UCIIOUIIWI НІ КIJIJIQI СТ8!ІWІІІ н 1: UФІ•иt· 
-• ya.181Unf ropQIIOIIoo. У NiR 11031111111.1111:1 ШІоКkn нрст міх ICOaiiOID 
auadno І С)'JІІ. IIUJ'PY с.1іА О,.. nunnx сріЬок • хоаен nporiн (нanpнxnu: І 
р)'Ііа.І'/•ІСОІІіІІІОІ'ІІІ71'/•ІШПіІкІІІц.) 

УІІМІІІУ~.ІОІіІн:ику6у.nо1181р)"1[08110пта•ТІІбсл•.8WІ:О"ІІІІІ:wе 
ynepu&nn.diІ 6 .~n~•.aeuбpi 11)9 n:l&ll: lltpeжoJmllle.М 118 cepdipo npo10ИIIWX 
И1108CptfНWX.IIniCI'RJIPYПIIIIICТIIIIIИIIXn.arezel•. HanptІDІJІ.yT811e.Jdorhкo 
~CNU18111 .. CIIIJI[)'&O/IkycofinleiUIIIX :JІІJІІІ..с:І npoe1DI08UIX: J 
DICilrroi:И"~Ua;JIJIIO'DIII..-I•,8'1811:a:rpoнd•ІІІ8QIX)'КDOJIIКICIМ,tw:C)'
IIICCПI)'IIn~IID'IIW8. 

МІІІІІС ~ • n:8Qt D10 nepne3ellllll npuy Wе-иа.1 М01:011 • 

~~~:U-~~т.::-~ ... 
.....,.... ь nnepe,pn • М~~:ау-цс 1111'1Нnonepea~m~ aeldnaJIJii811aч)т
,._ 3Н8Іамі ,. C1QtІDМ , .рск::іІсWІ:ІІІІіро&оо • ПІраі. •. • вnм. франu;р npuЬ iJ 
co~oe .. rJiilca.Qкouc:~IQOб-npailanii:RНІoclqiRКIIixpecopu:JМUf8lllmiІD~ 
PDI'08-ICPI8CIМJ'8CII:e•Єiponl,•-•pacllllllмuin.lнoxмU.YpnJ.І ... 
тпilllнpniDJIIJ88.:•Woce.тpe61•:t~~m~.~•nopuucy.ueiOИO..,_ 
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Москви біпьwе, wоб 11абаrато комфортніше діс:rатиея .10 Петер
бурга. 

Хоча, зрештою, Тарас Гритрович міг уuти ІUІитха і за 7 рубпів 
у ВОГОІІі ІІІ ІUІІСУ, ПРНJНІ'ІеІІОЮ.'ІJІЯ •nростоrоЛЮ.ІІ)'•. 

Шкаво, щусаме WсвчеІІко мавІІа )'IIUi, копи :JаІІиеав у щодсн
ІІнку: •JІІКJІІО)ІtDІоІІв иrоие, оставІUІ я Москву•. Те. uю в ІІІ кпасі 
бу.ІJо все-таки тіснувата чи будь-якиІІІ ваrо11 ІІІому иaranyвu І'8рбу
:sа 3 НІСінЮІМ ЧИ банку 3 оrірками? МОJШИВО, ПОСТ PIUUB, ЯК Бо
рис Чичсрін, ксnрий писав: •И природа, и во:щух.- вс:с: терІст еВDЮ 
nрслесть. ur.111 CIUIII8o • иаерrам 881'C8t ••. • (8ИІІілено мною. -
В. М.). Чи•Іерін, як О'ІСВІШНО, і баrато інших П040J)ОJІСУЮЧИХ, шко
дував за колишньою ї:ш.ою: •С же.псзІІLІМН аороrами всё измеии
лось. Едешь несравненно скорей, с ropuao боnьwнмн удобства
ми. НО ВСЯ ПО33НІ ПутtШССТВНЯ НСЧС1118. А ПО'»МЯ бЬІ.ІІа, ІІеСМотрІІ 
на rрязь. на тол•rки, на ухабЬІ, ІЮ ]U(QpЬJ', ttесмотрJІ на поШІІьrе 
станционнwе дома, на неаостаток лошадей. несмотря на то, что 

приходИ.ІІОСЬ < ... > ТВUUП'1оСІІ •Jyn. не шагом< ... > ипо целwм ночам 
ежсминуrно пробуuатьсІ от неудерхимоІІ дремотw вспедствие 
НСВЬІИОСИМОГО ТОЛІС8НИЯ ТО В O.D.HH боК, ТО BдpyiOitt. 

Зrадвємо, що в •Путеwествни с у.даВОІІьс:твием и не без мора
ли• Шевченко описав •Іимало мальовничих історіІt, wo трапили
ся пів. час пморожі на конях. '30Крема, у брнчuі, в копясuі та •ІІА 
троІtке добрwх почrовwх лошадей•. Однак він не змиwив ні наА
менwоrо urrpнu. до саоєі першої псщорожі в Пont3i, та можна :шо
І'1ІдІПМСJІ, що з особпивими пробnсмамн він не зіntнувся. ПоІ'ОІІІ. 
була нехолQІUІою, бо в іншому разі nереЬд в нсоnuюваному ва

гоні запам'.-nuк::я би напевно. Сп~ у uroнax І та 11 КJІІІСів 
rtробувапн cruиt11 кахельні nечі, як у бу.аниuх, але вони вШ. 
трхсіння руАнуІІІLІІиа, диміли і навіn. ро3JІ8М)'ІІІJІИСJІ. Тому іх 

замінили rріпкамн: nід ноrи пвса~~:нрам СТВВИJІИ WИJЮкі мсскаті 
заnізні ящики, в ссрtАИні яких :utiXQIUUIHCR І'Ірячі цеrлиии. Іх 

Т8ерМ І кepiltR, бо.ІІDСІWnІю naapl&aeннІIIIIIIWUJ ~нІШd5іиІ. mо
ркм: нeiUIIId К08IIud ,. rtpDL 1Ьму lklll1'll poDJn)'lll'na, IR/dJuJn. на І08Ж*J 
neperoнi,~aкozнifiCТ8NцfiІШІUІCD.JW'OII.Иt'loCII,IЦJI'IКn!CIIUC,ІIU)IМIIIY1AP
po11, КОJІІН аетиш І DЩІІХ k)'ІІІІИ 1 :wІІІКІрО'І/ІИІОІІ DІaJUPtiC'Т10 ІSуреUІІ. 
Ntraiflca.u ІІОІІКD .DЄ 11U1011011tHiut тiJn.u 1111 ІІершІІХ nopu., І Hcuoui аіІ.чу· 
81CIIIЯcnpo6J'ІpocilcloltDМ)'CIIinlal.6inweпpiiC'МCOIDIDII)'.IOocollnii8DCfei1AP
ponc18UІ'Ii.NIIIIIId.-. 

1 у ІІсuІааІІкира lluJI: ~ 1880pHIUI- 11Q1Ctra0118 IQII І ІМІІН8, 110/АР
ро~. 

В •П)'ІеІІІОСnІОС с уаоІОJІ.стмем 11 ке ее, ІІІІІJІ&ІРІ- Uhнчонко PD31f011Ї.Uk 

• ... НІ ІІІU0М ІІІ8ІУ ІUІИ ІІWІіоІІиІ, --iiiiLU01I J1I81WI). JWІ ,IJII8CRid 
xopt!Hio, ІН 6реІно, ~ nonopcc.wponcи qСт, D.lt бw АО6рому ,мо•ху 
kQ/80COCIIOМ8DIWIIIНIЧCIWt-нн6y.UO~. 
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розпікали ІІа станціях, а пnтім, знояу ж на стюшіях. цеrлнtш, які 

охолоІІялн. ззбнра.лtt з ящнка"Іи і nрииос~Іи нові. Шо стосується 
nасажирів ІІІ класу, то ім ніякі грі."ІКН не ncpt:,lбaчanttcн. і люди 
зігріоалнсь, щільно притулившись одИІІ до одного, чи туnцюючи 

ногами, або, якшо вистачало місuя, розмахую•tн руками. 
Убиралень та умивальників ва тоВ час у вагонах ше не машто

нували, щоб не забрулнюааnt шлях, DОІІН з'явилися тільки в 1!!70-
х рр. Освітлювалися вагони зсіх класів СІІЛЬІІНМН свічками. В І та 
11 к-1асах їх ставили декілька ІUТ)'К у зручІІИХ і красиних ліхтарях, а 

в ІІІ класі посеред вагону стирчан ОЛІІІІ недогарок, бувало без 
будь-якого ."Ііхтаря. Сnроби 11\Міни свічко110го оснітленнн rnітом, 
який опускалІІ в олію або скиnидар, не уніІІЧІІJІнся успіхом, 

оскільки сутrєво вс аавалн більше світла, та •tастn-І)'СТО nрюно
дили до пожеж. (ОсвітлеІІІІЯ га10м у вагонах з'явилося тільки а 
1877 р., а елекrрнчІІе- в 1911 р.). 

•СувориА оолІцейокий наrл•д установлено• 

Виконувач обов'язків москоRСькоrо о&р-ноліuмеАстера nол
КОВІІНК Кроnоткіи уже Хінраnся на обід, KOJIH ІІОRілОМИ.1Н, ШО В 
касі Мик:олаіоськоrо вокзалу взяв білет tta nотяг ло ПстсрбурtlІ 
підиаrЛЯАІІНА Тарас Шевче11ко. Смакуючи наперед СІПС засті..пля, 
не обтяжене HCJiaDHiм Постом. кю1зь не відразу зрозумів усі тон
кощі ситуації, шо склалася. •Хай віп'ЇХд.)КВЄ, А без нього справ ви

сп.чає•, - лінькувато nодумав КропотхіІІ. І туr його пройняло: 
•Наказували с:ліАкувати 38 uнм відомим малоросом! ОчеА не сnу
скати! І все ue внсочаАшнм nовслінням! Але ж його підлеглі жоn
ного разу не доnовідали, що робнІІ Шевченко в Москві ... Неробн і 

лобур.ІІКМ!• 
Обср-поліuмеАстер Кpon01l(iH чудоІЮ знав про 11рнпнсн та ІІа

казн . .ІІКі супроводжували поета і художника ШсІІченка з дссн

тиліntього зас:лаtІІtя, про таємну справу, заІІС.дсну на нього у ве
ресні 1857 року в КВJtueJUІpii москооського rенерал-І)'бсрнаторв 
Арсенія Закревського ... 
Uю справу - •Рядового ОрсІІбурrскоrо батальона Шев

ченко• - було ]Найдена мною черс] півтораста років у Uект
ральноwу історичному архіві Москви, яка воскресила мос
ковську сrорінку біоrрафії Тараса Григоровича. Зокрема, там 

3бсрігаєтьс.ІІ повідомленин з упрвміння санкт-nетербурзького 
військового генерал-губернатора, вілІІрамене 28 вересня 
1857 року московському військовому rенерал-rубернаrору За
кревському: 
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·МилосmвЬІА rocyupь 
ГрафАрсеннА Андрссвнч! 

По вwсочаАwсму nовепению, об'ІоІІменному ВосІІНЬІМ мнине
тром Орснбурn:кому и Самврекому Генерм-Губернатору ar Іru 
мая cero roJ18, р!UІОной Орснбурn:коrо лннсАноп) Nl І баnuьона 
Шевченко (бwвwнА худОЖJІНК Имnерпорс:коА Акuемнн худо
жеств. М118ННЬІА 8 cnyJtбy :J8 ІІОJІИТИЧеСКОС ПресІуІІЛСНИе), ВО 
аниманне х ходапАству Пре3ИlІента АІWІ.Смин xyJIOжecnt Её Им
ператорсхоrо Вwсочссrва ВсsІнхоА КНJІпtни Марим НнКUІJаСанw 
увоnе11 ar щабw с учре:ЖJІ.ением :Ja ним имзора mм. r.пе он буJІСТ 
ЖИТЬ. И с восnрсWСІІНеМ вьс:ша В обс CТOJIHUW. 

По нсосноаатспьному расnоражению комсЮUІ.НТ8 Ново-Пет
ровскою ухреnnснНJІ, rдс состоял на СJІужбе Шевченко .10 )'ВQ.'ІЬ
нения в оrсrавку, вwдаи ссму рядовому бипст, в коюром не обо-
3КІІчено восnрсwения JСИТСІІьс:тва в C'IUJIHцax, ІІСJІСІІСІ'ВІІС чеrо 

Шевченко и оmравНJІся в С.-Пстербурr' ... 
СдслаВ р&Спор!ІЖСНИС 110 ВВСрс:ІІНОМ)' МНе уDрІВІІСННЮ К у.ІЮІІ

л~рс:ННЮ Н3WІСІtёННОЮ трсбоВВННJІ, Я JIOIIJ'ON. СЧНТ&JОсообщить 
об онам Ваwему CIUilQЬCПI)' на СJІ)'ЧаА прнбьmtJІ puoвoro Шев
ченко в Москву НJІН Москоаскую rубс:рнню•1• 

Таким чином, з осені 1857 року в Москві .побрс :Jнuн. як 
зустрічати вссроеіАськоrо niAнarJІJUІНoro ШеачеІІКВ. Прав.па, JІО 
ІІССНИ 1858 роКу eиt)'aUЇJI СуtТЕВО »ІіНИЛІСJІ, і ПОСТ 118 :JІІКОІІНИХ 
ІІіJІ.ставах nрибув у березні в Москву, а nariм виїхав у Петербург. 

Та нarnu :JІІ ним у JroJUІoмy разі не сuеоаувавса, навпаки, nри
сутніСТІt Шевченка а Москві аимаrапа піuищсноі уваrн :J боку 
noniuii. Не 8ИПІШКО80 повернення Шевченка а Пстсрбурr cy
пpoвoa:&)'DIJIOCJI суварими настановами. Начмьник ІІІ ві.rшіЛу 
В. А. Д011rорухоа 13 JUOТOI"' 1858 року інформував міністре 
aиyrpiwнjx cnpu С. С. Лаисьхоrо: 

•НЬІНС ПО ВССПОJІ.дІUІСАшему JIOitiiiiiД)' моем)' ХОІІВ1ВА:спа сі! 
имnсраторс:коrо ансо'ІСС"ПІВ прnидснrа Акuсмнн хуzюжеств rо
с:уврь-имnсраrор И3ВОJІИЛИ ВССМІLІІОСТИВСАwС разрешить ОТ
ставному рuоеоиу tnene.o nроживать а С.-Петсрбурrе < ... > 
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QІІНІКО, ЧтобW ОН ПодВСрnІуr бwn :Ше<::Ь строгому ПОІІНUСЙСКОМУ 
НLІІ.10ру .•. • 
У лютому, ІІІС вШ.омо, Шевченко 1наход.нвсн в Нижиюму Нов

rоро.ІІі, та начмьних Них.ньоrоропсьхоі І)'бс:рніі reнepan МуравА
оа чу.аово ро1)'Мів, що післа вШ.'і:шу опального поета слід повіло
мити в МосІСВ)'. У 1наААсніА мною сnраві :tбсріrиться його лист 
московському віRськовому rенерІJІ-rубс:рнапору: 

•ХуJШ)КІІнк Тарвс Шевченко от.аан бwn в 1848 голу, по Вwсо
чаАwему nоаелению, в аоснН)'ІО спужбу с на1начением ряаовwм в 
Оrлс:льнwАОрс:нбурп:киА корпус. 

В мас npoweдwero nша Всемнп.остивсйше ра:ІрСwсно )'ВQІІИТЬ 
его ar службw, с учрсжпсннсм за ним в местс ero :кительства нап.
зора и с вооврашеннсм ему nрава ІІ'Ье1ІUІ в столиuw, а в сентябре 
1857 ro.aa Шевченко прнбwл в НижниА Новюроди ОСТІUІСІІ ЗJІ«Ь 
nOD Н8!13QРОМ ПОІІИЦНН до МІр111 МС:СНЦВ ••. 

В •рrе..аае(9"ІКІІ)Ше8'ІfП08ІоІеХ&ІІІD Н.....-о Hoaropo-
11 а С.-П~r. во, ао "ІК"І1ВІМ сообаІnаІам 1111К1110, доехп до 
МОСК8І, ОС'І'8ІІСІ8ІаІ а онаІ no CII)"WW І1ОСТІІІ'ІІІd но lo.llt:l8• 
(Виаілсно МНОІО. - 8. М.)1 • 

НасІІравпі. Крапапсіну .поnовілап:и, що бачкпи бородатого 
ШеачсНk81 черВОНИМ ОКОМ Т8 3ІПВJІСННМ ВИСИПКОЮ ЧОІІОМ,ІІІСИЙ 
ходИВ разом з артистом Щепкіним Москвою. Біпьwс того, 
кілька .11НЇВ тому іх обох бачили ПDPJIJI. :J ломом обср-nDJІіuмей
стсра- 1ІВСрnІІІИ до СсрrіІІ Аксакова. Та ІІС не прописано на па
nері, а хто ж оцінюватиме роботу noлiuii на слух. Вихnлкn., що 
nіаиаrJІІШНИА Шевченко виі:шить і1 Москви. а полковник Кро
ПОТКЇІІ навіть не доnовів про Aoro ... приі11. у письмовому виrлuі! 
Зовсім НСJІВВНО встуnна у ВИІСОН8ИНJІ обоа'ІІ1ІСЇВ і фаІСПІЧНО 
npoinюpyaaa вuзівку 1rори! Пшібне .вобром не 38ІСЇН'І)'ЄТЬСІІ, 
так і rеиерІІІw:ькс 1ВВНИІІ може віаJwІитися ... Кназь .вратівливо 
ВИJІ8118СЯ j ІІІ:JІіВ ВИІUІИКВТИ уПравІІІІІОЧОГО ІС8НЦСnJІрЇЄЮ. НСВЇЛО· 
мо, що Краnоткін rовnрив Аому, та трапивсІІ мені в архіві папір, 
ІІІСНА ІЇН tWii nідписав: 

сГосnQІUІну Москоаскому Вос:нному Генерал Губернатору 
ИсnраВІІІющеrо JІQІІJtНoc:n. 
Московсхоrо Обср-Полиuмейсrсра ....... 
01начсннwІt а npe.u~иcaшuo: Вawcro СІUІТеJІьства ІС бwаwему 

Г-ну Обер--ПDJІИwсеІtстеру и ко мне, от 26 ссtmІбря прошлоrо ro-

' ЦnnpмwdilicrapnнRiaplia МСІСUІІ. ф. 16. 0!1. 47. cnp. 130, Ір&. 15. 
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аа н 5 сего марта JІ ММ 1066 и 219'. отставноА рцовоА Тарас: 
Шевченко І1рибьа.1 из Нижнеrоролс:коІt rубсрнии nрос:шом вС
Пстербурr н ос:таноаилс:и Срстеж:коІt ЧІІСПІ І кввртала в доме Ще
nотьева. 

О чем иwсю честь дона.-ти Вашему сиатспьсrв)(. прнсовокуn
JІJІJІ, что за Шевченко до вwс:ша его отселе в С-Псrербурr, строси А 
ІІОІІНUСАСКИА НІД30р учрс:ждсн. 

Флиrель-&ІІ'ЬІОТІНТ, ПWІковннк, книзь Кропоrкин. 
Nl332. 
"26• марта 1858 nша•1• 

Кро11откін yвuttІo прочитав паnір, змнwивс:я 3адовопсннм 
Aoro службовою улесливістю ТІ дL1овою JІВконічністю, СХВВJІЬІІО 
відзначив, що звернення до військовою rенераn-rубсрнатора нa
nиcatte uілковнто 1 великих початкових літер, які вилисані особ
ливо красиво та вишукано, ик втім, і назва Aoro- Кропиrкіна
посади. Особисто вписуючи свої рсrалії ТІ старанно ВИІКJJUІЧи 
підnис, вitt знову віпчув якесь внуrріwие 38Неnокоєння і знову 
уважно прочитав раnорт. Потім різко і рішуче nідкреслив у кінці 
четвертого рRD.КВ: •QІСDВІІоИ рвво-.; персное цього слова, три 

літери - •вой• він уже не чіпав, оскільки перо мимохіть nDТJІrлo
CJІ до справжньою тксрсла роз,ар81)'8ІUІІІЯ nолковника - nрізви
ша nіАнаrлядноrо. Коли КроІ101'Кін rмівниво пі.wсрсс:ливдва словв 
- • Тарас Шевченко• - Aoro рука зариrнуJІВСJІ, і JІОК)'МСІП це на-
18ВЖDН закарбував ..• 

Відверто брсхливиА рапорт про Шевченка nідnисав виконувач 
обоа'JІзків московського обср-nояіІ.lМСАс:тсра. Та Краnоткіна 
можtІВ зрозуміти: не хспів попковник 8fРІЧВТИ цю вигідну nос:аду. 
Ніик не хотів! Тому А зrрішив мимоВWІі. До тоrо JC Dув упевнений, 
що аіАсьховиА rснсрм-І)'бурнатор АрескіА 3ахрсІСЬІСИЙ не вни
катиме в wo сп~ nw 6inьwc не с:тане nсрсаІрюи. Інакwс ПWІ
ІWвннк не посмів би JЮПовіurи про nрнбуmі в МасІСВУ niJula
rлиднoro Шевченка в день Aoro ... від ... І3Ц)І. 

ІЬвПUІі 1 цсА час попіцеАсwс.иА наrЛJUІ був пос:тавnениR nоrа
ненько. ПостіАні аrенти ВСІJГІ'1UІИСИ рииuмн і трактирами, дуас 
рідко nроникапн 1 будИНКИ •пристойноrо товариства•, в икому 
обертався. вс:іJІНі с:воrо nерсбуванНJІ в Москві Шевченко. Шпиrу
ни-доброВОJJьuі приносили, ик правило, фІлІtWИаі доисссниа, нхі 
часто були результатом зведення дрібних рахунків. ОrочсиНJІ 

1 Ш .18 JІОІ:)'МСН111 nOUІ ЩО ІІе :maй.ttHi. )(oq1 »Ііст іх НІІІСІНО суІWВО не 
~li.IІHIIItИIКIICHOI"OaoмocyHIOOOIOI"OpQIICI&OfOIIIIIUWIИXL 

'~ІmІрtРооІІ8рХіІ.МСІСUІt,ф.І6,оп.47.mр.І30,8р.І.ІІ. 
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Шевченка в Москві такttх осіб не вміщуоало. Шо стосується 

nостійного ttаrляду, то вitt, за словамн дослідttнкn Петра Кошеля. 
•nевно, з.:tіRснювався вiдttoctto рідко і ноАчастіше nрацював вхо

.1осту•. 

Уrім, обер-nоліцмеАстера стурбувало зовсім інше: йому ще 

JpC6a було доповісти про •відбуття• tІідІІаrлядноrо Шевченка з 
Москви. Краnоткін із цим еправнRСя блискуче. ВичекаашІІ 
.зекі.пька днів, о ін звернувся до Закрсвськоrо знову: 

•Госnодину Москоаскому Военному Генерал Губе:рнаrору 
Исправляющсrо должность 
Московскоrо Обер- Полнuмейстсра 

Рапорт 

В доnолиенне краnорту моему от 26 мннуншеrо марта заМ 332 
имею •tестьдонестм, •rro аrставtюй рядовой Шевченко 4 cero аn
реля вwехал из МосквЬІ а С- Петербург. 

Флнrе.1ь-ІШЬІ018ІІТ, nолковник. князь Кропопаtн. 
Nl 368 . 
..,9 .. апреля 1858 rода• 1 • 

Як бачимо, на ueA раз московський обер-nоліuмейстер не 
елішив доnовідати відверту неnравду, все одно Шевченко давно 
відбув із Москви. Зреппою. в канцелярії московського військоао
rо rеttерал-rубернатора про це не знали і, 01римавши рапорт Кро

nоткіна, 12 квіпtя наклали на ньому резолюцію: •УведомІПЬ 
С-Петербурrскоrо Военного генерал-губернатора•. Той, очевид
но. 311НВувався ІІІШТО nізньому повідомлеttню про опального по
сtа, який уже понад півмісяця жив у Петербурзі. 

•ПІдож.діт• мене в Москві• 

Ще двічі побував поет у Москві наступного 1859 р. - в травні і 
вересні. НіІккх nрямих евілчень про те, що він тоді з~ічався з 
Бо.п.яttським. поки-що не виявлено. Проте, скоріше JD все, 
зустрічався. Досить, скажімо, наnшаm, що Максимович у листі 

по Бодянською віп. 21 листопаnа 1859 року запитував: •БЬІЛ ли у 
вас Тарас )Шевченко) на возвратном пуrм: из Киева?• В цьому 
криП1ІСЯ невідома нам інформаuія про те, що поет збирався поба
ЧJПИСЯ ] БодяНСЬКИМ на ЗВОроТНОМУ ШЛяху і, MOJUIHВO, ЗустрічаВ

СЯ з ним у Москві ще no дорозі в Украіну. Та А з ким же, nередусім, 

'ЦеtпрUьниR k.торичнийархіІ Мосnм. ф. 16, оп. 47. cnp. 130. •рк.. 12. 
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мав :Jустрітися Шевченко в Москві? Зви•tаАно, з бодmським і 
Щепкіttим! 

ОлексаНАр КониськиR писав. wo в травні Шевченко вміхав із 
ПстербурПІ •укуnі з Хрущовим•. УкраінськиR nоміщик Дмитро 
'->лсксандровнч Хрущов був чле11ом Харкікькоrо rуберш:ького 
коміrету з rtів.готовкн селяиськоі реформи і прибув до Пстсрбурrа 

в кніrnі 1859 року. шоб прелставкrи проект харківськоrо дворJІН
стна до Гапавиого комітету. КонисЬІСМА rадаа, шо •3 ним Шевчен
ко сnізнався у другосо харківс:ького дідича, моподоrо reнcpana 
КрИІЮІІ•. Сучасні доеJІідники ІІІ8DІОТЬ, що Шевченка А Хрушо-
11 міг nоонаRомитн давкіА поетовнА приJПеЛь Іван Львович Дзю
бнtt. Йому Шевченко подарував свій •КобзаР* ше в 40-х рр., віпо
мо, шо Васмь Лазареаський в 1845 р. по:шайомився з порчісnо 
Шевчен:ка за цим примірІІнком •Кобзаря•. ДзІОбми 3nшуєn.с11 а 
листі Шевченка з Орс:ькоі фopreui .110 МихаАnв Лазаревсwсоrо 20 
rруднм 1847 року: •Поклонітссь rарнснько оа мене Д3Юбину. як 
nобачІІТС. Добрмrа ЧОІІоаік•. Дзюбни знаАшон Шевченка в Псtq)
бурзі вже 31 березня: •Всnомннпи сrарииу и оmравились в аrсль 
•Париж• обедать.. Такі обіам з Дзюбиним мми місце ше А 3 і 
4 квітнІ: •В 3 час:а пообсдал с!Ьюбииwм, тоже не совсем умерен
ІІО. .. • Настуnиосо див поет уже раnів 3 тоrо, шо nроспав обід із 
..аобряrою-чоловіхом•: •И я по.п nрс.ІІІІоrом бОJІс3Ни не nосхал на 
лукумовскиА обед. Бог с ними. С непрнвЬАКИ можно сурьё:Jно 
захворать•. 

Так ar, збираючись в Украіну, поет аомовивси про поі3пку з Пе
тсрбурrа через Москву з Хрущовим, але тоА виїхав раніше, може 
mму. що вnасті .ІЮвtО 38WІіІС&ІІи з офіuіАним .1103ВDJІON д1111 Шев
ченка. Поет, якиА хтів МІПИ знаАомоrо поnутинка в лалекіА до
рооі, 24 травня писав Хрущову: ·Во имя Божие ~меня в 
Москве АО 28 мая. ЕсJІи не мткеп:, то с попученнем cero увмомь
-n:. Ис:кренииА ваш Т. Шевченко.. Доо8іJІ отримано 25 травня, і 
Шевченко наступноrо JUUІ аніхав поЬаом із П~rа JIO Моск
ви. 29 траВНJІ разом із Дмитром Хрущовим і Д. Криповим (ІІІtИй 
їхав з ними тinlt1CII J10 lfли) вони вирушИJІИ в Украіну. прибувши 
6 червІІJІ J10 ІІВЄТК)' Хрущова вс. Лиханні (тепер ЛебединсІdtОІ'О 
району Сумської обnасті). 

Нас:туnноrо рвзу Шевченко проїхав з Украіни через Москву в 
Пr:repбypr у вересні 1859 року. В І.LЬОМУ доnомІr Вкип• ТарноІІСІо
uА, •киА у с:српиі в Качанівці ПО3ИЧИВ ІІОСТО8і rpomeA на anpory. 
Шевченко писав Тарновсьхо~~у 22 вересНІ: 1859 року: •Якби не 
11JВПНІІиаІ ви а6о • .ао JaC не заїхав, то JІОІІМ.ОСJІ б мені в Москаі 
JUPICнyn НІ бе!rрішшL А тепер, сnасибі ВІМ І мо1А нe.JieliRIA 
амі, w:nep • в Петорбурrе ... • 2 вересм Шеаченко виїхав із Орпа 
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ао Москви 3 Іва1юм Ла]Щ)ееським, вони прибули в місто не 
11ізніwе 4 вересІІJІ. Відомо, шо в Москві поет заRwов до керуІDЧо
rо московської контори фірми •&рвти Я"ІІСІІКИ і Симиренко- Са
ви Пурпсвськоrо. Річ у юму, шо в червІІі IBS9 року Шеаче11ко 
ai.IUiiaaa у Городнwі uукровиІt )111104 ві.іІомих підприємuів і мас
никіІІ фірми. КQ/ІИWніх кріпаків КіНJІРП8 Я"неІІка і ПлатоІІа Си
миренка. Пост був вражений роомахом і технічним рівІІем вироб
миша QІІНоrо з иаІtбільwнх в Украіні і Росіі ІІівлриємств, шо 
oб'E.VI)'IIIIJIO цукровврнІD, машинобудівний :J&вод і звводське ее
лише. Яхненко і Симиренко відмовилисJІ ві.u. використанни 
кpinauwroi праці А застосуваJІН опnату 31 вільним наймом. Дпи 
робітників і с:пужбовцівбуло побуаова:но житло •. 'ІікарнІD. аптеку, 
uеркву, училише на І SO чаnовік. Михай.'ІО Чмий писав: •Шев•Іен
ка бвrато ШО дНауІІІUІО, fianrro ЩО ВИКJІНkа/10 В ІІЬОrо 3ВXOIUieHHJI, 
а, оrл•нувши )"ІІUІНще, ІІін nоркачасто обняв К. М. Яхненка, 
поцілував йоrо і 3 nочуrrнм nромовив: 

- Батьку! Шо ти туr наробив! - І на очах Aoro з'квмлиси с:пьо-

'""· за сві.ІtЧенКІІм тоrо ж Чалою, під. час перебування поета в Горо-
диші Платон Симиренко ВИСJЮВИВ DJІL з приводу тою. що в npo
.uzy немає творів ШевчеІІка і :Jапроnонуввв nозичити йому кош
ти НІ ВІШІНІUІ •Коб'JврJІ•. 26 пистопапа 18S9 року поет писав 
піаприємuеві: •Ваше бпаrородное преможение приму я теперь 
как блаrолекние с rпубочаАшеА finaroдapнocmю. И:шанне буJІСТ 
croиn. 1100 рубпе:А. Если вw соrпаситесь ПОJІ)"ІИ1'1> ваши деньm 
ЗКЗСМІUЬІрDІН КИИrи, JUIR MCHJI :no будет легче•. 3 СЇЧНJІ 1860 роху 
Шевченко віпв Симиренка: еС НDІІЬІм rодом no:шpaвnRІD вас и 
весь :JIJIOII ІІІJШ с механнческими мастерскнми, с паровwм мли
ном, с САІІО)І н со всем добром. сущим кмо вас•. На той час гроші 
uce було тримано. і поет ПодІІкував підnриємцеві та пообіWІв че
ре3 Пурлевсьхоrо ІІІІСІати nримірники КИИПІ на покрІПТJІ ПО3И'Іе
ноі суми. Так і буJІо "JрОбпено, фірмі нааісJІаио 735 примірників 
•Коб3вра•. 

Певно, шо в Москві, в конторі у Пурлевською WІ тема икось 

бум 3Ічеппсна, ue ми маємо лише сві.u.ченНJІ чиновника П. По
nова, икнй ТOJd бачив Шевченка: •Mw обс.uпи. В разrоворс и, 
~ прочим, сu:t&ІІ Wеачснку, что сдввJІИ праu.оподобен факт 
в ero повееrи .,КІтсрмиа .. , - что буJtТО отец и маn. прогнаІІИ Ка

п:риН!t Но Шсачеико )"ТТIep-.uJJ: 3'1'0 -так, зто- тахоЯ бw.n СІІУ
•Я•. 

В...:о СХІDІП'ІІ, ЧОМ)' 'ІИНОВНИК :JаЧСПИІСR :JII цей факт, &ІІе Hl
cpPUIIi у •Ка'мрині• Й.ІІС'І'1ІаІ не про побуrовиR внпмок чи навtn. 
СімеІну .араму; кохання 3 UOCIWUDIИ {•МОСКМі - чух:І JІІСШС•) У 
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nоемі рс)]Г.1ІІJІІІЄТЬСІІ фактично як тяжкиА rpix, що суворо ка
рається люб.1ячими баn.ками (!). Влумаємос:я в HCUJali.Hi матс
рИІІські слова: 

Таиека:нІІОбримnІDUМ. 
ШоЕ8тебеМШІ. 
Прох:urrиІІчас-І'QІІИнонt.О. 
ШоnІнарсwІІІІСЬ! 
Jldи 3КМІІ.JІDсхіJІ СОНІІІІ 
6улІ6уrоnІІІІL .. 
11uac• ТQ/11 6 ПІ f'ІІІИНЇ, 
Тсnер-ІКІСхuс8і ... 

Ці рядки з •Катерини•. написаної в 1838-1839 рр .• уже перед
бачають •Розриту МОГІUІ)'8. •Чигринс:, Чнгрине•, •ВелнкнА JІЬОХ• 
та інші •8Н11Імосковс:ькі• поезії Шевченка. Не випаmсово в ос
танні роки в шевчешrознавстві набуло поwиреІІнн алеrоричне 
прочитання Шевченкової поеми. Віnnовіанодо ньоrо образ Кате
рини, як і образи інших зrанІоблених жінок у наступних творах nо
ета, символізують гірку волю Украіни, понсВWІеноі Московши
ною. 

Напрмкіноі мноrоrрудноі розповіді про Шевченкові відвідини 
Москви мені хотілося б наПUUІ"ПІ читачеві таємничі рядкиз•Кате
рини•. напис:ані за.а.овrо до першоrо приіщ поета в місто: 

Побмммо. JЮІІІJ{"аю .•. 
АПСЖІІ-СПОЧІІН)" 
Ta111м'UI:OМpoJПкtQ;J 
UIJID 18 MocuaDUIН)t 
Дueadli W.UX. ІtІІІІІ-8р8тм. 
з-aoru.JtlaiO! 
Аж.насерuіnохо.1оке. 
RкAorovuaІD. 
ПопомІра і а кonta. -
Ulo611oroкeldplm.! .• 
PмxaulllкJІPD"teJQDIO, 
Тачиrо.-nовірІm.! 

Ми пам'RТІЄмо, шо 6отІнсwсиА 3І'ІдІ8 Шевченкову •Катери
кр в пубпікаwї про 1ВОР'Іісn. поста в •Московских ВСАОМОСПІІХ• 
НС38д0вrо до 30-річчя ТарасаJрнrоровнчL .. 

6 верес: ня 1859 року Шевченко вніuв і3 Москви 38Лізницею 11.0 
Петербурга. Про Бодянсwrого він пам'nав. В 11160 р. вислав уче
ному •Кобзарь Тараса Шевченка•, ВІUІІННА 10ro року. з аарчим 
наnисом: •Осиnу Махснмовичу &оuнському. На пuc'Ano Т. Шев
ченко•. НuесніІ861 року в Mocuy 6yno .ІОСТІІІІІСНО прах поста ... 



Розділ 7. 
сПраху DОЄТ8 ВКЛОНИВСJІ БодJІНСЬkИІІ• 

• Бо.аІвськиІІІ поаІ.аоми• вро смерть Шеа•енк•• 

Вісrка про Шевченкову смс:рrь. WBИJUCO досиrла Москви з до
nомоrоІD те~~еrрафу. Вже 28 .1101'01'0 вона з'ивилвси в • Москавских 
всдоМОС'І'JІх- на nepwiR шnат. ті в жап:обному обрампен ні. І берез
ни •Московский курьер• пові4ом..1JІв.: 

сО. М. БодинскиА сообщил нам nолученное из Пстсрбурrа, 
26 фсврвпи, тсnеqJВфнос нзвссtМс: о кончннс Т. [ Шевченка. rro
c:JICJIOIIBWCЯ в вос:крс:сенье угром. Поrрсбснье < ... > назначено на 
вrорник. 

В лице Т. Г. Шевченка мап:оросс:иАскав лкпра;rура лишилась 
oarюro из своих даровитсАwих позтов. nронзае.1снИJІ котороrо 
ИЗВССТНЬІ И бо.nьwинству нашсА пу6.'ІИКИ ПО ПCpcВOlUIN, ПORMJIB· 

wнмся в разнwх Р}'І:СКИХ »еурнапах•'. 
Між іншим, інформаuія про це повіаокn:снни в •Московском 

курw:рс. віцеутни в cTpyux і дних Кобзаtж• Петра Жура. Толі ик 
вона niJn'вqmжyE ВВЖJJ.ИВМА висновок про те, що БодннськнА, 

очевидно. першим у Москві тримав звіспсу про Шевченкову 
смерть. 

2 берс3ЮІ ПІ3С'І8 •Русская речь. писапа: 
•26 фсвралІІ, 16 ЧКО8 yrpa, СКОНЧМQІ В Петербурrе ИЗВССПІЬІЙ 

литератор Тарас Гриrорьсвич Шевченко. И талІUпом своим, и ха
раkТСрок, ОСТ8ІІІUІWИМСR нсизм.енно бпаrороднwм во всех обстои
ТСJІІІІС'ПІtХ аизни, nокойнwА снискаn себе ІІССОбшее )'DI\)UHHe. По
терн его оповется rлубоко во ІІССХ, кто име.1 вооможносп. нас.nаж

JІІІТЬСJІ его nроизасв.снИJІМН•. 

Сnравді, МИСІІJІЧВ Москва ту»r.:ІUІІІ :-. Кобзарем. СІWКімо, 4 бс
рсзІUІ прииrепька МихаАла Максимовича Ольrа Коwеnєва напи
с:аJІа йому з Мосхви про скорботу, виклихану в місті звісткою про 

ШевчеНJСОJУ КОН'ІИиу. БQмиськиА особnиво тяжко переживав 
кончину своrо apyra. Зі CJІЬ01UUI на очах він nеречИТ)'В81 ct1m10 
МИКDІІИ Лєскова сПОСJІІШІUUІ астреча И ПОСІІСАНІА ра3ІІ)'ІС8 с Шев
ченко-, оП)'бІІіkОІІІН)' 9 березнк в ·~ речи•. Письменник 
розnовідав, шо ІОС1аКНt: :J)'С'Ірічався з Шевченком наприкінці 

1 O.C:IIWIO. IDO'Ie&a IIМNU nоІІі.ІомІІеиНІ. мpc,QChl loJv.IIP)'ПIIIЙJIU, С'Х/11· 
.-:нос:un:м Dalnoм ~-Пpnepnкm.,.ryн...,..иRІIUenetncaвal 
IIDII)'JIIII!ID сера podlaax ....... і ІІІСDD снаІна IDrD IIDmi'OIDI'O .." (J 
ІІо8сwІмирІдІа: ..ароІ8Нне- саосоІінасn. • ......-Ііоrом•І. 
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січки 1861 року, КО/ІН тоR уже 111жко хворів і мусів сидіm в cooilt 
ІСіинаті-маАстерні. 

Пост писав про своє самопочуванни в ucA час ВврфопоміІD 
Шевченку• 22 січнн: •Поrано • 30С1РіВ ouclt новий поrаннR рік: 
друrиА TIOIUICHio НС ВНХОЖУ 3 хати - ЧХІUО та К8UUIRIO. AJ1 обісіло•. 
Через тнuень.. 29 січнн, признався Варфоломієві. що зовсім 38.
СІІаб: •Так мені noraнo, що и ле.аве перо в руках лержу. І кат Aoro 
б&тwса знає, КО/ІН воно no.nerwвє•. Протиrом січІUІ А JІІОТОrо пе
ребіr Шевченковоїхвороби набрав 31fJI03JIHIOI"O МІ житrи харu
теру: I'OIIOPJIIIH сучаСІІОJО WOIOJO, ПОfJІн6пІОІІІJІНСІо 03НІХИ ССрцеВОі 
НСJІосrатності, почасті.wаJІн nрНС1)'ПН стенокар.о.іі, розвинувся на
брJІклсп:нь. 

Якраз тоді, КОІІН Лєсков опубяікував свої споrадн, Марко Во

вчок, ще не 1НІІDЧН про Шевченкову cиqm.. у .1нсrі до ньоrо з Ри
ма писала: •MiR .I}'J(e лороrнА Тарас Грнrорович! Чую. шо Ви усе 
не:шужаєте ТІ боnієтс, а сама вже своім розумом дOXOJPtY. ик то Ви 
не бережете «бе ... Прошу Вас дуже: бережіть себе. Чи таких, ак 
Ви, а мене nnne :sасіи:но?• 

&ошІнськиR так само .ІІУWВВ і вболівав :Ja шоров'а Шевченка. 
Тому з болем вчИІ)'ІІІUМ:Я в p!U1DI Лєскова: 

•В комнате, с.nуживwсА масrсрсхоА хув.ожиику. никого не бw
ло, а на верх R не хотел идти, бонсь обс:спокоить ІІОЗТВ < ... > •Кто 
там?• - р&3111ЛОСІо в зто времн свсрху. Я узнu голос Шевченко и 
НІЗВLІІ СВОІО фаМИJІИІО. •А! ..• ХОJІИТЬ ЖС, rоJІубчику, сюда•, - отвс
ЧІUІ 18рас Гриrорьеаич. Войм. • увидсл позта: он бw.n wtcт в ко
ричнеаую МВJЮРОССИRсхую евиnсу на красном пмбое и СІШСJІ за 
СТОІІОМ боком кокну. Переа. ним croя.na аmечная банка с пекарст
вом И HCJIOПИI'LIR стакан ЧІІD. 

"Извннить, буm.п: ласковw, 'ПО так приннмаю. Не моrу сойти 
ВНИЗ,- ПОд 18М проІUІJІТWА, буш. он НСЛІ.ІІСН. СндаЙТС•. Я CCJI око
ЛО СТDJІІ, не сказав ни СJЮва. Шевченко мнс показапся каким-то 
сrрвннwм. ОбІ. мw мо.nчаRН, нон прсрВВІІ ~ МОJІЧ8ННС. "Вот про
nІІQІІD, - CU38JI он. - Бачиn:, ака JІСДІІЦІІца 1 мене зробWІВСІt?'" 
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Я стал всматрнНіПЬСЯ ІІрнстмьнеА н уоИ.іlел, что в самом .пеле во 
всем его сущеС11ІС бьало что-то ужасна бо.1езненное; но ІІИ малеА
ших признаков 6.1нзкоh смерти я не мог уловить ІІа его лице. Он 

жаловался на боль в rру.пн и на жсстuкую ощо~шку; "Проnаду", -
:JаКЛЮЧНJІ 011 И бросНJІ НаСТОЛ ложку, КОТОроЙ ТОЛЬКО ЧТО npoІ·лo
rnn ЛСК8рстDО. Я стара.'ІС.ІІ еГО )'СnОКОНТЬ о6ЬІКІІОВСННЬІМН 11 ЗТИХ 

случnя.х фра:sами. да вnро•Іем н сам глубоко ІІСрил, что МОІ")"ІWІ на
тура nола, вьшесшая бe1i1Jry потрясениА, не nапдается болезнн, 

ужасноrо значення котороА я не понимал. ,.Ну ronи обо мне, -
сказал rю:п, - расскаж.ите мне лучше, 'ПО .поброrо ІІа УкрайІІИ ... 
Я nередал СМ)і НССКОЛЬІШ ІІОКJІОНОВ ОТ еГО ЗНаКОМЬІХ ... 

"От як-бЬІ до веснЬІ дотянуrьt- сказал он, nосле далюго раз
думья, -да на УкраАну ... Там може 6 н 11oлenu~o. там може б еще 
ХОТЬ троШКИ ПОдЬІХ88" 1 . Мне СТЗІІОВНЛОСЬ НеВЬІНОСНМО, М ЧУІК."ТВО· 

II8J1 ках у меня набегалн слезЬІ ... • 
Бодянському була близька А зрозуміпа uя nронизпива Шевчен

кова віра в те, що в Украіні мож:ttа було б ще пожити ... З якимось 
особливо nх:трнм щемом він злшав, RK у "JрВВНі 1850 року відвідав 
Гоголя на Нікітському бульварі, і в розмові тоІt сказав, шо хотів би 
•пробратися в Малоросію свою ... • 

Єдине сІІдченн• 

Після похорон Шевченка 28 люrоrо 1861 року на См011снському 
ІUІадавищі в Петербурзі,доиовину з прахом поета відкопали 26 квіт
ня, шоб nереве:пи і поховати в УкраУні згідно з Aoro заповітом. 

27 квітня труна в суnроводі Грнюрія Честахівською та Олек
сан.ара Лазаревською прибула залізІІнuею в Москву на Мнко
лаівсьхиА двіреuь•. Все, шо аідбувалося.іWlі, з часів Михайла Ча
лою вміщувалоси в кількох фразах. У того ж Чапоrо: .. nосле тор
жественной всrречи гроба Шевченка 11 Москве, поезд достиr 
Орла•'. Шоправда, 1 часом інформацUt стала трохи багатшою А 
.порівнювала приблизно лаnідарні А інформації з • Шевченківсько
го словника•, ВКІWІОЮ у 1977 р.: -Чере.1 Москву навесні 1861 до-

ЯКJІІ3уцсІчк, 29dЧНІІІ861 року, шс .. сккопнсuбрІ-туВарфо.rюwіІо.ІІJОо
rо npot'HI ІІОПОNОІТІІ nрка(ікпІ Xwcm.иy 4i.11Hr.)' R Пoб)'JI) ... nt ІІа ніR :uny. 
•КuJЧВА IUNWDC І КамСІІі n напиши І«Ні, ІІІ\ WНЧНШ, що611 JIUUI, ЩО 3t:o6mopo
liom.~. 
'Побу~ у 1844-ISSI рр. наоко..,иw Мосuм- Кalwtчo-.:wwwy no..,i

)І.ІІросІІtОІІІ ~ КосnіКПІн• Тока. Mн~to..ui-.:w;нw ІІОDІІІІОІІІ кuн...:. 1 
18S6 р. В шА саwнА uc: ~ МК!tОМІІСІоЮІЯ 110nu уС.Нv-Пспр6ур1і. J 
ІІХОГОТJ!)'НУJтіІІомШСІІЧСКD{Іу;tовW!рu.ІІСНОІМОСD)t 

'ЗМос~tІМтруну 1tіІІом Ше-нuІПІDtuсиаkіинКJ.дроru. 
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мовмну з тіІІом Шевченка веuн з Лстсрбурrа на Украі1rу. 27.1V іі 
прнве:JЛН в Москву і вс:тановили в церкві ТИхона-чудотворш біп:я 
Арбатських воріт'. З поетом прошuося багато москвичів•. 

В наукових npaUІx іиформаціі містипоеJІ не набаrато біп:ьwе. 
Скажімо, в q~унтовніR біоrрафіі Лавпа ЗaRueaa •Жиnя Тараса 
Шевоrенка•, зансршсніІt у Львові 1939 р., серед доклІШностсІt і rrо
.аробиць останньою nepiOJIY жиnя А смерrі та ІІохорон КоМаря, 
читаємо енцнклопСJUІчно скупе повіломлення: •27 квітня тлінні 
останки поета прибуJІи .110 Москви, де іх внесли АООЛНіЕі з uерков. 
Зустріч була урочисrою. Відпрамено ПІНІХІШИ•. Євген КнрІUІrок 
у ІІр&Ці • Т. Г. ШевоІеНКО . .ЖІПТ:ІІІ і 1ВОрЧість- ( 19.S9) взаrалі не 31'8J18B 
про арбатсьuА храм, )ВJНІЧИВШИ JIHWe, WO труну 3 тіЛОМ nоста 
•ІІОЇ1lІОМ відпрамено до Москви•. Відкриємо теnер офіuіІtну ра
дЯнську •Біоrрафію. поета (1984): •27 квіnІJІІ останки Шевчешеа 
nрибули до Москви; л.омовину перевехна з вокзалу на Арбат і 
ВСПІНОRІІСНО В Тихонівській ucpu.i. 3 Пр&ХОМ небіJІ.ЧНkІІ nриХОЛ.И-
1ІИ прощатися численні москвичі, серед. них видатні вчені - О. 
БомнськиА та М. lіІхонравов. Вів.булася nанахида nри значній 
кількості нарс;шу.. В біоrрафІї Павnа ФсlІ.чснка • Тарас Грнrорович 
WеВ"Іенко• (1989) віцзна•rено: •У Москві, вl\t:хонівськіА церкві 
ІІа Арбаті, ще раз віІІбулаа: баrа1WІюл.на урочисто-траурна пвна

ХИJUІ, nісJІJІІякоітруна зновубула постааnена на кінні.rqюrи і в cy
npoВOlli Г. Честахівськоrо та О. Лазаревською ві.а.була на Украіну.. 
Навіть у книзі І. Карабуrенка, О. Марусича, М. Новохатською 
•Шевченко в Москве• сК838Но тах само корсmсо: •В Москву тру
на прибула 27 квітня. З ВОkЗІШ)' іі перевезпн на Арбету церкву Ти
хона. Лonpouurrиcя з покійним прнЯwли бanrro москвичів ... • У 
скрупульозніА праці З. Тарахан-&срс311 •СІІПИКІІ• (1998) є ТСІUІВ 
фраза про те, що москвичі •• тихій :ащумі прощалнСІІ з ним нa
зaDWt 8 uсркві ТИхона-чудаrІІDРWІ на Арбаті•. Нарешті, 8 еНІІНК
.1ОПСJUІЧНОМ)' ліrопнсу JСИП1І Я ТІІСJР'Іост:і noen. •Трул.и А дмі Коб
заря• Петра Жура, виданому 8 Києві в 2003 р .• чиmємо те саме: 
•27 квіТІІJІІ. Труна з тілом ше .. енка nрибула .rю Москви. іі пере
вtJJІИ на Ар&п і ПОС18ІІИJІИ в uеркві ТИХона. З тілом nокіАноrо 
прошалось багато мосuичів, nриЯuши вuонитисм вчені 
О. М. Бом:нськиА, М. С. Тихонрево8, Відбуласа баrатопІСWІ8 па-

""""'"'· Таха АИВОвиана скупіспо інформації ПОІІСНІОВІЛ8СJІ Пр8.k1ИЧНО 
повним браком шире.п про nерсбування праху Шевченка на Ар-
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бІnі. Власне збсреrлnся QIIR (!), if1D пpcnu (!) сІІдчемu, J ико
rо А черпали асі wевчеИКО1НUІJ,і. Розnовім rrpo ньоrо.І 898 р. 
ОлексаН.ІІр ЛаJІрсвськиD опуб.ІІікував у • КиевекоА стармнс• листи 
Гриrорія Чес:тахіаськоrо про похорон Тараса Шевченка. напнеані 
в 1861 р. У неве.пи•rкіА пepcJDIOІiliO uici nу6.1ікаціі аїн окремо зra
JWІ про псрсбуваtІІІи .ІЮмовиІІИ з тіпом поета в Москві: •П,..о со 
C'I'IQ8 ІСUІавоІ aopan~IJIOб &1.1 llflltRИII8IIOC'ТII.IIНJIO CJIU;)'IO· 
ІЦ!ІО ........ r ....... ..."....,. ~oC5cтo8rulocnoxoporuoao
IIIIIП' • Н. В. ШJІПИ', 11ИD С'ІJМНТ Москокаоrо )'IIDepaneтa'. 
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В аерон тuу 1103'1'8 U811A11111c• О. М. &одас ... н Н. С. ТІаонрuоа 
(хорошо ff'O 1101111110110 ХромD'І'е)'. Др)'І1ІХ nocenrreneA ID ntl'.lllllllei'O 
москuсаоrо )"ІЇІІО·.wtературІІОІ'О ммра ІІІТО-то не ІІОМІІІІІІІ, u.eтu, 
ІІІ І не 6мJІо•1• ] ОСТІННІоСІЇ фразИ добре ВИдНО, ШО ЛазареВСЬКИЙ 
ІІряМО :JІЛ)"ІВЄ ДО СВОЇХ СІІолшіВ ШУІ)'JЮва, З ІІКНМ, безпереЧНО, 
р8ЛИВСЯ 1 цьоm ПрИІІО.ІІ)'. Проте ІІе ЮІІСЇМ Не ОJН&ЧІЄ, ЩО СІІМ Ми
кола Шуrуров 18JIHWHB окремі cnol'a/J.H про московську панахИ.ІІу. 
як 111tрдн1ІН автори книrи •Шевченко в Москве•'. 

Взаrа.'Іі окраА коротхе І ауже цінне сві.Іrченм О.пексанараЛа•
рсвськоrо в траК1')'8ІІІНі .ПСJІКИХ аослШників набувмо trеспоаіва
ннх відтінків і суwніВІІнхпприхів. Ше 1928 рокувцікавіА книзі •У 
моrи.'ІЬІ Т.Г. Шевченко• Всево.1од Чаговець nисав: •НепреложнwА 
свидетсль, М. М. Ла:tарсвскиА, nишет, чrо nрямо с: вок:Jа.'Іа rроб 
бwл nеревсзсн в 11ерковь "Тихона" на Арбате, где он и нахолипси 
зо того времени, коrда уже можно бьrло даННуn,сJІ в даnьнеАшнА 
nуть. Сюда. в uсрховь, приходнпо мноm мос:квичсА, с:рспи ІСото
рwх у ШевоrеНІСО бwло МНОГО др)'3СА Н ПОКІІОНННКОВ его 11ШВНТІ. 

Об лом вс:nомннают и проф. Бодянс:киА и nроф. Тихонравов, ко
торwе оба прИХD.ІІ.илн в uерковь nDІСJІонитьск праху поота. Они же 
и провожапи псчІЛЬН)'ІО, но и торжествсНІІУІО процссси10, nри вьа

с:шс HJ Москвw•. Насамперед, •незаперечним с:ВіІІКом• був не 
Михайло, а ОпсксаНJІ.рЛ8:JІрсвськиR. Шо ж .110 Бwuшс:ького R Ти
хонравова, то вони, справzаі, були в uepxai, ane не JІІІИШИJІИ спо
rців про це. Не можна СТJІСРДЖувати напевне, шо БсшинськиА і 
ТихонраІЮв с:уnро11011ЖУJІІLІІИ домовину на виі:ші 3 Москви. 

Були випадки А ювсім віпьноrо ПОІІОJІ.8еннн зі свідчсннІІм Ла
Jарсвс:ькоrо. Щоб не бynt ЮІІОС:Ьівним, наведу wmrry 1 однієі 
nyбJiiкauii: •Про останнє nрощаннR 1 КобJІІрсм зrа.цує Чсс:
тахівський: .. В церкви телу ПОЗ'І8 кпанuис:ь О. М. Бwurис:киА 1 С. 
Н. TиxofiiNUювww {хорошо помню ero по хроwотс). Друrих. посе
tн'ТСJІеЯ И3 ТOfUWHero WOCKOIICКOJ"' )'ЧСНО-1ІІІ'rtр81)'рНОГО Wира 
что-то не nомІІИІаІ; ІС8ЖСТСІІ', их и не бЬІло ... ЧсстахівськиІt nepc
nлyraв ім '1118 по-бвтьхові pociRcІoКDro JІіП:рвtурО3НUWІ Тихонра
вова. Йоrо 3ВІJІИ Мико.nа Савович (НиkОІІВЯ Саввоаич)•. Знову ж 
тu:и, зrаауваа не ЧсстахівськиА, •киЯ на тоА час уже помер, а Ла
:JІ)JСВСІtКМЯ. Леrко nереконаrися А у тоwу. що Ull1'81'& 3 •Киевской 
старинw• нuсдена з грубими неточНDСТІмн. Особливо apucae 
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ПОВЧІІЛЬННЙ ТОН авrорв щодо •ПCptiUiyr&HИX• ЇМСІІЇ Т8 JlpЇJtutшa 
Тнхонравова, які в •Кненс:кой '-"ТІ.РННС• нанс:ш:но абсопютно ІІра
нильио. СуШІчн 1 )о'Сьоrо, автор іі в очі не бачнн. 

Немовзі після смерті Тараса Шенчеnка Aoro близький JІPYf 
МихаАла Ла1аревськиА рішуче ІІНсtупнв у пресі nроти помилок, 
нетооІностеR і спотворень у публікаШах про Кобзара. •nоскіnькн 
отакі етаnі можуn. колись стаm д.жсрелом nри наnнсаІІНі біоr
рафіі Wево.енка•. 3rацаІІі мною випааки не заrрожукm. науковій 
поетовій біоrрафіі. 11pon: ВОІІИ можуть дсюрієtІтуоати читача, чо
му 11 А зробив уточненнІ. 

Практично цоана відс:уrність інформаuіі 11ро персбуванНJІ тру
ни 111рахом Шевченка в Москві не може не дивувати, біпьшс то
rо, ІІСА krupiorpaфiчttHit феномен враuє, бо маємо справу 1 
унікальною документаnьншо лакуною в біоrрафіі украінського 
ГСНЇІІ. 8 рDJПОрІІJUКеННі UІСВЧСНКОJНВВUЇВ 1H8XOJUIТЬCR ЧИСЛеННі 
докумеІПИ R споrадн про похорон поета в Петербурзі. Так само
про перевезення Aoro праху 1 Моеквн в Україну. Лише московсь
кий СПЇ1011 У uiA nocмepJ11iA JІOpO]j :Jафіксовано В D.ІШЇЙ-ЄJІИНіА 
nобіжиій зranui Лазаревськоrо. Все мапо бyrn інакше! Журиа.1 

•ОсІЮва•, друкуючи в червні 1861 року а.окпав.ну стапю про про
ЕІО.ІІИ tina Шевченка 1 Петсрбурrа в Москву, обіuив lІ.8JІЬІІІУ роз
nовW. ІІіСJІІІ •0'1'JUW811 AOIUIUIIOI'O OIIIICJ арсt80ДіІ ШnutІU. ІІа 
MOCU8 .110 ІИІ8Оі loro МDПLІІІІ аромо~~. СUJІІІІІХ нu. н•r Mocul .•. • 
(Видіпено мною.- В. М.) ЖодНа 1 rаромов. якщо вони А були, НІШ. 
тіnом Шевченка в Москві, є невіаомою. В московських rа1СТ8Х не 
1'11вилас:ІІ навіп. інформаuія: про панахиду, хоча це було заrально
приАнято. Скажімо, HCJI\!Ioвro перед цим, у сі•Іні 1861 року, rазета 
•Московские ІСдОМОСТІІ• JІВічі повіломляпа про привсхння в 
Москву праху ШевчеІІковоrо зиаІtомоrо Костяктмна Аксакова, 
июивала церкву. в акіJІ віІбупасJІ панахида. 

Mozc, ВИступИ НІ І1ВІІ8ХJШі були заборонсні ВІІLІІОІО, ТИМ 
більше. що в травні Москва ЧСk8118. приіву uаря. Втім, і в цьому 
випuку мала б обов'азково бути акась інформація - іі немаЕ, 
........... П .aod ІІІ .аа-о. ВШ.омо, що в Києві генераІІ-rубср
натор міста Іларіон Васильчнков та МиtроПО/Іиt АрсеніА: дО3ВQІІН
ли ltOCt'UиtН домовику в церкві Рі:шва ХрнстоІОІ"О на Под011і ли
ше: • умови, щоб у ніА не внrwюшуваписа промови. Така самаси
туаuіи могпа 6ynJ і в Москві 1 церквою Тихона Аwафуtггсьхоrо. 
Anc чому пші ПDІІіuсАськс рсrлаwентуваиия Шевченкових про
водів у місті не :~наЯшпо Іі.ІІбиmІ в nам'ІПі А CIIOI1UiaX очевит.Uв? 
Hille А HiiCOJIH ЖОАНоrо спова про це 11е :sалиwнли Осип Бо
JІІІнськиR, ГрнrоріІ ЧестахівськиR і 0.1сксанлр Лаза
ревськнА. ЧсстахівсьхиА. акмR писав усаоіхnИС'ПІХ про похоро-
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НИ ІІОС18, СВОІО роЗПОВЇДЬ ПО'ІВВ .1ИWе З 3 траВІІІІ )861 року, КОІІИ 
• КІJСіаар IIBUI Яf*ІІІІ с:тав ІІа pi.:my XJoL/110 УkраЇІІСt.ку, а 11 став НІ
НКО.:ІіWІШ і три•Іі DКJІОІІИВСІІ рі;щіА НеІІьuі УкроЇІІЇ А тричі nоцілу
наа іі СВJП'У землю од себе і од ріJuІих ain:A іі. котрі свnо nочита
ють ії, проживаю•ш 111 'fУЖИНі JWІекіА•'· Сnоnши Ла311реаськоrо 
-·Гроб Т. Г. Шево1еико а Киеве, у ХрнстоІ)ОЖlІе(ТRttс:коА uеркан 
(7 мм 1861 r.)• ВJІСС самою назвою rоворІІТь про те, якому 
.Шрі3КОві Ш1ІІХУ' постової домовини nрИАІ.nив yaary автор. Може, 
.1ру1і А :щайомі ШеІ'Іенка. які вже проо1mапи в •ОсноаІ• мас
uпабну А ХDІL11010'ІУ розповідь про noxopo11 поета в Петербурзі, 11е 
JttaAwnІІ nотрібним описувати !І.Іосковськиn еnі10д у перевехиІІі 
Aoro праху"! 

Так 11 nисав у книзі •Тарас Шевче111rо: иМоє перебуваннА в 
Москві"•. шо анАІWІа в світ у 2007 р. Яке wастя n:nep 1і1натися в 
ІІfіО'ІІІості nриnущеІІНJІ, UIO НИМ :JaiiHIUH.'IOCJI тіІІЬКИ ОДННИЧІІе 
свіЛ.чення Олексамра Ла1аревськоrо! Вннвилос•. шо Гриrорій 
ЧсстахівськІІА також 1ІL1ншив ~ ....,..., 11р11111е І IIOIIIqJe11lf 

саІІпиtаІ! Йоrо знайшов CepriA Гальченко серед шевченківських 
;10куменrів. що напрмкінІІі 2006 року повсрн)·nисJІ а Україну з Ух
раїнської ВіJІьноі Аквлемії Наук у США. 

Чу..'Іо стаJІОСJІ так. У червні 2007 року в кабінеті Cepri• Гальчен
ха в ІнстнтуІі nittpaтypн ім. Т. Г. Шевченка НАН Украіни в при
суrності відомих учених, професорів МихаІL'Іа Нпнка та Вололи

\ІИра Панчеnка заІІів • розмову rІро мосховське nсрсбумнн.ІІ по
стової домовини, і раnтом, абсолютно несподівано, 

сппкіАно-врочисrиА ГальчсІІхn fІРУЧИВ мені запис Грнюрія Чсс
тахіж:ьхоrо, ахиА наІІОд.Жу повністю з мінімальнии rnt.nicrn•tниw 
pc.'lВryaattH.ІІM: 

.. y.q. ., нwpJ • 6-n. часl8. .............. J cтaJIIIfi 11811101"0 дуаоІ'О 
6m.u "DI,aca І анеJ.UІІ: ІІD ц.tniOмJ, СrрстномJ. lllatn:......, І 
............ &r-a.u ....................... _c..п.
XOD ВІ л,&rrсмоІ fi80IU.II, 

ЛІІNІІІ, llld Й8101,......,.,...... JІ КОО.рем. 6Uwa )QOI'O &.,. С'І)'
аентіа, llt6uua&o oxuaepi8 І lf011IPII ІUJmІX IIUIIIO'ID. Воа 
........ ІІИQ'РОІО QA c:udciDai C"nllldi -.110 ......... Сuт. "DI
xoa. Jk .". КоСЬара. tu JDOДJ ..,.1:'1'8В1.88 ке 6iD.8e. ке 6lawae 
І ll.lt.lae• (Вилі.пено мною.- В. М.). 

Двп:і ЧестахівськиІІ писав, що неnОlІ.&ІІік. •сutснів з SO-n, від 
Сухарєвоі вежі (Шевченко зПUІ)'ВІUІ іі в своєму uкшенннху 13 ве
реси• 1857 року) ві11 побачив у павочпі портрет Пуrачова і був та-

'ПІІСJІМІ ~ nІІСаНнwе 11161 r.onoxapoнa nmn1 Шell'fetru./1 
Киr.::кu nap~UU~. 1891.,. 2. С. 168-169. 
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кнА вражсІrиА. що •побіr Ш)'Кати проміж .110.1ом JІазаревськоrо•, 
шоб сжа:JаТМ тому: ..О.нвнся. 011 Пуrачов о каАдаиах к.1ашІстьси Та
РІСОВі•'· 

з ....... ІІWН'О IUI80I'O свІаченu ГриrорІв ЧестахікІоКОІ'О вро ne-. 
pnue11111 ДDІІDІІІ•и 'Dipaca ШеІ'RІІКІІ :t Мико..1ІіІQ&ОІ'О ulpu АО 
xpa11J СПТОІ'О 'Daon Ч:raono•Q8 НІ Aph'rnall ІL'JIUIII 8UCICO пере........ 

ПерцусІм, уnерше •rinco вказано lll'IRX, по якому вс~1и домо
анну ШеІ'ІtНІШ 1 око.1нuі nівні•Іноrо CXOJI)' Москви JIO ueнrpy -
по Цвєтному. Стрвс1rому. Тверському 1t Нікітtькому бульварах. 
У заnису Честахівськоrо зrадуюn.си •офіuсри•. які суnровоll

жувапи fP)11Y :t 11рахом Шенчешw. Uі.11шм мож.1ноо. що це були 
кадmІ ОлексанлріІІСькоrо корfІ}'Су, розташованою nоруч Ь хро
мом СВJПОГО Тихона, нхих ІІривів учень Бодинсьхоrо, ІІСдаІ'ПГ 
Олексамр КотлкревськиА. 

СU1еннн Честахівськоrо повніспо nішвсрдІІЛн моє nрнпу
щеннJІ, ВИСJІОВІІСНС В 1rаданіА КНИ1і, ЩО серед )'"ІВСННКЇВ 'JУСТІ)ЇЧЇ 

JЮмовини 1 nрахом nоста А панахиди в арбаn:ькій церкві ciUIТOro 
Тихона, нвАбіпьwе було С'І)'Лсаrrів Московською університету. До 
ТОЮ Ж, ВіІІ JIOJJAD ІІаD.1ВНЧ8ЙІІО нажJІИВИЙ ШТ]»ІХ: •Як 8CJJDI Кобза· 
PJio1'0.tiМJDpiiCТUUO ке бL11о111е. ке бІJв.Іп І СіІJа.ако•. 

Не 3ІUІНШВЕТЬС:R ніякоrо сумніву. шо з)ttІ)іч Шевченкової .до
мовини в Москві була баrатолІІШною А лостоАною. 

Вrім, не 1МЇНІІJЕТЬСЯ tе:JВІІро те. що там, де до траурної щюuссії 
ві.u.нсслиСJІ увuніше, інформаціJІ про неі бу па оІІубпіконана. тоб

то crana .постуnною відразу, а не через nіІПОрІІ стnnітrя. Cxutiмo, 
росіАський стноrраф і фолЬКІІорнсr, співробіnІнк журналу сСо
временннк• Памо Якушкін, якиА брав учасп. у ])'СТJ)ічі 1рУІІІІ 

Шевченка 1 Opni, 2 трааня Ііаправив корсспоІШенuію в петер
бурзwсу •Северную пчепу.. R вона була шшруковаиа 29 tрІВНЯ. 
Якушкін, зwсрсма, писав: сМноrо 6ЬІJІО ЖСJІВЮШИХ ПОІUІОІІНТЬСІІ 
npaxy знаменнтоrо nокоАника < ... > Tyr бьuи и чиновники, и куп
цw. и офиuерw, н npoc:тwe М)ІJUІКІІ ... • Очсви.псІ.Uо JІJІИWИВ чимало 
цікавих IIQJIP06иw.. про 11кі ми ще скажемо. 

Шоао Москви :содиоrо саіІченнн про ІІ&Нахиду не ниявnено. 
В рсзул•111Ті 8ИХQІІ.ІІТ1о, шо с:ереа. У'ІВСИИКЇІ nрощання з nocmJM на-

'У nоемі Ша-на •Моtкuева крИНІІ ... • enJCUIIIIO '8Сів Кntрwнн 11 xua· 
но npa ом... nrrn-cІІ. 1742-17751: •II)'IU ПJ1'8'1 кu. Урuом•. в Орев
е"._, І!рІі aucr IJO'Jtldwl1181:11 J llk:uuol. • Аіuн DDkNИu:l ni.l 1JP08C111UМ 
0)П'1081. 3ru:a II)IOui 1101111( 8 nolicтi•SIIIDIICUW•. В ІDІІІ:кuі М. Пмооrо •lk· 
'f0Р8ІІІСИІІМ ИтuмІсхоrо. rрІфа С)'8аро8І·РwWІІІІКСхоrо. rе•рмнсснN)'СІ рос
с•ІІсDІІ8СІІск-ІСІ16. 184]). Щ ~ We8mtкo. t а. IWUOНIUI J J06pl
:aii1UIМ0)11'10•. 
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зваНІ лише Ос.:нп fіодяttськІІІІ і Микола Тttхонравов. Зуnинімося 
на ньому ІІрізвІtщі. Зарази nрамнслід с.:ка38ти. шо tllt час смерті 
Тараса Шсв•tснка ЗІІаlІцятндсв'ятирі•ІииІt і\.-торик літератури і ар
хеоrраф Микола Сави•• Тихонравов ( 1832-1893) ше не став •ви
датним )'Ченим•, як Octtп Бодянський. хоча з 1857 року був уж.е 
nrюФс'--ором Московського уніІІСрсиlсту. Між іншим. коли на 
історнко-філолоrі•шому факультеті ІІиGнра..1и nрофесора (на 
місш: ]fІільІІеІІоrо Шевнрьона), то Бодянський заnроnонував каІІ· 
.1цдатуру свого учня, славіста Аrю:uюнн Май кора, але ніхто його 
не nUпримаn, а за Миколу Тихонравоuа проголосували nрофеєо
ри Сергій Соловйов, Федір Б~'ІВt.ІІ, Іван Бабст. Арсеній Мевwн
ков. Як nовів себе Бодянський~ В Іtого wодеІІІІИку ЧІПВємо: •Не
смотря 118 ТО, Я туr же ІІ()СдСТіІІІНЛ ОТ себя ..ДОІІОЛІІИтеJtЬНЬІе'" ДО· 
казательства (ІІа 2-х листах) в nользу nредлагаемого мttою. 
которое кахи nnрошенис~ (на нолулистt), тут и nрочёл. То 11 дру
гое nоАдёт В Совет униІІСрснтста. К ІІОПСЧІІтеJІЮ И МНІІИстру•. Wo 
це~ Глибока й щира nсрсконвність у своїй ІІеві.двораntій правоті 

чи чергоанА вияв риси характеру, назваІІОЇ якось Шевченком сто
совно себе свмоm. •невозмутимwм хохnацким упрямством•~ 
ВтіN. су.ІІJІ'ІИ з ~ьоrо, цеА ІІНІІадок не настроїв Тихо11равова про
ти Бодянського, він С"ПІВНІІСЯ до нього з ІtезміНІtою nовагою. У 
ВЩділі рукоnисів Інсппуrу літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
УкрвіІІИ зберсrлнсм ділові, але теnлі листи Миколи Савнча .11.0 
Осиnа Максимовича, .!1омінантою яких є впевІІеІІіСТЬ, що Jl.1UI Бо
л.янського характерна •рал.уwнвя rотовІІОС'П> nомочь всякому 

иуЖJlающемуся добрwм словом•'. І це так само точІІо, як і те, шо 
БодянськнR мав нещхх:rнд, впертий характер. 

Так от, професор Тихонравов особисто не 3НВВ (!) Шевченка', 

·ВРІЛ,ф.99.DJt.16.100.Ірк..2811. 
1 8 «AAIфutntoмy ПОка.&ЧІІІ.у Ь.tllllr..~дD ІІUДtlli'IKDf'O ВН,UКИJІТІІОf'І:JІ 

Ше-иu прЬамшt Т.mиpuou aW:ynм:. З Шсвчеккоw ІІІн ПСрtТН)'ІСІІ лише 
ІІіртуа.u.ко; IIOII:!UPu.i II.SS por;y ~ 1 POimiM Т1І iKWKWII Іі.JІомІІWН ІрО)ЦІІСЬ
QІІІІІІ І .. УАЬТ)1ЖИWІІ J;ilrчawJI ТІІхонрuоІ ПіІІ.nмсав )'П 31'8111ИІІА IIDIII npcrrea 
nрот11 aнnкeltdrtuontJI'IC'I)'IYY :&yptta."tY •ИмІІІС'І'JІаЦИ ... 

КWІІІ Ш~Н&О впrрше npкrц.u у Мосоу, MIQIXI,.tl. ТІtхонрuовІІІеІ!ІІWІ КІ 
]КІІІІ'ІІИПівбуDІИК)'м.аро...ІІ;МІІИХ04МІ6сJІ1~118~ІUІОІUУ, 
1 nill. ._ rtpІІIJAY nоеп • 18S8 р. - 118 ВмІІкіЯ д.nnpiвul. У 1117-\811) рр. Мкко· 
u Ткх~6уІ раторо111 МосІ«І8СЬUІJО)'НІверс:итnу. ВмІІ}ЦНИJС унІкр:иrе'Jу 
80-11. рр kld» Бормс ШС'1'11Ні.Н у CJOiJ. cooruu 118.11181 nрофосорІ ТкхоирвМ)JІ 
..1ірсок)І\ОрІаОІІЦІІ'QООІ•. В 1890р.l'ІІхонрuовстuu:uс.ШОМ Пmpбypnt:ol 
AlcutNii 1C8YL ВU!омиА np11WU1 про М. І. н-.. 0811. М. В. Лоwоиосо•. О. П. 
Cyмвpo-.M.B.Гomu.П)'6rdEYJUnaw'..-u~wtOtJІ!щrr8тypн.CІПYPІІ. 
Wмi.n~.Ю.IIIO-НІІIJUiJI'IItJCJOE&Иmi(I89З)ІІІAp&ni.ІI!yJUnt
Q"t:ipJ'n.·81C18JCd8CJ6uuкиІWІІІP: tне 31!epin::.J. щo:JКQ(W(IICII nоруч і1 нІІнtшкІм 
театром 1111. Є.: ІІцтuпоа. 
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і nоява Тихоttравова в церкві с:вятоrо ТИХОІІа моrла nояс:шовати
си значною мірою безnоссредІІім вnливом Ботшськоrо. Нітро
хи не хочу примеІІшитн noвary А уваrу молоаоrо росіАського 
вченого до ІІСJІНкоrо украінuя. nроте не вважаю rІерекон.пивим 
бешумне баrатuкратнс ІІовторсннн саме йorn ІІрізннща на 
nіл.твср.цж.снни високої шани мислячої Мnс:кнн до нашого Коб-
1ВрJІ. 

• BIJІ.DPIIHJI8 3 nобо•нІеТІО DIHIXH.D.J• 

IЬctu ас alceJDDт8o яяnнено po&miiWOJioc на тому, 1110 кІ "ІІІ 
...._ кі МОСІОІСІ&І JrpJJI11Uioмl Шene.u Т81110C&01Cwd 818ІІ)"а 
...... loro nonli, якІ u тоІ •с tіуJІІІ • мІстІ, ltf IIODDIІR нnро
....-.к:я 1 арахом Кобзаря! Не мо.-! 

Йлеться, пере.І)1:ім. про ;~рузів і нових знайомих посп по 
ІІССНі 1858 року. Найnерший з них - МихаАІІо Щепкін. Очеви
дсць 31'8JІ)-вав. що nісля смерті Шевченка •М. С. Wеnкин, бwва
.nо, заnоJUІв рухи за спину, простаивв.'І по це.nwм •tасам перед 

nорrрстом Гоrоnя и Шевченко и как буато rовори..1 с ними. дс
лилсн мwс.nями. mxo шеве..п rубами ... • Чи міr він nponycrкm па
ІІахІШу? Ні, ІІі і ІІі! Як IUI&.10C:II встаНОВИТИ, В ЛЮТОМУ і березні 
Щепкін rpaa у спектаклях у Москві, а з 6 березня по 2 tравнв те
атри в місті було закрито на час Вс.nикоrо ПОС'І)' і Пасхи. В цей 
nеріод Щеnкін вніздив у Петсрбурr. але :Jафіксовано .1ише йоrо 
nеребуваннІ в cronнtl.i Росіі 22-26 березнІ. Теодор Гріц, який 
ck.lllla літопис ЖИТПІ і твор<Іості Щепкіна, пропускає в НhОму по· 
НВJІМЇСRUЬ- з26бсрс:зНІІПО21')J8ВК.ІІІ86) року. не ПодаЮЧНЖО.ІІ.
НОЮ факту 3 цьоrо періоду ЖН1ТJІІСЛНКОrо артиста' (•ІСре3 три JUІЇ 
nісля аіа'і:шу траурної проuесіі з Моекан - 2 травна Щепкін уже 
rрав у спектаІСJІі). 

Оrжс невідомо, де був і що робив Щеnкін 27-28 квіпІя. М001:е, 
виі111НВ із міста? Може, хворів у ці JUІi?1 Лише ці JІВі причини, на 
wiA norлJШ, моrли пояс::икrи ві.ІІ.суrність ШеnІОна на панахиаі. 
В іншому разі, арп~ст попрощавси зі своїм .пруrом, в Олександр 

'ІРtш Т. с. м.с. Шenuк.JinunJU:t. -JНИ 11 ~·-М.: Ha,u. 19611. 
с. 666-667. 

'litcn'JI8фiяUicnкtta,І'IOV)'ЧIICIII'111XnCplalda.IOOIDIІIK~ІMocul 
J lUІІ!менком. мuо~ R кuocmньaJICIC/IiutrкІ. СааРю. WСІо'СІІ: 
minlt)'IIIIHІ ШеакіНІ J Wеnенком J 6epr»d 1851 року та А І:ІІІ'ІJІі -
•III'IQiluu.нim,aprкra Іtilllfl J "fcc8op81}11ua :ІІфЬссо8кІ ІІПСІІІО'ІНО 11111 :11• 
nкіІ. Ікі "Jр00нн у СІОІ:МJ IUQiellllllltJ Ше .. екко. Шо А ІІІ:ІІТМ, qe Н&ІJІDІ'ІІRНО 
ІІ&mІІІІІІсmріІ'ІtndІ.ІІІJkУМ8Нt.А1ІеСJІkІІІІJUПІ Riкaduepl!-'111. В...м10nі.аrа· 
"_... фya.uмetnuWI)' -ІJІІФіD •Шеnекко І Wemdtl8. 
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Ла·•рсвськиА не rrомітиu Aoro. Взагаnі втомпсний і 3І.К.'Іопотания 
Ла•рсвськиА міr ІІС ифіксуваm 8 пам'яті баmьох У'ІІС1ІИкі8 па
нахили або а ЩЮС:ТО ІІС :JІІІТН іх 8 облИ•ІЧ.І. В UЬОМУ ІІСМОЄ ІІЇЧОrо 
.:tИІІНОГО і НСJ8ИЧІЙНОЮ. До речі, ІІіхтО piHiWC НС 3ВерІІ)'І уваrу 118 
те, що Ла·.JНрсиськиА nриписа8 кульrавість Тнхоttравову, тоді ик 
ttacпpaui хворі ІІОГИ були у Болянськоrо. 

На користь моєї ІІІенненості саілчить інформаиіІІ. JІtайлена 8 
ra.JC1i •Москоrк:кис ведомости• ІМ 79 аіа 8 К8ЇПІR 1861 року). 
В коротенькіА замітW noaiлoм.nJІJІOCR такс: 

•6-ro ареJІІ, • eopo8CIIWIJІІD смерn~ т. Qa. ш----. векоrо
,.. IIOUI8'I'UII nозта ео6рuисІ. • upu11 Yeneнu (.ro а ІQmюм 
neft)'JІП). rм • 8WC.IQ'IIIUII с 6.uroroaelolell ІІ8ІІІІХІЩУ ао ІІDІШІиом 
no;J"І"e•'· 

Цк ІtІІНахtша, орnшізоваrrа. звичайно, Ботutським, ккий доаrо 
аив у Гахrиому прову.1ку А знав священиків uеркви Успіння Бо
:&оі Матері1, J yt:it:IO ІІСреКОЮІИВЇСТЮ ПОКІJ)'Є спрам,і ~ 
сtаВІІенни московських дру.Jів і знаяомих Шевченка JІО ІtаМ'кті 
про ньоrо. Вона пройшла за 20 днів до тоr-о, кк домовину з 11рахом 
Шевченка привс111и в Москву по дорозі з ПстербурПІ в Украіну і 
ветаноамли а хремі Тихона Амафунтськоrо на Арбатс.ЮА ІL"Іоші. 

Якшо москвичі зібраІІиск на панахиду в церкві Успіння Божої 
Мвтері КО81р)'81 з"li.IOIIIaoeraJQeJRDJІІІaXOJICUDIII в~ 
JеІІJІІ,101011118о.•ІІІІІDІІІ~ІІІІІІХІЩ1ІІUІQt8ХОІІWеа
'ІІ!ІІUаа,сІm:r.кІІаероІС8111'01"01Пона'. 

'8ntpiUC ony6.1W..НO NІI08J 1 raxti •Гмос Про.:.П.. 1111115, 11-11 uinl8: 
Ю07р.І. 

'5)-.uotCJІtCoфillnшw:IOii, IІXONy;us&a,uнcwcxi,B~}'UIП'e
.1t" 11. П.'І8Нf Ткр:ІС.ОR ЧІС"ПІ• ЧНС..1И8СІІІ ni.1./'l& 2811, а цсроа И:nіИJUІ - ni.l .NI 282, 
ro6ro 1RPOIDL1Ial ПорrІ. t.ІІІ De 1НkWO, ШО c::ore 8 uiR uepal мhІ;у 1157 р. 
8ІаІу.-.м:. ......_ liolwtcwwlvJ МІрфоюАрn:ІІІ'ПОІО. 

' За.рtІJАІІІІ • kropiJo uерон • І8хпІому ПР*f.ІІІІQ', no&mlмo, 1110 • спу 
.11110111)' U ву."UІUЬІІІ tlilchcwcolo і Тaeptwcou npuuu r.IIНCioul і IIOIUIII ІІр, 
мu. URК ~ ІІІСОЧЇІ Xp8N ка чссп. УІ:аіННІІ ПрсеВІПVі lion!puиui. lk 
c,.:i.lcno .DІІD ... ,., мicue8ocri - )t,nеж:ЬРІІІJІUП. IkPDII llhJIQIICia t10.111ht. 
--.'IICJI )l:nЬnu: ІіааІ Миері18 )taeиQ&ouy IIP8JIIC)t В XVII -,. nourr:y 
XVIII tro."lino і аро8JАСІІІ> ....._. YCJ~at&:WU~M і )Ьи;ІІаоКІІІІІрUКWІ. 

Дос.1і&ниІUІ.....:m., 1110 .. раа ЇСН)'8L11 ае 8 ISJI р., 6о 8 HIIICOII08CWtON)' 

=cr..==:.::===~=:Ct-=: 
1Мі ~У 1647 р. tркrарІІІ!Ьрмхаос:тtа. 171$ poкy•ldm. nepa~orolima-
=-~UCJ1118MІІКQRИЧ)'JIOnOpllllll. НlnpІІidllaiXVIIIcnudmІPUІo6-

8ІU7-1160pp., tо0ruІ'ІККnрніW8ШвменхввМоасІІJІ,хрІІІ8р,.,.::•nе· 
рс6J--.JІН080 .. 1011ПИК)'ПІІ8СсрМ::«хааru( ...... , .. ~ум:І88ІІUІ8оrо
раа 1--npo 1Ьркuос1о81І. У .. pui "IJIII apІrnWІ- Yc:niннв.IIJIImCUIQ6-
НUІVCqni D. ~1'0110811ІОUІНІ ПI*J"L 
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Є всі пШстави poornRШmІ інформацію про присутність у храмі 
свитоrо Тихона &омнськоrо. Тихокравона і Шуrурова, ІІК WUІНо
кнІt. ue ШІС.1ИВИЙ JІОК)'WСІІТіІJІЬІІНІІ знак тоrо. що в тій nанахил.і 
нао: прахом Іtоета ВЗІJІИ учасТh. по-nерше. 6.1изькі арузІ Шевчен
ка, ак Осиn &одинськнІt. no-JІpyre. прнхипьннкм Aoro тапаиту з 
іНТСJІСК'І}'&ІІіВ, не 1НВАомі з ним особисrо. ак Микола Тихонравов, 
і, нарешті, молоді толи. мк Микола Шуrуров. Тобто, вони вrрьох 
уособ.1юють 'JНВ'Іну частину москвичів, які rtриАшли попрощати
ся з великим украінсьkІІм поетом. 

Виступи на поетовій nанІХИ.ІІі, скоріше за все. були заборонені. 
ВзвГВJІі з буJtЬ-якимн промовами 111 noxopo11ax і, тмм більше, nа
нахндах у Москві було сутужно, шо ми вже знасмо з шОJJ.енника 
Болянсьхоrо. Наnшаю we раз, як на nохоронах колиwttьоrо 
мінісrрв нароп.ноі освіти Ссрt;ІІ Уварова у вересні 1855 року було 
заборонено виступиnt Грановс:ькому, Поruдіну, Шевирьову та ін.: 
.... Вп&І1ЬІка (Мктроnолm.- В. М.) не соrласипсм, сqитаи :ло язьа

ческмм обьачаем. Дuсе за :JаставоА не позволено бЬІЛо нuить сво
еrо красноречия нашим вкnurм ... • Ко.'1и в ЖОВ'ПІі тоrо ж року хо
вали ТимофіІІ Грановськоrо, то відбулВСJІ панахsша в унівсрси
ТС'Т'Ській церкві, а потім cтyJІetmt ttесли труну аж на П'JІТНиuьке 
кпаловище: •Налруrой .пень попечитель (Нuимов. - В. М.), при
:пввши В ОЮІУ И1 ІУдІПОриЙ .ІІСІСІ.НОВ, НССКОІІWСО Профессоров И 
стуJІектов, стал ІІЬІrовариІІІІТІо нм 31 аенки Ілавровwе), которьами 
накануне заброса~~н Грановекою при опушеним н моПUІу rроба 
ero ... Зто обwчаR реwительно ІІ:tЬІческиА, протмвнwА наwеА 
uерон"•. ВіІома реакuіІІ обурсиоrо Бомнськоrо: сЧто прнкаже
~ JІСІІІІТЬ с такими fО!Іовамн? А ту.аа ае сщі! с:о есЬІ.ІІкамн на исто
рию!•'. 

Піспа царськоrо маніфесту про ІіІuІіну кріпосною права сту
JІСНТС'ПІО JІХВІUІІО88JІОСІІ, і ue серйозttо стурбувапо московські 
впасті. Професор Осип БомнськнА писав неІUЮвзі ПіСJІІІ панахк
АН над прахом Шевченка в церкві СВІІТОJ'О Тhхона: сВ уннверситс
те наmеІІ ДJUIНaR COВCputatrcJI. КаастаІ, ПOCIICJIНJIIl ІСОНЧИНВ ему 
npиxQIUIТ. Страниwе пророчсС1111 ХОJІІІТ насчСr ero. Горе ему, еспи 
4ССІІТІЯ часть сбуnсn:ІІ•. 
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Не ВІІІІШІІСОRО nід •ta«: СТ)'4еНТС:ЬКНХ 38.80pyWeHІt ВОСеНІІ 1861 
року аемонстраuіи tta моrилі Тимофія ГраІtовськоrо з )Ібороне
ІІИМН nrюмоннмн бу nа О.ІІІІією 1 найбільш праnІПравннх. До речі, 
профсоор БодмнськнА вхолнв ло склаау комісіі 1 , шо вивчала 
Іtрнчини ІІИХ заворушсttь. Саме він наnисав наАпершиА текст 
.ІЮІСУМеНТВ, ІІаІІраВJІСНОІ'U Міністру наролноі ОСНіТІІ. В НЬОМУ 11И• 
rасмо: 

.... t1улентьt решились едепаn демонстраuию на мonute по
койноrо nрофессора Грановскоrо. Пам.,.. Граиовскоrо остается 
JІJІА универс:итета сВJІшеиНОJО. ЕжсЮІІНО, в .аень ero смерrи, нско
торЬІс: профс:ссорw:, С'І)'деІІТЬІ и частиwе лица, знавшне еrолично, 
СЛ)1ПТ 110 нем панихклу на Питниuком КJІав.бишс:. В первwА раз 
:mr трюна слслаласІо ІІрсдлоrом стуленчс:скоА манифс:сп.Іtии. 
T011na. состоящая из около 300 студентов, двииупась из уннвс:рс:и
тtТСКОrо сапа на место поfl'Сбс:ннн. Полиони бwла пре.вупрежде-
118. Око..1о кпадбнща стояпи казаки. utшapмw, полнuеRскаяко
маuша. Сту.аеІПW приШJІи поино, по окончании паниХИАLІ. Про
фсссорw ІІСМСШІСІІІІО )'eXaJIH, чтобw Не ПОJІІ.'П> вила, Ч1'О ОІІИ 
учасrвуют В!ІС'МОНС1J)8UИИ. ПDJІІІІІСkае ........... СТUІІ 0'11'0811-

,...п. С1'JДНТСІ8 ОТ 8СВІІХ JD'IoD.Iel8ll. а ос:оІеаос:тв ОТ llpOIDIICCC• 

- pt'ICI. Сам Г. Обс:р-ПОІІНШІСАс:тер JІаипСJІ посрсJІИ ТОJІПЬІ, НО 
JІWiaCH 6wn HeMCJUІCHHO УШІJІИТІоСЯ, РечІІ fіЬІJІІІІqІОІDІІеСеІІЬІ, ІІСІЮ
тарме ІеСІіМ8 ~ •• СТJ.ІН'І'W, ІИСМОТfІІ .. )'6е&tІем8 ..... 
......... 1'8&ВІ - CR.1108111010 III8IЖtJID 8031p8'11W1Cio • Yиnepcllfn'lo 
ІВІШіпено мною.- В. М.). 

8 офіuіАному АОК)'JоІекrі унівсрс:иrетськоі ІСОМісії 381Н8ЧМОСА, 
що первісні nричини сту.аеитсьхих бсзпоряJUdв корснІUІися не в 
унІверситеті: .нwнешнис собwпtJІ суть ПОСІІС.І1СТВКJІ и О"ІТОJІОСОК 
тоrообшеrо.ІІВнжении, котороеохваnuю Россиюс 18:5:5 roaa < ... > 
Cтy.aemw наших универснтетов не СОСТОJП в зu:pwroм З8ІІС.ІІСИИИ, 

пм ВІІІUІІнисм ОJІИИХ начuьннков н nреnОJІ8ІІІІТСІІеА. Они JІНвуr 
среди общсствв и ::J8рdtВІОТСЯ ero сrремленисм, ero страстямн, cro 
rtpe.rlpiiCCJJUCaМH < ... > Сrудент в Россин JІВІUІСТСJІ уже не учащим
с•. а учнn:пем: общества; ПОСЛСD.НСС смоrрнт на неrо с некаrороА 
гораостwо и с иекоторьrм ~нем. В rJІII38X мнопа сту;ІІСНТ 
Пре.ІІСТ8ВRJІСТ бу;цущую НЦСЖІІ)' России•. 

В uнх сповах ві.Іюбраzено доброзичпик стаменнн 6отІнсь
k01'0 до студскrів, яких він лІОбив. а неім:ушим щиро сnівчу
вав. але професор вваuв. шо вони не повинні :JІRматмси no
JІirмttoю. 
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Як відомо. Герцен і рсво.1юціRІІі .ІІСмохрати вважали ittaxwe. 
Вони JІ.таврували всіх членів уІІіверситстськоі комісіі, які rо
Т)'ВВЛН 3ПШ8ННЙ liOKfNCHT, НІJВІВWИ ЙОfО •.tOIIOCON МОСКОВСЬ• 
ких щюфссорів•. Більше тоt·о, Герuен виnuв своіх КQ/ІИWніх 
llpy3il, ИКі ІІе ВХО.ІІ.НJІИ ДО НеЇ, але 38ЙМІЛИ ПОМірковану ПО3НІ1іЮ. 
В оаному 1 лисrів у бсрс1ні 1862 року він пи~о:ав: • •.. ПовсденІІе 
KopwcA, КеІ'Іера, а потом - Бабста и всей сRDJІочи таково, •tто 
MW ПОСТ81НJІН Над НИМИ Крест Н C'ltmleM ИХ ВНС еуUІеСТВУІО
ШНХ ••• • МОСКОВСЬКИХ nрофесорів UHH)'IIIt"ПIJIИ В тому, що ВОНИ 
вимагали ві.а вnас:тей смовоrо nрІШуwення студентських 38во

руwснь. 

Насправді. Болянський та інші члени комісіі внетупили проти 
будь-ІІКИХ репресій, у підrотоменому ними .юкумснrі rоворнлос:и 

вiJJ. імені унівсрситеп:ькоі Рап.н: • ... Совет no.'lanta, 'ІТО ВНИМІПСЛЬ
нос рассмотрение обстоІrrслЬСПІ и сооб.-.:снне причин, которwе 

ty1' деАствоВІІІИ, .II.QIDOIO привести К убсJЩСНИІО, 'ІТО бсс:ПорJШКН, 
происwСJІШИе в Москоаском уннвсрситете, не имеют тоrо харак
тера обuщости. ynopc1lll и опасности. которwй моr бw 8LІ3ВІТЬ 
необходимость каких-либо чре:ІІІWЧайнwх мер < ... > Совет смеет 
увсриrь Ввwе СиІІТСJІьстао, что боп:ьшнНС11Ю студенrов Москов
скоrо университета желает прсJШС ac::ero мирно npoliOJI&8.n. свои 
:JІІМиtИИ•. 

ВШ.омо, що БоmІш:ькиА р!ШЇв кожній JBicnІi про моJUІнву де
мокраm"JІцію жипи в університетах і 11кось 38Писав у щоденни
ку. • ... ХОJJ.нт ммва, скоро-дс-придёт новwА устав унивсрситетов, 
в котором. межпу прочим, репор будет по-старому, 
В W б О р Н W Jt. Зто ааА 6or!• Ци П03Иuія 6оJUІІІСЬКОЮ ВЇАОбра
&СНІ А у зпшаному .аокументі: • ... Все иЗJІожеІtиwе вwше обсТDJІ
тельства, ПО-ВІШНМDМУ, ЯСНО )'К83WВ810Т НІ nотребность ІІОІЬІХ 
уставов ШUІ наших уннверситстов. Onwт nоследних пет, наСТDJІ
щие ІІрискорбиwс беспоряпки, изменившийСJІ дух pyw;cкoro об
ЩССТ81 и студентов, нu:.онсu с:амаи шаткость мноrмх правил, не

одиокраntо по.uсрrа•wнйса nерсменам - ІІСС зто локазwввет 
необходимость JpeJІo обдуманной, nослСJІ.овате.пьной и основан
ной на СОІірС)Іеннwх потрсбноетJІХ системw уннверситетских nо

станоменнй. Все дІJІьнеАшее ра11итие уннаерситетов 38ВИСИТ 
ОТ ІІВС4СННИ ПQІІОбНОЙ СНСТСМЬІ•'. 

ИJ Oywu О. М. &alultк:ICOIO. Стуuнческхе беJІІорuuсх • Моекокком )'llн
•pctnne ІІІ61rаау 1/ ЧRННІ І ИмnсрпuрскомоІіаuсnе НСТІІРІІІС K.api!IIIOCТtlt 
росскАсхІо np11 МоскокнмуккІqJСtпnе.- м.: УкнІСРСктm:ІWІ ~~~
І90S.С.J,6.1,1],15,17-ІІ. 
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Хто міr уее ба•нтн і Jнатв? 

Хто ж міt· )'tC бачити А щати про ttaнuxiUl)' наJІ прахом Шевчен
ка? СтуJІСитм Мос::ковськоrо унівсрситсту(толі в ньому навчаппсм 
ПОІІ8д 2 ТИС. ЧОЛОВіК І, ПСрсд)'СіМ, і] украЇИІІЇВ, ІІІСИХ було ЧИМіUІО На 
ПІІІ.Р:иді. 

ВіD.омо, що в Московському універентеті аіІІ.ІІН піD.nіJІьні 
с:успільно-полhи•tні rуртки, ао иких ВХQ/ІИІІИ українські сту.!ІСнm. 

Члени UИХ rypnc:iв, ІК ПраІІUІО, буJІН ]наЯОМі 3 6nuсІІ3)'рНОІО no
cJiєiO Шевченка. Скажімо, в ryprox •ВcJmn• (1856-1859) ВXOJUUIИ 
О. Коrлирсвс::ькиА, М. СвмрИJІСнко. П. Єфименко. На рубежі 
S0-60-x рр. в унівсрситсrі існував гурток І. АрrіропуtІWІО -
П. Зайчнсвськоrо. ИkМА ІІІІJtВВ8R.ІІіrоrрафuввиим способом і nоши
рІОІІІВ твори Шевчснu. У висновках ]ПШВноі універсІІ"ІnСЬІСОЇ 
комісії :J3.]Ha'f81IOCЯ, ЩО с.ІІ1f101118ФИІ JІСЩІІЙ IIOCJIYЖILr18 ПОВQІЮN К 
расПросф&НСНИІО tleдOOВQIICHHW: СОЧИНСНИА•. Навіть :JВК./ІИК Зайч
НСВСЬІСОГО -во сокири•, КИН)'ПІй вс:усnіJІьну цумку; nсвно,ІQЯТИА і] 
поезії Шевченка. Одиtt із активних учасІІиків w.oro rуртка 

Л. Яшснко листуаавси 3 •всрrеnником• Єфименком. При арсuпі 
Я ще нп А АрrіроnуІЮJІо в них було знайасно твори Шевченка'. 

Особnиво важ.1иво nам'nати, що наприкінці ІВSО-х років у 
Московському університеті ск.папас1 Українська с:rудентська гро
мада, В ІІКЇЙ нарвХОІІІ)'ВІ.ІІ.ОСІ блИЗЬКО 30 ЧОІІОВЇК:, ЩО Ct11BИJIB МС· 
ТОІО, за словами Марка Вовчка, •nраwоватм дпR Украіни•. Серед 
ЮІІовних членів rромІJІИ на:JІІСМО Феnікса Вооховс::ькоrо', Івана 
Смича, МИІСОJІ)' Ш)Т}'РОва, Ваnеріяна Роа1.11нка, Івана та МихаА
ла Роrовичів, Павnа Каnиіста"', Миколу Калсниченка, Василя Гу
ка, ВопQІUІwира Тхоржсвськоrо, І.мю Деркача. ЧАснами Громааи, 

моалиJО, також буJІи АнаніА Брсаинсьхий, Семен Гирчич, Ми
кола Динник, Михайло Максимович, ОлсксаJtІІр Мморааоаич, 
ПаВІІо Прокопенко, Іван СамоАловмч, Віктор СкипськиЯ'. 

' ktpa6yn:нкo Н., М.русІІЧ А .. H~kXI М. Wt8'fi!КIO а Мосое. С. 91. 
100-100. 

1 В 1165 р. IЇIIwticno "*кіІ cnntoМ.U 6) ~ УkрІіНСWСІІ tpoNWI бум 
.'liDIAoiiН81118CnD11181866p. 

'llcwoa:wuiAФelilil: ІuнІІО8НЧ.(ІІ46-1914)- non, hiiCWIII:HННXihcpexlll· 
,.,..., Н• aenJІX Aoro nq1U. ЬОЖІІ'UІІСІІІІМІІІ Wеменu. ПраnаІ")'ІІІІІІІ nоетичну 
cnaD11111J КоЬІІІІІ 1 adrpudl' а JІонаоиL 

' КІnиіст Пuао ОМксІІоІІІ'І 11842-1904) - с•н uu&pllcn Ом:ксіІ 
Кamdml. :1 ПІІІІ 1JJnoteнкo ІІІnІІ8АоМНІСІІ І 110 р. 1 cul Мolkllld. ОмкІІ 

~~:..~:::uкa:a:~~~~loltl I1JOМWI8 
МосuІ 1160-х рр. - 3&Ірних: .. ЬОІDІІІ)' nроф. JІ-1111 ОмІDСаНJІРІ Or.noб.~•. -
Нwо-Йорк: ІІкuиНІІ)'qJdнсwdІІіІІІоноJАuІсІІііН.,..:уСІІІА.І977. (.411-Ш. 
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Біб..1іотехар Українськоі rроміШИ Михо.'Іа Шугурон свідчив: 
•Ми знали наnам'кть численні вірші Шевчсttха і rшакапи. ХWІИ .110 
нас .піАUІЛа вістха про Roro смерть•. Бс1rІс:рс:•Іно, шо ч.1сни Грома
ли ВЗИІІИ участь у зустрічі труни 1 поеrовим прахом у Мос:хві й у 
ІІанахнді в храмі Тихона Амафуtпеьхоrо. Тим біпьwе, що Бо

д~нськиА особисто знав бaran.ox із них. 
Мана пхож із вспихою вnс:внснісnоС"І'1ІСJ)JDКУВ8, шо 118 па

иахИJІі було чимало стулентів Московського університету з 
росіJІн, ПОJІJІКів та iltwиx наuіонапьнос:теА. Яхрю тоді університет 
у зв'язку з ві.о.міною хріпосного права персживав nереломинА час 
і ПЇ.О.НС:ССННJІ ІЮЛСJІюбНості. ДО НЬОГО ІІОТЯпtf.'ІІСЯ НОRВ МОЛОДЬ 1 
ІІровінціі. В університеті відмінкІш навіть тра.о.иuіАну форму 0.1111-
ry. що було серАОЗНОІО ОЗНІКОЮ .ІІСМОХраmзаціі СТJ.ІІСНТСЬІСОГО 
ЖКТПІ, адже: ВІІроJІовж багатьох років студенm мапи суворо додер
Ж)'В1111 форми. Не виnадхово Лев Т011стоА писав: •Вс:тупая в Уни
верситет. я уже: tre .пума. 'І о поnриwс ІІауки ... а о мундирс с синим 
вороntикои ... • У травttі 1861 року вступні екзамени в унівсрсктст 
проходили більш .псмохратнчно, екзаменаторами внступми вчи
телі rімназіА 11ід rоловунанням когось із університетських профе
сорів, вони .поброзичливіше ставкпися до вихідців із простого лю

ду. Водночас, намаrаючись вгамувати ctyliCtm:ЬKi пристрасті, 
унівсрситетсьхе начальство ВІІСJІО нові правила, шо зІJ)')k)'ІІаІІи 

права сt}'АСнrів і персшКОJVUЛи доступ в універсктст демократич
ним СJІемеитам. Найrіршим 6)'.110 те, що якраз ТОJ1і сtуденти вnер
ше ммн 3Іплапmt rрошІза навчання на рік уперед. Уже зrапана 
університетська комісія pyJCOIO Бодкнськоrо :JІ.ІІисапа такс: ..... им 
бwno обмвпсно, что они не ина'Іс мoryr ІЮL"Т'УJІІІ1'Ь, как с уппатою 
SO р. вrол. Зrоrоонн вовсе нсожндмн. БсдисАшие из них, те, ко
торwе рс:шитсльно не в сОСТОJІІиии бwпи JІПЛ8ТИ1'Ь, с сокрушен

нwм ссрдцем ycwrи оомоЯ. Те же, которwе имuн кос-кахне cpea
cna, ВІtССІІи -.рсб)осмую П.ІІату. но no.ucprnиcь всем бе.І1ствиям 

бсдности И, разумсетсJІ, 3На0ІКТСJІЬНО )'СИJІІІЛИ МІССУ НСJІОВОJІЬІІWХ. 
Зтому аrчастн можно приписать то обс:тсмпuьство. 'ПО rлавнwми 
.neJІТCJUІMH а бсзnорІUl.К&Х бwли сt)'.ІІСКТW І-х хурсов. Друrие же, 
ВІІ.ІІЯ бс.nспсНІІОС ПОІІОХСННС ТОВ&ришей, еСТСС11ІСННО увnеКІJІИСЬ 
:ксланнем избевить их от тяrocmoro нanora•. 

ГIJIIJO, шо студснm Московського університету 3Іnримtrили 
на nанахнді :~начно більше віаомих у Москві облич. ніж Олек
СІІШР Ла3ІрсвсьІtИА, ІJІС, скоріше за асе, не 1ІІ.Оrада1ІИСJІ чи не ма
ли змопt відразу розnовісти про це в пресі. ТИм па•1с, що назива
тн nублічно nрізвища уqасннхів панахиди не було бе3nсчІІО. Та А 
у мв.Ябуrмьому, на &ІUІЬ, ніхто не залишив про ucA nе'ІальниR день 
спопшів. 
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Як ми вже зtІасмо, Ла38реоськиR особ.1иво наrолосив. що ра
зом із ним 11ро nаІІахІШу в храмі святого Тихона •.а.обре 11ам'итає 
ІМ. В. Шуrуров•. Немае суtошіву: толІ. 111 самому кіІІuі ШеВ'ІеІІ
кового сто.1іпк, в.е ліnІі .'Іюди говорили міх собою про перебу
В&ІІНR по мови ни Шевченка на Старому Арбаті! Лазаревський ро
зумів, що ми 6L1ьшоі .аостовірtІості А ввrомості треба ІІазвати we 
oatІoro •ивоrо свідка uit:i ПОJІ.іі1• Wyrypoa якраз і був твким оче
ви.D.пем. Якби він у 1861 р. відправив у часопис •Основа• роз
повіJІ.ь про паиахІШ)' нвл тілом Шевченка на Арбаті, то іі, безпе
речно, було б оІ1)'6піковано. Проте стулеиr з Украіни. мабуrь, і 
помисл•пи не мігтоді про вис;rуn у пресі. Але ••ому він не зробив 
цьоrо пізніше, коли вже заАмавсІІ шевченкознавством і 
співробітнмчав у • КиевекоА старине•?! ПринаАмtІі. через аесит
ки років привШ. ОJІНО]Начно б) 'В, а.аже ЛазаревськиА звсрt()'ВСІІАО 
нього- очсвидцн! -за піатвердх:енн11м своіх споrав.ів. А Wyry
poa. мопиво. вже не nам'ятав конкретних людсІt, які були в 
церквІ Тихона. Чи він таки не мав чоrододатм? А може, Шуrуров 
ПUUd, що JІОСиn булс свілченнІІ люлнни, 11ка разом з Чес
тахівськнм супроВОJІЖ)'В8JІа труну? 
Я JI08fO шукав еіnповідь на ui питаинв і нарсuпі знаRwов ії у 

свіа.ченtІі .ІІІD.ІСЙ, акі аобре знали Миколу ВасІL'Іьоаича. - у 
співробітників сКневскоА старИІІЬІ•. Вже niCJІJІ смерті Wyrypo
• ІСУРИМ писав про свого автора: •К С08&11е111110, Ср88111ПU1о110 
pe.uo Н. В. ШmPoalpue• JІ. аеро, J18 • то • бо.&аІпстве СJІ1Ч8· 
еа л. М. Jla8pe8aDdiiiO&J1IDII ero IINCIIIR10 с 'IIП'I1'eJIJDDI lkn
,._ аедеІІІІІDІІІ, urop111111. ІІеСІОІІНІІНО, о6аuм Н. В. ШJIJP08 в 
ІЮІ'ОрІІtІ8,&~С88С81.......,...'"Н"ВуІІіессо6оІа 
...:111• (BIUiin:eнo мною.- В. М.). 

У нео~ікованому щоденнику Шуrурова ~ів запис: 
• Теперь, nеренссшись в проnшое, 11 JaU( буJПО опnь переJСИваю 
и то. '11'0 менакоrв-то раа.оВІJІо, и то, <no мен• потом мучило•. 
В Іншому місuІ шОD.енника обпеuн слова: •'ІР1.ІІІІО ICf J88· 
CS'no. .. • 

Сере.а; аLІІ.омос:теА, ІІкі забрав з собою а могилу скромний і 

МОІІЧUНИІІ 81.1 nрнро.ан Шуrуров, • nоставив би на перше місце 
JІороrоuінну в наш час інформацію про перебуванНА JІомовини 
з прахом Тараса ШеаІІІемка в Москві. Дуже школа, що Wyrypoa 
не ЗLІІиwиаспоruІа про 27-28квітня 1861 роІС)' ... Так, так, • до
бре: зн1110, шо історІJІ не терпнn. умовного сnособу, ме • ак 
шко.аа! 

' ...... llfyr)opa8aaмepyl901 р., І08elcalllpJia.pna.ul у1902р. 
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Перш нІ храм по .ІІ.оро31 в Украіну 

Шсшо віломих москвичів. то може. ВОІІИ не ЗІІІJІИ про rtриб)'Т
тил.омовинн з npuotot Шевчешш на Стариh Арбат? Ааже в мос
ковських І1І:JСТаХ немає *WlНOro поперет1ьоrо повШоМJІсІШІІ про 
ІІЮ nодію чи иа~о."Т)'ІІНУ розпові.аь про неі. Разом з тим, важко УJІDИ-
111, що nечапьна ві~о."І'К8 мm·ла обіЯm JІPYJiB і знайомих поста. То.аі 
чому ми нічоrо не віJtаємо про прошанин з постом у храмі Тихона 
27 квітня 1861 року тоrо ж МихаАла Щепкіна чи Варвари 
Рєпніної. бaran.ox інших московсьхих друзів і знайомих Шевчен
ка? На міА пornJU. пише тому, шо з nричини .ІІ.Ивовижноrо А 

нсз'ш:ованоrо :tбit)' обставин про це не заnишилоси ЖОlІноrо до
кументального с:віlІ.чснна. Таке буває, і вчення мас з цим рахува
тися. Історик змушений :mиркrжа nерел брвком звичайноrо 
факту, що, здаЕПоСІІ, вис:ли:JНув віл обоа'ІІJкоаоrо тлумаченнм. 

Проте ІІИСЬМеННИКОВі, ІІКИЙ У1RВСІІ боІІнсаТМ МОСКОІІСЬКУ ІІВНВХИ
JІу в ху.ІЮ*"ЬОМ)'Т80рі,tреба було б лише лоаідаmс:я, чи були мос
ковські Jнайомі Шевченка в тоЯ день у місті. і, не ваrаючись.. 
•nривести• іх ІІа uсрковну СJJ)'Жбу в храмі Тихона Амафунтсько
rо ... Не ВИПІШКОВО ПОСТИЧІІО-розкуrа 3. Тарахан-Бсре1а ПИше, ШО 
з постом приАwлн попрошатнси не лише Бод.н.ІІський і Тихонра
вов, ane й •ІІнсьменники, актори•. Втім, О..ексанл.рЛазаревський 
і Mнknlla Шуrурок чесно ЗІUІВИ..1И, шо інших учасників панахили 
вони 11росто •П ІІІІ'n&J81• і що їх ~. не було•. В цих сло
вах є аі.асуrньою бухь-аu катсгоричніаь. 

До речі, в своїй книзі •СППІНІІ• Тарахан-Береза доречно 
вміwує мВІІІОІІОК ГрнгоріІІ Честахівськоrо .Домовина Т. Г. Шев
ченка в uсрхві•, JрОблениЯ а JЮрозі з Москви а Україну, в хон
тсксrі. матеріалу про персбування праху поста в церкві Тихона на 
Арбаті. Хоча малюнок не латованиR, ІІа мою думку. ЧестахівськнЯ 
зафіксував ІИJСТDву ломовмну саме в w.ому старовинному d зна
менитому храмі - DeJIIIIOМJ по .аорозі в Украі.ну. За це свіа.чнть і 
значинА обшир церкви, шо відчувається в малюнку. Чсс
тахівськнй зобразив Шевченкову .ІІ.ОМОВИНУ, покриту китайкою, 
тоаі, ХО.'ІН вона 38.11Ншиnаса наодинці з Боrом, і в атмосфері роз
лита тиха урочиr:тісп. цієї миті. Поруч з.ІЮмовиноюпише одна по
етаn., мабуть, сВJІШСИИК, а на ві.Dстані - скоріше за все, хтось із 
арузів ПОСТІ (МОІUІНВО, Олекса1шр ЛазарсJСькиА?). 

От.сс. ломовику з тіJІ:ом Шевченка було встаноаJІено в храмі, 
Н8.іІ вхо.п.ом у ІІКИА був наnис: •Uерховь Тихона ЧyJUJПІQPua, 'ПО у 
Арбаn:кнх ІІОJХПІ'· Назву буJІо .пано на чеСТІо прааослааноrо СВІІТО
rо, чулотІЮJЩІІ Тихона, що наРQІІІІВСJІ на осrрові Кіпр у місті Ама
фуиtі. був там єnкскопом і обернув бІ.rатьох язичників у Христа-
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ву віру (nомер у 425 р. ), У письмові А спuшині І1Оt'ПІ немає жоо
ноі 1JUКН про цьоrо сптоrо, толі ик Шев'Іенко неознора1010 
rоркався пам'яті святих Бориса і Гліба: церква іх імені 1ІІаХОlІИЛа
сІІ неnо.шurік 111 дрбатськіR мощі. Місце наа річко10 Апьтою в Ух
раїні. JІе •бсWеІІЬІR честолюбец, OICIUIHIIWR Святопопк, 111рс:sал 
рnдноrо правсд11оrо брата своеrо DІеба• 1rвда11о 8 поаістJІ.х Шев
ченка •КапитаІІwа• А •Бпизнеuw•. В •Apxeo~~oriчttиx нотатках• 
він :JІІ'Jначав. що в ПереАСІІаві •ІІа месте, r4t по ІІретаниІD убит 
КНІ3Ь &орис:, построена нелавно церковь ... • 

За .похумеtrПІми uерква святою Тихона Амафунn:ькоm ІІілома 
1 1620 р., nparc існувала ще до царів Романових. боолсрж)'RВ.'ІІІ py
ry'. Булааере8'ІІною і в І629р. поріла, nісли чоrо :tбуоовано 1 цсr
.1к. В 1689 р. на іі місці 'JВСЛИ НОІІ)' tІеркву. осІІJІчсну в день пам'яті 
сапою Тhхона 16 чсрвни Патріархом у присуnюсті цариці Софії'. 
В 1756 р. rраф Г. І. ГоловІСін прибуJІУІІІІв 1 півдни ВоскрссснськиА 
вівтар. рівновсликиА саміА церкві. Тому церква Тихоttв Ама
фуtm:ькоrо мала незвичаАниА мя правосмвноrо храму •napttиA• 

ВИr.'UШ. WO СКЛШUІІІСІІ і1 JlВOX СИМС'І'рИЧНИХ і маАже одІІ8КОВИХ 
юані nonoaиtt. північtІоі та піВDСИІІОЇ. Після пожежі 1812 р. храм 
щrіли знести, але парафіяни Aoro ві.Іtс:тоа.'ІИ. В 1813 р.була звс.пе
на нова дJвіНИUІІ. що аілра3у зарахуавпа храм сІUПОГО Тихона до 
тоrо типу московських пістшожсжних uсрков, увінчаних банею 
без барабана, 8 иких особливо виразним і красивим був явниА 

k0tl1'pltct" між rромізакісnо і вu:ко10 лаnілврнісnо об'єму храма 'ПІ 
сnримоІІВНоІО yropy сrрункою д1Віницсю. На прсвсликиА ЖІUІЬ. у 
сучасній Москві не збсрсг.nася жолна 1 uких унікальних церков. 

У Цсктрвльиому істори•Іному архіві Моеквн 1наАшnиси JIOIC)'
мctmt про те, ЩО В 1861 р. церква буJІа 83118НИеМ DМеНІІВІІ, С 18КО
ІІОІО :КС КОІІОКОJІЬИеІО, ІСJ)СПІСВ•, npccroдiB у храмі буЛО три: •8 118-
cro.:шeR, 10 имя curoro и Чу.ІІОТВОрUа, ТИХона Амафуmскоrо, а 
приаепах: 110 10(JI БоасА матери, именуtмоІІ Yromt мои псчаnи, н 
10 ИМІІ СВПJП'е1ІR НИКОІUUІ•1• 3 іНШИХ JDІерсл ВЇЛОМО, ЩО В церкві 
1И8ХСWUІКЯ ікона •Боrомаtір Гaлtri'Cioka••. шо нині збсріrвєn.си в 
l'РстwІкоаськіІ ranepci. Москвознавець Іван Кондратw:в на
прнкінuі ХІХ СТОІІіmІ повіАомляа у книзі •Cc.rwl С13рииа Mock-

'""*Yfi* ....... IUIRI18npll'ln)'aianptiiiQIQ'. 
'IIIJIOIIC*8.tOWDrO....:YІІІI!dlaato~.CIDiмo.••П)'IПQIJI-

1Ue no ftІосаео.,..мому 1814 р. 'ІХІ8ЕІІU: •Qepкo8t.Cмroro'nuoН8Aмlфrtrr· 
::.'Apllncu:laopcrr.~ І619с•ІІJІІІС)'m8ІІІІІJІІІС8НWСофwІАмексе-

ІІІ~І~.~~І~;:.-· ф.103, on 744, c::np.l31J6, 8рх. 
'Н.. O'lpiDI88 8ЇІІ rkanf:- '8СІІІЮІ КоnанnІкаІІСWІ. 
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DW•. шо а uepui. крім зrаааноі ікони •ВrаиуЯ мої пе•Іапі• Jнахо
днвсJІ ще ЯІСИІІс::ь •ноАдааІІіwий список•. Все ue оажпиво пам'rта
тн. бо ж і Шевчешrо в .Лрхсмоrічних ІІотатхах• оnисував старо
ШІІІні церковні книrк і ІІрсдмсти, JІКі ма.1и JНВЧІІ)' історико-куль
турну ціннk.'ТІt. ЗовніuІній виrлRJІ храма с::вятоrо Тихона можна 
побачити на фотоrрафії лруrоі ІІWІовини ХІХ СТWІітrи та на гра
вюрі художника Івана Павnова •Церковь сІUІТИТСІІи Тихона Ама
фунтскоrо у Арбаn:ких ворот. 

Ммьовничий си.'І)'tТ uсркви c::RRТOro Тихона ПОНВll АВІ с:тоnіТПІІ 
прикрашав Арбате:wсу моwу', псрсrухуючнсь J с:усідньmо церквою 
Бориса і Гліба. Раюм вони скnІШАІІи аржітеК'І)'рІІ)' lЮМінвmу ПJIOUii.. 

Чому було обрано с:амс цей храм біля Арбатськнх воріт? Апжс від 

ВDК1ІL'ІУ.ІІІСИй poпawoi)'IIIUICJI на околиці nівнічною СХОJІУМіста, до 
ucкtpy, rобто .10 Арбатськоі мощі - немапий UJJІRX, і можна було 
зуІІННИПІСR, скажімо, В JІКіІk:Ь б.nнх.ній ІІСJ)ІСВі або HBВfiiWt ВЇІJІВЗУ 
nсрсІІСЛІІ домовину в (ЩІІН із храмів на аиі:JІІі з Москви по UUІJІ~ 
що вів в Украіну. (В Києві сrуденти хаrілн ве:пи ламовину Пое'ПІІ до 
універсJІ'Те"ІСЬКОЇ церкви. ane МИ'rJЮІІОJІИТ Арсеній ВІІ:JНа'ІНВ для неі 
парвфімьну цсркІІ)' Рі:шва Христовоrо, найбnиzчу до Дніпра, по 

якомуіі було IIЇ.IUJPU,IIeиo пароПJІ&ВОМ у Канів). 
Оскіпькн Jaicпt)' про смерть Шевчешеа в Москві першим отри

мав, очсвиано, БодинськкА, церкву, скоріше за все, вибирав він. 

При цьому Бодянський враховував кі.чьха моментів і відомих Ао
му обс:rаанн. СерАооним арrумсtпОм на корИС'Іlо арбатськоrо хре
му моrло сnпи те, що Mиxaltno Лазаревський, ІІідстаршиА 1 ша::-
111 братів Лазаревських, JІКИА )'1118 на с::е6с JCJІonarи про псрсас:ІСн
иа постовоrотіла в Украіну, квАперше в Москву, мав помешкання 
в Сивuевому Вражкув бу.!ІІІику ДимковоР. тобrо НСJULІІСКО вШ хра
му CВIIllП'UJI Тихона. Бу.10 зрозуміло, що ОлексаНдРУ Лазарсвс:ь
кому, JІКНА бс3nос::срсдньо супровОдJСУваа тіло Шевченка, 
зручніше було зупннитнса на Старому Арбаті. (Між іншим. пk:ml 
закінчснн.а університету 0.'ІСКС8Н.ІІР JІазарс:всІtІСИА з літа 18S8 р. 
двв роки жив у Мосхві' і також wав 1УІ' 3NІАомства). До тоrо *• 
вибір арбатсьхоrо хрвму DJJJІ 3)'ПИНКИ ІІІ ІІ8Н8ХІШН JІІUІШ ПСJІСІІІІ'У, бо 
з ньоrо nerкo бу.11о aиixlmt на ІWUІХ в Укрвіну. Не ВИІСJІІО'ІСНО, wo у 

' Ucpay ТИхока Aмlфylm:wtORJ м:а:но 1 19)) р. tr І,ІІрСІ:8 6р8 - Apl5na.a 
R10811.14. 

• Оаанні раDІ :ІDІТn ІІрСІіфІСіАмиІ 'ІННО._ мкхаьа .1lulpa8a.ad _"... 
capuual '18 ІІКТDІІК poc:ilc:uiDrv ~. rр8фІ OJiui:ЬI У8іІо• І Мос:аі, 
мu на6иаі •'1111:и 1 мirn. 

'ОМк8м.ср Jlulpela.ul ИД)'ІU: .... ша.. маІЬІе :J)'C1'plчuu. 3 Up8cow 
~мІУПmр5nпі..-В.М.ІІІІJ.'ІіnІІ58р.,ІСІWІnо:uіаNс:ині,аІмр
аnnу~раокІ~q.аtІСІІ6.ІknаоІоrр.~.80~. 
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Бwutю::ького •Ін ЛазаревськН'І: бу.'ІН знайомі або рекомеtшонані лру
JЯМН 1Іерхоонос.1ужителі в церкві ТиІСона Амафунтсьхого. Не иожу 
не внеnовити також nрнпушення. що дру:Іі Шев•Іенка, перс.ІІ)'Сім 
історИКИ Оси11 Бо.uіІІСЬКНЙ і ОлекаuшрЛ&)ІІрСВСЬКИЙ, враховува.1И 
А те. шобі.111 церкви CIUIТOfO ТИХОІІА СТОАІІИ КО3аkН Петра Caraltaaч
нoro перел ІІлурмом Москви в 1618 р. Напевне. брапаси до уваm 1t 
престижність Арбату, Roro бпизькіс:n. .ао Крсмли. Церква Тихона 
Ам8фуктсwс.оrо. між іншим. ВХОАИJJа .110 Білоrо міІ:Іа. ТОАі ак. 
с:ІWІІ:іМО. бпнжн• від неі ІІсрква Мнкопи Ямсноrо на Арбаті вже: 
1Н8XOJULIIICJI в Землиному місті 1 • 8-JаrаІІі а:с, шо було ІІов'н:JІІнс з 
ІІОХороtІОМ ШеВ'ІСНК8 111 ncpciiC:JCHHIIM Aom праху, .1рузі ІІ8М8ПUІН
СІІ робиtИ шUtкращим чином і не шкмувалн rpoшcR. 

Про все це я ро3повів у червні 200S рсжу видаnюму арбаrо3нав
ІІСві Си()'ІЩ)' Шміmу, який на тоА час уже ИЗ рохи •ив на Арбаті і 
ІНИ8ІІро нього, 1118С1'1оСЯ, все. Сиrур.ІІ. Оnовнч СКІЗІUІ, що uеркви Бо
риса і Гпіба та с:вятоrо ТИХОІІа були .вуже ШаtІоваJІИМИ серед nрофе
сурн -.. виКJUШІІЧів Московсьmго унівсрсикrу. Uc nиwc підrвсрв.
ІІі)'t. шо у виборі храму JL'IJІ панахиаи значну роль віnіrрав Осип Бо
.ІІІІНСЬКиА. Заувu.у, оо речі, uю Московський університет і Aoro 
доМО8В церква ТІМWнн Вепикомученнuі, ик і церква Тихона Ама
фуtm:ькоrо, 3НахwtИЛИСJІ на ttрМТОРІЇ QQНієі і tієї ІС лільинці міста -
Тверської. 8 Тверській ділwtиuі жив і Бодннс:ькнА. Тому професо
рові лcnue бупо орrанізуваtн СІУдеmів унівсрс:ите'JУ .ми супроводу 
DОМОDИІІИ 3 ВОК3UУ на СrарнА Ap&rr. У І.UоОМ)' cynpoiiQI1i брали та
КОЖ участь ВИКІWUІЧі Й ВИП)'tКНИКИ універс:ІП'С'Іf; ПСреІІ)'СЇМ, вихUші 
1 УкрІІіни. :юк:рсма, с:.nавісти, noв'я'JIUI:i з 6о!uutс:ьким. 

ВіzІомо. що neтcpбyp:Jwc:i Шевченкові apy.Ji 3ібрми на похорон 
поста 18 ncpciiC1CIUIJI Aoro праху в Ухр8іну 6iJiwuc тисячі карбо
ванuіа. UIO C1U11UW10 ИВТОЙ ЧВС :JНaЧtty суму. Скажімо, nроі:щ у ПОПІ-
1}' з ПстсрбурrаJЮ Моеквн коurтував )'СЬОЮ6 крб. SO коп.,лороrа ві.u. 
Тули до Орпа на коНJІХ- 6JІН3ІоКО 122 крб., а rоріІІкадІUІ ві:Jників на 
ueA ШЛJІХ - 2 крб. 40 коп. ПосtuВі прузі не допускали в .оорозі иічо
rо tuoro, шо МОПІОб :ІІШХОІІКПІ лос:rоАИОN)' супроІІQІІу Aoro npuy. 

tkpu8 Т8аоІаІ ~ІUkІ.'ІК UQIUL•AO Мk.ШАі."ІWІикі PІ
ІDUiJІCpeu.ti8clutaІooCiopuoliмlitualeiOI ... Ikloutoro.ІJІТКМ-JIO"nlepclo
aal.lli.lwaad р81ІІІІ Ь хр111011 Хр!ІСІ8 CDiclncu. Uepua MII&QIII Rueиoro ІІLІІС• 
-.ІDAp88tcwrd .......... MOCUII. 

'~іЧІІСТІХІІсwсІ:8nрсІІ)'МUІІІСС.ІD.аnuеfІ,JІІІСРС• nерu18чк
.ІІІІрОІІІінеDІІІt18СІМІt)'ІІЬнІІХІІІІ nараМШІІх:і8 .. рІuх,меІ18ruр&/ІQ&ІІІ 
•1181d8 і ~ -'POf J .аро31. КонеІ на аан&&Іа JlapeІQUІR І 'lec:-
1818cwcd ..._ ..,_-. Facilaool nоет О.Фет у c:nar&DIIПICU :ІіІ с:.dв 
-=-f~-or"l\'лll.aR)'МIID .. Iii&80III:IUIIIIIIInrvнuB8JIIYJIIWII 
...,......_..I)IOiw..eo:a,~IICCIICRinDQII,nepeiOJIIІ
-1UOCRII81Dh. 
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У цьому контексті розповім про цікаоІІА істориЧІІИй факт. 
У ЖОІІТНі 1882 року Микола Бі.;юзерськиА опублікував у • Киев
екоА старнне• стаnю • Тарас Грн•·орьсвн•І Шевченко по ВОСІю
МІtttаНІІЯМ раЗНЬІ'Х ЛІІU (1831-1861)•, 11 ЯКій, ІІОСИЛВЮЧНСЬ НВ 
Михайла Лазаревського, ствсрлжував: •В Москве гроб Шсв•tсн

ка стоІІЛ за городом. на дворе какого-то столяра, срс,1и куч стру

жек: t:течснис nублики бwло значительное•. Якось так сталося, 
шо ІІіІІТорадесяnt.1іпя ніхто nуб.1і•ІІІО не заnере•щв інформацію 

11ро заміський двірстолярв. В 1893 р. nішов з ЖІІПА Грнгорій Че
ствхівськиА. але залкшаІК:я Олексаtшр Лазаревський. якиА на
решті скюав своє мгоме слово. •Гроб Шевче11ка ... ередІІ куч 
стружек ... •? ТоЯ, хто супроводжуtтв труну, відповів коротко А 
категори•шо: ..-Зто неверно•. Його вустамк друJі Шевченка, які 
вк..1али душу в організацію останньої дороги Кобзаря в Украіну, 

поправнди кричущу неточність. що межувада 1 явною непова
гою до іх турбот про перевезення nоетового праху в Москву. 
Злаєтьея, першим серед шсв•ІенкозІІавuів минулого століття 
звернув уваrу tta ue Всеволод Чаговець, який nисав: • В васпо
минан нях В. М. Бслозерского' есть указа11ие ІІВ то, бупто гроб 
nозта 11риш,1ось ІІОL"ТВRІІТЬ 1·п.е-то на акрание МосквЬІ, на за
дворках у какого-то столяра, в еарае, среди всякоА рухляди. Зто 

бЬІЛо бЬІ очень обндІІО за Москву. Но, К СЧВL'ТЬЮ, :ПО НСІІравда• 1• 
Олександр Лазаревський. як уже відомо. даJІ абсолютно точну 
аа.ресу nеребуваюая труни з nрахом Шеиченка - арбатськнА 

храм святого Тихона. nроте, А інформацію, яку розголосив 
БілозерськІІR. не варто віD.кИlІ..ВТИ категорично; цілком можли
во, шо, виіхввши з Москви, жалобний суnровід зупинився, щоб 

ІЮСТІІННє розnрошатнся з nрахом ШевчеІІкВ. (Наrадаю, що в 
Орлі аюстову труну аж до кінця міста супроводив свящевик і ве
,,ика кількість людеА, а .111 містом було відnравлено ше одІІУ па
нахиду)'. 

' НасІІраІW, І\АеТ1.сІІ про спогмt~ Миколи (І не ВасКJІІІІ Бtno'Jepcькoro. 
! lffi~. )' ПQ.'IL1ЬWiA .ІІороJі трІМІL,ОСІІ, М86}"ТЬ, 8СІІІ!;С. fіІВ.10 ЯК)'Шt;ІН ІІНСІІВ 

r1po ІІере(Іувани~ 'Р)'ІІИ в()р111: 
4-Тhесrоитrроб?-сnросІІ.ІtІІJ:ОІ"О-ТО,ПрокОJtІІКПОЧfОІІОАt'11111WНІ. 
-CfylmltтtBВOpmll,tai.IІII.ІtiiOJ!eПOДcapac\1! 
8~0~: наJІ.ІІDJІІ; ТІОJІ. НІІ!ІtС:ШІ, cptiOI ~ ІІ>ІСКJІ~ tt.1C"r. ІІа Куче JIIIIOJII, <:ТО· 

111'.!1p0niCrpo6oW,ТIOII:pt.f"IOIW 
ЧсрІІОJІDІОІ:ІІПАІWІО, 
1к.'І)ТDІОU.-.ІІІ;ОІІІ! .. • 
' ПUІІІо Яqшt:ІІІ пиаа 11р0 uc: 4 Тwша ІІІІJІ(Ш)" бо.'Іее 11 более nрибwвма < ... > 

C-.tnll: 111U18&1~. 11 ПОС11 "f110ti)"JICJI. ПОпуnІТОJІПІ НІJ)ОJІ.)')'КІІНЧН• 
ІІІЛІСЬ. КІІІ: СНСЖІІLІЙ II:ON < •.. > И,ІКОІОТJ)ІІ Н8СІрІІWІІуюЖІр)', ПроІІОJЦІІІІ ПО"JП 
:111 ІUОСССЙИ)'ІО JICТU)'. Ja JІСТІ8ОІ O'IU)'UJWIII88DЩ1 ... • (8каіJІСНО WIIOJO. -
B.M.J. 
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Моа.1НІЮ, nілмосковннft .авір СТОІІRра був вибраииR лпя: того, 
щоб ще раз nеревірити в JWІеку мроrу JIPOrи - віз, nрисrосовв
ниft м• ncpcвcxtІHR rробів. ПіJmІсрджсння: цьому знаходимо в 
.11Ис:ті Олександра Лdрсвськоrо J10 Jригорія Чес:твхівськоrо зі 
скру11ульозним рахунком: виrрат на псрсвехння тіпа Тарвеа Шев
ченка з Петербурrа ао Києвв. 

ПознаRомИМОСJІ 3 почаn:ом цьоrо JЮk}'МСНТІ, ІКИR С'І'ОС)'ЄТЬСR 
Внтр8Т. nов'JІ:иuІих Із Москво10: 

.Счет DC!IC& имсрuинмх НІ ПСРСІК!JС!ННС !МІ І Го Шсечснu 
н1 Dmp§ypA по Кнсм 

Пром:.зтеланJСПБдоМосквн SSp. 
Про803 Ал.. Ла38рсвскоrо и Гр. Чс:С11Іховского до Мосхвw - 13 
Проrонw от Москвw до Серпухова - І S 
ИJВО:JЧИК в Москве - І 
На ВOlUCY имшнкам or Москвw 
.110 Серnухова - 1.25 
Смазхв- 12' ... • 
Уввrа! Ось ue перше: змащуванни MIU:tiUIOM лрог (В аорозі іх бу

.'ІО хіпЬІСВ) могло буrи зробІІене вілразу на вмі:ші з Мосuн у місце
вогоСТМІІра •.. 

Іме•• JІ.JІ8 п•м'•ті 

Хто z віnnрввив ІІаНВХИ.ІІ)' НІШ Тарасом ШевчеІІХОМ: у Москві? 
Хто liOI"JIRH)'В домовину з Аого rinoм у храмі 27-28 квіnІJІ 1861 ро
ху? Мені аужс хоті.nос• нврешті Н83ВІ'ПІ (через маІжс nilrope. 
croniтnl!) імена uерковнОСJІ}'ЖІІtt!Іів Хр8М)' curoro Тихона, 3ІUІИ
шити іх у нашіR пвм'пі. ПOIU)'Itll в Центральному історичному 
архіві МосІСВІІ ВИRВМJІМСJІ ак:раА CICIIIUUIИMH: apxD МОСКОІІСЬkОЇ 11'/
ХОВІІОЇ консисторії піСJІІ: Ж.овmевоі реВОJПDціі серІtозно постреа:
лав. Але все-таки 3бсрсrлис• справи асиких московських храмів
uсрковні книm, персписка шссrи copoxW, у тоwу числі Прсчис-
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ТСНСЬКОГО, 40.ІКОГО і ВХО.!ІНВ Храм ТИХОІІа АмафуtІТСЬКОrО. 8 •СІІН
СКС церкасА МосКОІІСКОЙ СІІВРХНН• церква • Тихошпк:КWІІ у Арбат
СКИХ ltOpOP стоіть 11ід М27 у І -му відділенні Прсчис:теІІСького со
рока. В ар111.івиому пуrівнику довіпаж:и 11ро НШІВНість •Метрики 
церквн Тихона Чу40ТJІ0Рt18 во111с Арбатских aopar•'· 3ажсвріпа 
иІАік,uжс мnрн•Іні книrи традиціАносІUІІШL1ИСЯ 1 трьох частин: 
Про ТИХ, Rкі Hapo.!UUIИC.I, 1НХ, RКЇ ВС1УПИЛИ R ШЛюб і ТИХ, Rki ПО• 
мерли. Можnиво. в ОСТІНІІіА - третіА - •taentнi метрики храму 
запиwІUUІСJІ хоча б якась іиформ.аuі.І про панахиду на.а. тіпом 
Шевченка? Проте В отрнМІІІИХ D архіві маПріL'UІХ ІІІВІТЬ 3fa.IUCИ 
про храм Тихона Амафукп;ькоrо не зІшАwов і, 3Jl8.вaлocR. що те
пер уже втоnлІОСи в архівноr.ау морі бсJІІааіАІІО. Час ішов. а рс
зульnпів не було. В ті АНі гортав якось Шевченкові noc1ii, А в очі 
ІІПІ.'ІИ рядки; 

Но6Іtькабіt:овоrо•QХІ'ІУ 
І.ІІні.іnе.-.іnІnір! 

допомоrли .посвіачеиі архів.істм, і арешті-рсuп у справі •Кли
ровwс всдоwосn1 ПрсчисrсІІСКоrо сороkВ r. МосКВЬІ 11 1861 rод• 
таки 1наАшлас.1 •Всдомость о uерквс СВ.ІТОfО и Чулапюрца Ти
хона Амафуктскоrо, что ІD11ІС Арбатских ворот.. В ІІіА і були 
прізвища всі111. церковноеJІуІtитt.'Іів арбатськоrо храму. То була пс
рсмо1'11! ПОJІ)'МІUІОСR, що пк само ик не горить рукописи, не :ти

кають бсзс..1ілно А архівні документи. Те11ер ми можемо назвати 
UИXJІIOJICA. 

Св8щеннкJІе8hсwоd МІІІЮU Се,rіІнІРІ, 32 роки, народиаси в 
Мос:коасьхі.R єпархії, син сuщсниkВ, навчавен у Віфвн~::ькіА 
ссмінаріі, uy :sахінчив у всрес:ні 18SO року 1 атестатом І-го роори
fІУ. В лнс:топаці тоrо :.: року при1наченн1t JІИЯконом Гсорrіівсwс:оі 
uсркви а €!шові. 31.ІІОТСІІ'О 1860 IIМtQ- с..._.. qерDІІ'DІхона 

-~ ....... 
бyJro, J1D с:ороа, n: о6'ш8ииІІІJІР(І .. 'UIC'rЇJDe KIIOIV. аха811.'10 llltHIDt 'lmмpwD. 
aeamD ....-.. У .aacylfCII1U. n:i мені AOКJIOtlll ......-nl, topOD карuоІІ)'8МJІ 
811148 :Jj xpuia. 8онм буJІИ poui.WІII 1111 cnpociW і Ci/18fD'IIIIIiiiiiiWIЇIII:M ... ). 

~еІІИІІосорсІІ:с:орока88МІцноDІЬиІоn.уuерхоІІИІІR)'DІОХ.tu 
І • clhc:uilr DnІL еа.ь.о, • naeDi М.,.НК Uкtк8оі 'lln8DIO npo Шwdrno 
11C1CU8CWCD JРІІМіа: •lkn c:vroм: сорок Q)p(lk08. •• • ІсторіІ .::Іх мос.:ко.::ІоХІQ 
!lpUiia, _... МосаІ• fiOIImCJ' ХХІ CfQiim, нuuкnc11 •Сорок ССІІІОХС*· 

' Ucнrp&lllolfllll imlplroull арІІіа МСІСІСІІІІ, ф. 454. on. 3, cnp. 6Z, арк. 201-105. 
1 Є.wd 111018, -.Re8im.udl бр СІІІІІІСНІІІСОМ "f uepai 1КJосн І wpe18CIII1o 

podL У мІ 'ІІС laro CIIPifllll CIDI Ccprll ре IIUIIIC8 8.QХ08110МУ )"UUUIIIIIL 11 
-1870JІІІ&)'JІеtіm.ІаІuб)uюнuораІІ&СНОІІІІkІреІІІІКОМ(ІЩІ'ІеаdЩІІ&МО
ІfПUІІЬJОІірІІа1018Мара:Jа,.І'ІоrоС88111е1111ІUІQІІерJІJІDІІо8ІІІеJІШ1ІW'СІр0-
ІІі tІDCІmo"Jnpuoro&lqtlllllt'le nока). 
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У Ми копи Левітеького була JІ.РУЖІІНа і троє снІІів. 
Дкикон' ФІиІсмudІі Паuо 8ІІСІUІо088Ч, 37 років. ІІВроJІ.МІСJІ в 

МосконсьхіR t:napxii, снІІ nаламара, 11авчавса в Московс~оr.іА 
семінарії, аку :JІІr.іІІЧИВУ 1844 р. :J атестатом 2-го poJPUf. 3 CeJ111U1 
..... ....,. .110 ........ 1863 роІІ)' - Jlllna8 ..... 'Dalllllк.-ot etu ......_ ...... . 

О.пружеІІІІА, мав .пвох Jdn:R, JІ.івчиику і ХJІОІТ'Інка. Жив у Афа
иаеw:всьхоwу провулку, ІІеІІода.'Іік віJІ. територІЇ, .ас тепер знахо
.DJПW:ІІ ){rJІЬ1)'І)ІІНА uентр Украіни. 

ПL'ІІDІІ.Т &є.uаІІетро~. 29 років, НІРDJІ.НІСRВ Moc
r.oвcwc.IR еnархії', син сВJІщеннка, иавчввса в МосковськіА 
ссм.інаріі. З ...... 1853 pollf ао JIIICТOUIIII 1864 ,..,-- ІWІІІІІІІр __ ,llu......__. 

О.пружеІІИА, WІВАІІОХ дітеА,lІівчннку і ХІІОПЧИка. 
ПроскурниІlІІ" Cuollc88 Є..В.ОШ MIID'1'iua, 63 роки, в церкві 

СІІПОfО ТНХОНВ :J ЖОВПІ.ІІ ) 840 року. тобто ]ІЩОВГО ДО ТОГО, JIK У 
Mocuy вnерше nриїхав Шевченко. •ЧИТ8ПІ і nнсnи вміє•. Жила 
з aoиww10. Прашовала в храмі до c:rapocri'. 

W JІIDJUI так чи інакше nричетні до впІануванна пвм'ІJ'І'і про Та
рка Шевченка в храмі сВRТОго Тихона на Старому Арбаті, до па
нахJШИ над ним. Вони :JІCJI)'I'DII)'Ion. на нашу .ІОбру naм'lll'1>i нате, 
щоб іх імена R прізвища вШнині Jf1UIYR&IIИCJІ у відповіnних праWІХ 
проКоб:JІІрr. 

З Арбату - • Украі•у 

ГриrоріR ЧестахівськиА JІUІНШНІ нам маnІDнок WІівцем еДомо
вина Т. Г. Шевченка BJIOPOJi•. На ньому- ароrи, наммьовані аб
рисом, і JІСТВJІьнішс прописані візник та чсn.ірка конеА. Ці дроrи 
C'IOJUiи вpu~ui 28 квітн• на АрбатськіА ІUІоші біпJІ храму Тихона 

'ПомІчмІаі: СМDІеНІІD,. 111Dpu1 uepкDIIItoi CJI)'dк, кпмdІ ~·• uк. 
'c..,-ru.npuoc11811Q(ЦIIpUII,-.IIOaOМ8IКCUIIICRIIQ"пii'IКiklnl

ar-;8'10C, ........ ПpкqmtiiL 
'JІr.ІІм•мо.м:І1JІІІ~ІuсрааТІІІІОК8наАрІіаі!ІІрОАUІІСІІаМос

ІІІ*І&ІАОІІрХІІ,10МJ8І.ІпІDrІІРКfІ)1ІІtІІІІІ.ІІ:акхаnuрів,ІQОс:І8UІWІІW«О 
tp~~qO,.IIIIIdшrІІIJYxpaiи•. 

'JCDara.ІІІD....ьr.: npoc:Qpy -IIWIInpktudlu!OeшocellruiiUiфopd,ІQD 
~·~C5onJc:lf8lнiiLП~'IImi6J'oUІ 
a-IC88111et110da. Wauo,щaП)'IIWIІ:n,v8UIIpD~':a'JIX)'Jiolv 
~llp011118J:•HC~НIМitiiCIQIIIIJIIIUYIIIII88niCIIIIIIOICIC08ICICIIМIIP0-
~.011111'0811p8Т)'P8111UW!O'IIIC"nDIIKiqiUIUIW&DІПUIIIIN•. 

ІІІ~І~оn~~;"..:.~.:DІІ· ф. 103, оп. 744, c:np. 2396, ар~:. 
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Амафунтсhкого. ЗвЩси, з ІІСН1РУ Москви і до самого Києва Шеа
ченків ПРІХ ІІС11ІИ кіньми поuпоаим трвктом. ІІЮ прахмив через 
Серпухо а-Тупу-Орел- Кроми-Вопоб)ft"во- Кошельоаку-Дмит
ровськ-Севськ-Есмань-Гпухіа-Кропеаець-Батурин-Борзну
Ніжмн-Носівку-Ксnе.nеuь-Запісся-Бровари. То була JІІЛека й пе
ЧадЬІІІ aopora, А Украіна пам'ятає про неі. ЗаакuеІП}'ІО читачеву 
yaary на тому, шо починалася вона зі Старого Арбату. 

Отож, )'І вімособі 28ІtВітюІ1861 року. НІІІ Арбатською r~пошею 
підіАмІЄ'І'ІоСR по-весняному теме сонuе, JОJІОТИТЬ маківки храмів 
свитнх 5орнса і Гліба та Тихона. Біла Тихонівського ХРІМУ зібра
лоси чимапо пюлсА, особпиво баппо МDJІоді. Чуєrьс:ІІ маоліАна 
ухраінська мова. Осип Бсщанський. Григорій Чс:с:тахівськиА і 
Олексанлр Ла:мревсьхий tихо перемовnRІDТЬСІІ з арбатським сви
шеннком років tрІШІUІТМ, потім всі четверо захОJUПЬ у церкву. Вів. 
роокіwноі аumби Голіuиннх, ne С1'ОЯ11о eкinuc.i, хrось направ
JІІІЄТЬСJІ 110 JІІОАСЬКОГО ІІІТОВПу. Група МОЛодИХ .1110./ІСЯ ІІаб/Іи

ЖВЄТЬСІІ ain О.'ІСІССаНJІРівського кадетського корпус)!. Біла восьми
гранного 10дорозбірника з червоноі uеrли. шо поряд із uерквою, 
nере мОВІІаються візники, акі nриіхмн з діжками по воду, і торгов

ки - на мощі армарок. Ось вони икуІІі пілходІІТь.ао uеркаи, xpe
cnrn.cи Я CI"OJil'Ь мовчки. Прохопив катеринщнк із шармаикою
wафочкоюп ТВН1UОІО'ІИМИ пальками в ній, зупиннВСІІ. Благовид
на жінка свариn.ся на хпоп•Іаків., акі rаласують бі.ІІя струмка 

Чорторий. Віл. Арбатськоі і Знам'янськоі ПОJІіцеАськмх буаок 
піл.іАшли бу.ІІочники. Ніби розчинИ.'ІИСІІ в наrовпі жа1шарми R 
навіть 10ро.1111ві. Wось булотаке в атосфері. шо зупиІІиnо Я зібра

ло лІDЛ.еА бітІ Тихоніасьхоrо хре.иу. Нал. Арбаn:ькою мощею по
висаєmша. .. 

Jlx )'МРJ. 1U ПОХО8ІАп 
МекеМІІWПUІі 
Ccpeл.mnywtІ~ 
НІВхріІЇнімИІІіІІ ••• 

Хтось із ctyJІCнria схвильовано читає ui Шев•кенкові рцки. Бо 
саме зврuиІІТіпенна nocтoaoro заповhу зібралисІІ друзі lt mайомі 
Коб:~~ри .ао церкви СВІІТОrо Тихона ... 

Раmом заrупи дзвони, С1)'дектн виносІІТІо із церкви .аомови
ну з тілом Шевченка і апаwтовують іТ на дроrах. Візних 
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піднімаt."ТhСІІ на своє місце А лсrснько смикає за віжки. Дроrи 
рушають. За ними iD.e критиІt екіпut.ІІJІJІ Честахівськоrо і Лаза
рсвськоrо, тettep вони Іtлуть пішки, ра:юм з усією траурною про
цесією. мка виходить на старовинtІу Знам:еtІську вулицю. На 
розі Знамекки та Арбатськоі площі трауринА кортеж минає мо
rуrшо коло11аду Олексанлрівс:ькоrо ІWІ.етськоrо корп)'С:у, шо фа
сuом вИХодИ'І'Ь на вупишо. 6іпк церІСВН Знамекни Пресотої 
Боrородиuі заІUІJІкnИ богомолки і ревно Ірест1ІТЬСИ. Звідси за 
труною пішпи кілька чоловіків інтеліrеитноі :ювиіwності в АО
роrих rtальтах. мабуть, професори Московськоrо уиівсрс~ 
акі живуть поруч. З церкви виАшпн JІІОАИ, споспріУ'U)'І'Ь за nро
цесією, дехто ІІриєлнується до неі. З вікон особняків виrшша
юп. rocnoдapi А nрислуrа. 

На розі 3наменки А Волхонки пpoueciJI ПрИ]уnинилас• біли 
п'ІІПІrпавоrо храму Мико..1и Чудоrворци з lІ3віницсю. Тут зібраn:о
си ЧИМВ.'ІО МОСКВИЧіВ. .. 

А ЧНсtІІХ ссрцсІІ? Ко.» ЇІ 
Посrом atrrtJІІІ сІІОі.. 
І•мсrоrуіхсо6mсш.н. 

Скорбоrна процесіІІ перетикає вулиwо Во.ІІхонку і повертає до 
недавно nобуоованоrо Веяикоrо Кам'яноrо мосту, по:sаду - кра

сень Кремль, икиА любив Кобзар, а попсре.ау- храм Христа Спа
сители. Частина люпсА роJХО.ІІИТЬСЯ, МО/ІО/Uо іас даnі, дехто Jби
ритьсв nіп'іхатм на візииках за місrо, JІС псрсдбачаєrьсJІ 3)'JІИНка 
лроr :t домовиною. Згадаємо про цю зупинку :-. містом ще pu: 
•Стсченис пубпнки бьt'Іо знвчНТСJІьнос.. 

Весь цей шлих Осип &оп.ииськиА пройшов поряд ЗЩ)ОПІМИ, за
rлибІІеииА у себе А, ІІК НЇКОІІИ, СІUІЬІІО кульrаючи. 3НІІОЧИ Aoro, 
WOJCIIВ )'Uiml, ІІК ВUСКО було Професору 8 ці ХВІІJІИНИ. 8 ШОІІСН· 
нику Боаянськоrо від S ЖО8ТЮІ 1855 року є 1іШНС про те, JІК він 
приАшовд04011)' .110 щоАно померлою 1\tмофіІІ Грановськоrо і був 
ІІІJІ3ВИ'І8ЙНО cxвll.llloOВIUIIdt стрuсданІUІІІ Aoro .аружини: •Зто .10 
тоrо nop&ЗJUІo ксна, что • не моr и S минут перенести: СІёзw брwз
нули ручьсм or такой бе1NолвноА, r.N)'боко сосрсunоченноА в 
вwcweA nспсни rорсс:ти, и or вс:сА души ПOJCCJI8JI ей СJІёз, которwс 
моr.11и бw обІІсr~И'І'Ьеё, а моІССТбwть и cnacrн• 1• Сльози за поетом 
ІМwuІськнR уа:с виплакав, Aoro очі були червоними, але сухими. 
Час від часу він rоркаІІСJІ Шевченкової .аомовиии. ніби вонІ даІІІІ· 
ла Аому нові сuи. Пic:Jul прошанНІІ з прахом поета в арбатсwсому 
храмі curoro Тихона на душі у 6сш.Іиськоrо 38П8И)'ІІІJІа скорбот-

'lioallнcDdtO. М Дкс8Ннх. 185:!-1157. С. 18J. 
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на nросвітленість, він ві.а.•Іув у собі вро•ІИС1')' впевненісn. у тому. 

шо Aoro.apyra чекає вічність. .. 

... ТаІеrсuермммкустамн 
Пом0.1ММСІІ:•Ііоrу. 
ТІ R pyulll/110 tiiiii:CCIIWCO 
R м:н:ку мроту
НuЛСТDІОkUОМІІОМ) 
TІDIIUIYfЖ*t. 
6.1U"OCдOIIIHeнe,.IJI)IJU, 

"""""' ...... 
Осип Максимович, ик 11ixro інший. ро:Jум:ів. шо Тарас Шев

ченко Ha:JIUI)IUIИ JІJІншив Старий Арбат, щоб 1&1ІНШІПНСИ туr на
заВJІUJ.и ... 

• Крок. уперед дІІ к.рок.и ва:sад• 

БсшинськиА був критwІІІО настроєний 40 ТОJlішньоі системи 
освіти в Росіі. В травні 1858 року :JаПнсаа у шо.аеннику: • Вообще 
мw ш1тимся НІDІUІ., по крайней мере, в деле просвещения. За шаr 

вперёа JIC.I18CM ввв НІDІШ• 1 • Зокрема, nрофесор рішуче виступав 
nparм насада:енн• у вншіА школі кпвснчноі системи і станових 
основ освіти, nрихильником яких був міністр народної освіти 
Пмктро Толстой'. 
У свіА час МнхаАпо Грушевський жорстхо зауважив, що І1МІФ 

ТолстоА вШро,аив у Росіі. nере.ІІ)'Сім у кпасичній шкмі, єзуїтські 
МСТОJUІ ІІВ потребу монархі:Jму. ГрушевськиА писав, шо викпа
lІІНИЯ rpew.кoi qмаматики в росіАських rtмназіях, •як іі тоді 
впрааnано, ае справа акценту ЯВІІJUІась альфою А омеrою всієї 

прему.арості, - вважаю оанією з наАсумнішнх ПСJ18rоrічиих не
доречностеА•. 

Саме 38 Толстоrо була створсна А зміцнена лоrічна, пролу
мана .по найменших JІрібинuь, .ІІНІІВОJІЬСІСИ хитра -система оr
JІ}'JUювання• .аітеА у росіАськіА шкмі. Вона була націлена на 
те, щоб позбавити мопо.аих "ІОНА, які вступаІО'По у ЖІІТПІІ, ікrе
..ІІеk1')'8JІЬИОі самостіАності А ініцІативи І виховати в po:Jnopu
acннa УРJШУ і првВІІRЧИХ сусn111•них верств JІIQieA ВИШКОJІеНИХ, 
ВКІІрес)'ІІНИХ, ПРИDНЧІІЄННХ ТОЧНО Й без ОСМИСJІеННR Т8 ІСрІІ'ПІ-

'ИJ........-О.М.&оu-.//і')а:хнАІІРULІІ91.МІО.С.443. 
'То.кrоІ JІмІІІJІІІ A1r.1pia- (1113-11891 - росіІсІ&ІІІІІ _,....мІ .ІіІ•, 

ісrарІІІІ:, І 11166-1110 рр. - willlcrp ІІІрQІІ:НОі OC8Inl. HICU8)'8U uac•1111311 f 
rtмнaJia. 3 1112 р.- мІністр ІН)'tріаtЬ: a1pu. npnІUCнr П~wсаІ Aa
_...iill8fll:. 
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КИ RИKotІyвarn даІІі ЇМ ,10РУ'ІСНІІЯ. Старс ГЗСЛО •ВЧИМОСЯ не дЛЯ 
ШКОЛИ, а LІЛЯ ЖНПЯ• бро ВНВСРН}Те НаЯНRОріт: російська rімна
ЗИ'ІН8 tІаука коІtструювалася так. щоб якнайменше давати 
nрактнчtю rютрібtюrо в жипі. шоб якІІзАменше служити для 

ОріЄНТRІtіЇ В СОЦЇRЛЬІІНХ і ПОЛЇТІІЧІІИХ 33В1181111ЯХ і ТеЧіЯХ, а СКОІІ· 
11еІІтрfМТ11 ВСЮ енергію і ЗМбіІІіЮ У'ІІІЯ НЗ ГОJІОІЮЛОМІІЇЙ дре
сурі, шо RНМаГ3.JІася для матурального диnлома'. •І сим вимо
гам бу.~а nідпорядкаваІІа енергія і хист не тільки тих бездарних 

філологічних манекенів, котрими засипав гімназії петербурзь
кий інститут, в навіть і краші педагогічні сили < ... > Висока ма
туральна нота - от шо було метою і критерієм іх діяльності!• 
( rрушевськиА). 

Така шко.шt. втрачала жионА зв'язок з життям. з громадою. що 
НеМНН}"Іе JІІ.СуджуваІІО ії HR мертоо1)', )D.HeП8JI, бсХК.'Іісrь, вrрату 
всякого впливу на грамалу й життя. Виступаючи проm прихиль

ників так зNної класи'Іної осиітн, БоАJІнський насміхався ІІад іх 
рсцеІПОм: •ПОJJУ'ІШС ВhГПІСрдить задІоІ в дренних яз~о~ках, которwе 

сообщат им устоІtчивость или. так сказать. порядочность мwсли н 

уважение к публике•. 
Це добре розумів Бодянський, і в своїх зауваженнях на nро

ект уніаерснтетського статуrу І 863 р. він 33.Хнщав необхідні но
вовведення в струпурі університетської освіти, з обуренням 

вілкидав звуІСеиня демократії в уtІіверситетах, зокрема, наміри 
JаПровадктн систему доносів: •подсматриванне 33. товарищамн 
по кафелрам показwааст нсповерне к ПОСJІедним•. Вілкtшав 
Осиn Максимович і прагнення уряду зменшити nоступ по вищої 

освіти дітей із нижчих верети: •меньшее чнспо поступнтв уни
версктст, но зато бупст nобоrаче и nобарствсннее, а зто и на ру
ку кое-кому•. 

Бошшсwсмй також звернувся до Раnи Московського універси
тету зі своєю окремою JІУМХОІО ШОдО ummt:ИX викладачів yиinep
Cifft'ТY, 3ауваЖ)'JОЧИ, шо •професор філософії хіба иоже бути npo
фccopow староuвніх мов і літератури та нввпах:н .. ?• Будучи при
хильником глибокої й: всебічної cneuiaлiзauii професорів І 
лоuентів, як і демоtсрІІТНзаціі університетського житrи, Бодяись· 
ккй 38)'ВІІЖУВВВ: •Ученая степень, не совсем соотоетствуJОWU: ис
комому npeдw~ н дастуиивсрс~ не совсеw СООТВС'11:ПІующе

гоеrо требованнамн JltCJJ8HHЯM nреnода~и, междутем как, без 
сомкення. НltІелось в виду совершенно противное < ... > ЛучщнА 
вттестат liJIЯ кщушего кафелрЬІ - зто 011Срьrtа.ІІ, всеми видимая, 

оценка ero постоннства, когда кахдому во:tмо:.сно попверrать по-
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аерке свсдснм cro и права; 110 побуждсttИІІ, какими руко~• 
пиuв в :~~мкнуrом совсшании друr к другу, вссrда подозритс.пьtІЬІ, 

чтобw не ска:JІТь больше. а 110 тоwу их вссrда с::леD)'еТ и:Jбеrать 
СКОЛЬКО ВO:JNO:ICH0• 1 • 

БодинськиА неодноразово виступав зі своїми аумками на 
с::торінках рсдаrованих ним •ЧтениЯ•. Зокрема, в 1873 р. він 
опублікував працю • Трилоrи• на трилоrню. ИсторичсскнА 
очерк из с::оврсмсниоІt жизни І')'Сскоrо унивсрс;итста•, в икіА 
розrорнуrо (70 стор. тексту!) виКJІав свою НС3ГQІ)' зі статrеtо 
• Трилоrин• прихнnьІtика персrтшу університстськото Статуту 
1863 р. nрофесора n. Любимова: •... Mw 18.НОС::НМ на страниuw 
.. ЧтениЯ: .. , как и:шании историЧ«коrо, очерк из с::овременноА 
жизни р)'ССкоrо уннвсрс::итста, именно борьбw ero, за ~о.--охранс
нис деАствующсrо нwне Устввв русских унивсрс::итетов, с теми 
нсмноrими. которwе всемерно ратуют против оноrо. предлаnut 

уже С)'ЗИТЬ крут СЗМОСТОJІТСІІЬНОR. свободноА деRТСJІЬНОСТИ ИХ, 
дарованІІоR еще так нсдавІІо им в их Устав. И :по тем обязатель
нсс JUІJІ ., ЧтениА'". что Обwеспо истории и древнос:теА росснА
ских СОСТОИТ nри OJUIOM ИЗ СИХ ВWС::ШИХ учре:ІКд.еІІИА, ПОJІучИJІО 
свое существование nри нем, и nри том в одно врсма с nервwм 

Успuюм дnа І')'а:КИХ унивсрс::итстов, с::амwм пучwим и еамwм 

лнбермьнwм из всех, nоследовавwих за ним: мноrос и мноrое 
8001110 из иеrо, вопреки :шобе JІНІІ, и в nрсс::лед~мwА теперь Ус
тав вороnutами нawero времени•. 

У своєму ІІа*К)'ІІІІТОМУ за СТИІсм. ane псрсконливому А копю
чому оnусові БwutнськиА показав ІІСАQРСЧНість змін, JІкі пропо
нувапнса, в сипу іх ІІСJІ.еиократичності та сnримоВВІtос::ті на зву

JtСННJІ університеn:wсоі автономіі: 
•Не знасм, какиетаинСПІСннwс причинwзаставИІІи приступить 

к псреемотру дсАствующеrо уннвсрс::Иl'С"П:коrо Усrава 1863 rooa. 
ПервwеJІВВ Усn.ва, 1804 И 1853 rода,ІІросущест808ІUІИ СІІОКОЙНО 
один 30, адруrоЯ 28 ntt. НwиеwнмА Устав считает себ.ІІ, со врсмс
ниуперuенНJІ, ТОЛЬКОде<:JІТ'ЬЛtt, и мw не придумас:м, чтобw та

кос моr.Іо бьrrь, что nоВІІІUІІІО на его пересмотр ... 
УниверсІІ'К'ІЬІ, как и следо88.ІІО ожишrn., отнсспись сочувет

вснно х. деRствукицему Уставу и вwсх.азапись 38 сохранение ero 
основ, yкuu на небопьwие рс.аакционнwс изменеии• в нcx.oro
pwx второстепеннwх СІВТWІХ < ... > НwиешниR универс::итстскиІt 
Устав может счІП1ІТЬСR ровссником и освобожвснию x.pec11JIH, н 

' OnluJ,нoc мнскис СІрІІІИІрНОІV nрофсссар8 lia.;DIItc:XOIU no 8011рос:ам, кка· 
-аок:~~ 181'81'1111111. npc~R rtiiiiiCJICifm8 по Ycluy 1163 I'QII8// Mocxn· 
с:кие)'НJІ8СІІСІІ'Тnсне tаІеСІІІІІ.ІІ66-1167. N17. С.416,419. 
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ІІОВЬІМ СУJІВМ, И бе3ВреМСНИО УМИраІОІІІИИ ПрІВИЛ8N О UCH])'pC. Он 
ІtрИІІІШЛеЖИТ ТОМУ дс:СЯТКІІСТИЮ, которое обИJІWІО блаrмМИ MWC-
11RMИ и rtачинаІІнями и всеr.аа останетси евежею страниuею в on:
чenвcнttoA истории•. 

Драма nрофесора Бодане•коrо 

Значною мірою саме не3ІUІежні norlUIIUI nрофесора nрИ3веJІН 
.110 тоrо. що восени 1868 року рааа уніаерсКТС1)' 38бапО'І)'ВІUІа Roro 
на черrоаиІІ n'RТИрічннА тtрміІІ, і БодинськиА :JМушениА був по
дати у вШ.ставку. Сам Осип Максимович ілко :Jа3Н8ЧИВ 28листопа
.:tа 1868 року: •В ПОСJІелtІИХ ЧИСЛах ОІСТJІбрJІ R ПрИ И у Ж АС Н доб
рЬІМИ ЛЮЛІоМИ удалИТЬСJІ ИЗ Университета ••. • Знаючи, ЩО ТВХе 11И
Т8ННR роJв'изувап:оеJІ таємним rолосуваннмм, и вирішив 

лізнатисм, скільки ж •добрих лІDДСА• mлосувало проти Болинсь
хоrо. Така, uавалося б, дрібниWІ доnоможе з'исувати сро:mоділ 
сиn• на факультеті нанооо професора. 

Ue маnоси зробити! В Uеитральному історичному архіві 
Моеквн 3нdаеtІо .Дело Совета Императорскоrо Московскоrо 
универснrета об увwu.неttии со слуабw орJІНІtарноrо профессора, 

дс:Ас:твнтельноrо статскоrо советника И. М. Болинскоrо и о на
:sначенин ему пенсии•. 3 uієі справи випливає. шо 19 жовтни 1868 
року за nродовжсини роботи Бодмнськоrо в унінерситеті ttporoJІo
C)'IIIIJIO 25 чоповік і1 40 присуrніх, uю nідтвердило еоІІідниА awro
pнreт професора, але А 15 гопосів, поданих проти ньоrо, свіІІчипн, 
що він НаJСІІВ собі чнмапо вороrів'. Бо.мнському не вистачило 
2 rолосів, аби :JаІІнwитиси в унівс:рситеті ще на п'ять рокіІі. Ось 

0 Попсрсmк J'Q/IOC)'8НII8: 110010 ПІmІІІІІІ, 1110 lil6y."10a1Minty 1866 ~ &10 
108Сімін8ІІІА,С:ІtрJUІПІІІІІІЙА/ІІІ 6цuнa.кorop::J)'JIIo1U- ]II'OIIOd8-..iJІІШІt9-
•~•llktnpuwndt~ІpxiІ Мос:ок.ф.4S9,оn. 2.CLІL J6. 3044,ІJІК. 7). 

'У:n.ІІ8КІІс:татrі •ТJNІІІDПІІІ на'І)ІJІ80ПUІІ• Eio.uнc:wad,mpc'li, пilnpнJty8u 
OOIIOEHIIJI уніІсрс:ІПnс:WЮГОСтаJ)"Т)' npott, ІUDnерсобр8нІІJІ ~ МІІІО 
llniii'UПIC:II-тpenDIDfJI n1110с:ІІ)'ІІі8tрс~Рав.ІаіІwІи)'ІІотоІІІІ• 
D8НС:ІІІПрUІІІІИМІІQІУ'ІІННІІММікІm:р;п~ІІІРО8НОЇСХ:ІіnІ: ~НІ• 
DWІІаm.UПІену lleCWI8 ІІІаиоА L"1IIТWI ~. 110 ксnороІ 01:1118/ltiOIC nрофеа:о
РІ 18 ~ о6)uам118&110С• НІ NIHCC, ІІН 411)'1118 трm!МН lOIIOCOI І eru 

~-:.r~;~~~.:..:: 
IICI3iuDio мtнІс-Іерс:тм J6llorDaнl .D0МІІ 'ІрmІІІ8МІІІ'ОІОСІІІ!р0фесорм JHDII)' 
ІІОІСРН)'.ІDІСІІ .. po6cny nicu ІІqІСПШОС)"8ИІU npoc:tUD &i.wail;n) fOIIodL А/Іе у 
ІІІІІUК)' 3 6auНCІoUM1UOIV llt МODOcnпltll. 

Н....НІdІ rірІ:ІІМ.ІОСJіІом. Осиn МШ:НМ08ІІ'ІІІІМІІU, 11105у ІИПІ:ІІtt'ЗІбІ• 
JIOJ)'88НІDІIIP04In:oPI ароmио &llu.alimo &ро ІІСІІUІіІvІЮ •6L1wae •replu.wи 
1І&:JІІС'ІІ:ІІНІІ•. 
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якиR rіркиR оооарунок отриман Осип Максимович до сво1·о 
60-рі•ІЧІ. В р)"КОПИСНЇft біоrрафіі Боаннськоrо. CK11WICHЇR В універ
СИтеtі вже після Aoro смерті. н nрочитав такі ·Jакреслені рJІJІки: 
•011 6wJI 386О.!Іn0111рован t.1аВНЬІМ обраюм RC.'IeJJ.CТRИC ІUІИІІНИJІ 
ЛеоІпьсва•'· Професор уніІК!рситсту. фіІІо.'Іоr, спіавизавсІtь rахти 
•Московские ІСDОNОСТМ• Павло МихаRлови•І Леоктьєв ( 1822-
1874) кіnьха раuів 3fІl1)'ВаВСЯ в 11ЮJ1еНИИку Бооинськоrо в абсо
лхrгно спокіАному коІпексті. проте ІІаспраВІІі він зіграв рокову 
роnь у до11і профсоора &одя:нськоrо. В етапі • Т рилоrия на трипо
ПІЮ• Леонтьєва позначено вже нк противника демократичного 
самоуправ.пінн.ІІ в університетах, а в DJІ.Ному з тогочасних лисrін 

Бо.uнсw::иА ІІазвав Aoro •••еловеком. ІІрославивwим себя козно
деRством•' (У ВолодИМИра Да.1.11: •KO:JHOACA- строкший КО1НИ•). 

•Р)'\:сІWІ стариtІа• ( 1879. Т. XXV) писала, що 6ОдЯнськнА зму
шений був залишити УJtіверс:итет •вследствие ero 38.баллотировки 
n: щюфессорами, не сумевwимн - из личІІwх рас•Іётов в пмьзу 
намечеиного ІVІН дpyroro кандидата на кафедру Ботшскоrо -по
дорожІПЬ l111R унквсрсИТС11ІЗТММ вw.сокозамечатсльнwм учёнwм•. 
Це була жиnєва драма. яку БомнськнА ІІСреніс тижко. ЯкиАсь 
час він перебував у nрострації А у ueR 11сріод ПOJIIR 11роханна 11ро 
дозвіл Rому НОСНПІ у відставцІ унІвсрситетськмА мундир. намаrа
ючись таким чином :Jбереnи прн•Істність до унtверситеtУ хоча б у 
ювніwніх oottaux. ГадаJО, шо Бодянському, з ltoro заrострсним 
почупям масної rіаності. було Іtслепсо просиnt про ue. Та 
wiнictp иароnної освіти Аому відмовив: •Ра:арешеІІИе на зто 1111но 
6wtь не может, так как изформу.ІUІрноrо сnиска о службе r. БсwІн
скоrо видно, чrо остаётсв ещё НІ сnужбе членом Археоrрафичсс

коЯ комиссни Мини~JХ:ПІІ народного просвеwсиин•. 
В той час Бодянський навіть nодумував про від'і111 із Москви: 

• ..• па."J)'ЧІJІ m.'Іьхо I.SOO с небопьwим рубnсА серебром пенсии'. 
мне НеJІЬ1Я оставатьс• в стоnное с семсRством. а необходимо :~~~
брІm.с.ІІ в тахую г.'І)'ПІЬ. где бw можно бwno, как rоворит посnови

ца, протяrиваn. ножки по~··· ЙuшоеJІ про те, шо фінансові 
МОХЛИвості ПеНСЇОІІСр& БодаІІСЬІСОГО :JNеІІWНЛИСЯ В декілька разів, 
а liiOPOB'a Jt не добаІИJІОСJІ. Є uікаве свіачення ПаІІТСJІеtІмона 
Куліша: •Востаннє бачив JІ loro ВJКС пенсіонером. Дамо Rому 
пенсії тіл~оки I.SOO рублів річно: а .,подвижник науки'" брав яко 

' Цetrq!МWOdlimlpiPIКМfl архіІ МосDІІ, ф. 4S4. on. 2. cnp. 430, арІL 19. 
'ВРU1,ф.99,СІL:ІО.47,арк.33. 
'В 8pxilt 11ісріrс.JІ.ІDК)"МСКТ. У•ІШМУ 5оuмсw:иІІ НІЗМ- C}'N)" 1612. 1')6,11 (JUIL 

ВР ІJІ,ф. 99,са 16. 47,арк. 34). 
• Oam МпсхмоиоІІ 6Quнc:D&II 11 ~ m~рим1. 1879. Ток ХХУ. С. 

Ш-216. 
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професор і rрошоносних комісіА 12.000 р. Се нКАічив мені друко
ваний жил.ок Гanryx' < ... > Жмки ж на таких pe•rax 1НаІОТЬСІ ... • Не 
станемо перераховувати всі заробіп:.и Бсщннсьхого за •Жit.'l.kOM 
Гатuуком•. але достеменно відомо. шо професор уніІІСрситету 
одержував, скажімо в 1866 р., платню в ро1мірі 2400 рубnів на рік, 
стоnові та квартирні rpowl по 300 руб/ІІв1, тобто всього 3000 
рубпів, та ше з жоm11 1863 року Аому МІТНJІИ neІrciІD, призна•ае· 
НУ 31 BIICJI)'I'Y 25·рЇЧІІОrо Сроку с:.nужби ( 1429 руб. 60 ІСОП. 118 ріК) В 
надоаатокдо неі- 285 руб. 92 коr1, тобrо всюrо4.71Sруб. 62 коп. 
на рік. Це втричі більше віл пенсії, шо "JІJІНІUиласн. до тоrо ж 
справді Бодя:нськнА раніше аrримував і rроші 18 учасп. в робmі 
деаких комісіА. в 1859-1862 рр. він упраммв універсИТС"І'І:ькою 
арухарнею, на uiA пос&.!І.і, • Aoro аласним свіл.•аенннм. Бодя:нсr.. 
кнА аrримував ISOO рублів сріблом. Все nі1напься в порівнянні, 
тому в остаІІНі роки звелуженому професорові жwося нелеrко'. 

Осьневіломе сві.Іr.ченнR самою 6oJurнcькoro: • ... У.аапение из УІІИ· 
версИП"ПІ в конuе 1868 nша, НОUІВИНОС и не rа.nанкое мною ... 
ІUІРУГ ІІеребросило МеНІ на 20 ЛСГ HaJaJІ. •.. • НапрИІСЇНUЇ 1872 року 
пенсіонер наnисав графу Ссрrію Строrанову довгого листа, ІІІСНА 

иа3JІа8 спочІІ"Пt)': •Записки о себе•. Потім псрсАмеиував: •Заnиска 
о нwнеwнсм ПОJЮЖСНИИ моём•. В ніА Осип Максимович скар· 
:ІІСИВСЯ, шо не 38ОІІНТ1t кінuі 1 Іdнwrмн. рооповіпав. нк "Jбиравсн 
ff8Bin. виіХати 1 Москви: •.дonro ра:lJІУWЬІВІUІ я, как бЬІТІо мне. но 
mраничив себя во неп1о111, отказав в самом необхОJlИМОМ, JWКC в 

nриобретенни книг по своеА части, • реwилс• наконеu остаn.ся в 
Москве rол, чтобw вил.сть, моrу ли н nри таком оrрurденин ссбJІ, 
kOIIOТ8'ПtCJIBHCA•4• 

Сnравді тоді БотrнськнА примірJІвся llO ЖІПТІІ 1 новими 
фіианwвнмн моUНІІОСТІІМИ. В одному 1 листів початку 1869 ро
ку читаємо: с ... Я не OC188/UIIO еше Москвw, но rолько потому, что 
теперь не тu:ое АІІJІ тоrо вреМІІ: мохно и 1Вмерзнуn. на llopDгe, и 

не nрнІО'І'ИТ1tСа .nue там, rae думал найти себе приют. Остаюсь. 
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стаnо, .110 краснwх днеА, а там неrrрсменно nущусь на провел.w. 
r.11e бw лучше обосноаатьс:я по тем срс:дствам, какие аwпалн на 
мою .110..110. С лругоА с:торонw. оставаясь в Бепокаменной цслwе 
nonnшa, узнаю на самом .ае..1е, сколько нuсржу на nрожитие в 

не А, протяrивая, как говорится, ножкн по о.асжке. О.11на ІІWІови
на rода ПОКІUІІ:СТ н .!Ір)тую. До сих пор жил JІ иначе, потому и по~ 
JІОJtСІІне мое бwло иное, и сре.ІІстаа ннwс. Сообразивwн :кс то и 
.ІІРУfОС, nopcwy уас асснью окончательно с собою. Если в І')'бср~ 
нии нслІоЗИ буJІет остаться чс.1овску. не жившему в ней ОКОJІО 
40 ,,ет, что дс.nать? Присдоню свою rоловуwку к Кремлю :JJІато~ 
верхому, rде лучшее время жизни своей 11ровсл и rде придется 
С..1ОЖНТІ> н кости свок. В протмином спучас, хоть не рІІJІ, а собс
русь в похо.п. по пословнце: ,.Не так живи, как хочется, а как 

СМОЖеТСJІ И судьба ВС..1КТ .. •. 
Вреwті-рсuл Осип Мвкснмови•t залишився в Москві. В бе

резні 1869 року Аому бу,,о ІІавіть присвоєно звання заслуженого 
професора Московського УІІіверснтету. •не стескяясь тем, что 
r. БwuнскиА не дослужи.1 14-тн .ІUІеА мя nолучсJІия cero звания 
110 икону•. Попечитель МосковсІtКоrо )'Іtівсрситnу повідомив 
університетську Раду, що він •нмел счастне входиТЬ по ІІастоя
щему ПрсдмС"І)' со ВССІІОДДВНСЙWНМ ДОКІІадОМ К Государю-Имnе
ратору н Его Имnервторс::кому Вмича:тву, в 14 .ІІСНЬ сего марта, 
блaroyroJUІo бwло всемоостнвсRwс разрсwкть уrверuение 

r-на Бо.uнскоrо в яании заслужениого профессора•'. 
В 3hiUIHON)' листі .10 Строrаноаа Бод.в.нський писав і про но

ву мо:uивість. що ІЇІlКрІUІаса: тоді nеред ним: •Не скрою, что на
чаnЬС'ІВО, ІІа первwх порах, npeдJІanuo мне звание "свсрхштат

ноrо профессора .. а Киевс:ІСDМ униасрситсте•. Раніше ueR факт 
ніколи не ЗІ"8JІуUВС& в JІітсратурі, і uіка10 JІ.Ізна'ПІСJІ, чому &о
данський аів.мовивса. Пере.цусім, він ПОИС:НJ08ІІВ, що сбу.пучи 
ШІ8ТИІаІМ 8 СТОJІИЦС, Jl не МОГ СОГJІВСИТЬСJІІ на свсрхштатноrо В rу

бсрИИИ < ... > Зто :JИВЧИЛО с ГСНСр&ІІОВ ПОПаСТЬ В К8ПраJІЬІ•. До то
ГО а:, йому орешонували місце професора, якиА пропрацював в 
університеті 23 роки, і Бодянський не ~~:отів йому :sашкодиrи: 
•Ес.п:и дсрж.uн ero стопько пет, могли продержать и ещё два ro-
18, nока исполнИТСJІ 25-лстие ero службw ... • Досвідчений nро
фесор, який nрекрасно знав уиівсрсктетські звичаі, тонкиВ пси
хмог з високою самооцінкою, БомнськнR легко передбачив і 

неrативні наслідки персхсшу на незнайому кафедру в КиівсІtКо
му університеті: сЯвивwись на npcJJ.JІaraeмoe место, я впмся бw 
в ci)CJI)', ма мени совершенно чуа:ую, к которой .aonro и .aonro 

'lkктpanltИid ісrоркчкМІархіІ MOCDII, ф.418,оп. )8, cnp. 40, ІJС. 1-2. 
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ІІрІІІІІJІОСЬ бЬІ І1рИВЬІk8ТЬ Н КОТОрая К 'ІСЛОВСку ШІВЯЗЗІІІІОМУ СС"Те
СПІСННО ІІ~ІІрИНСТЛИВО ОТІІОСИЛВСЬ бЬІ < ... > ІІС обоШЛОСЬ 6ЬІ, КО
Н~ЧНО, при '-!алсАшсм случае. н без упрёков, попрёкоо, ttамёкоо 

на нзrнаttне из Мnсковекого уttнІІСрснТСТ11. н ttаснльное навязЬІ
ваttие Уннверсктету Св. Владимира•. 

Проте найголовніша nрн•tнна відмови помін.ІПlt Москву на 
Київ зttаходипася в ittшiA nпощнні. і БодянськиА відверто сам ії 

назвав: 

•Глввttое же nри :nом то, •rro я:, nрожив в Москке около 40 лет. 
свЬІкся с нею до того, что я етап москвичом. как говорится. с го

ловw ДО nЯТОk, Н ПРИВЬІІШТЬ К другому меnу ЖитtЛЬСТ8а бЬІЛО бЬІ 

мне не Іюд силу < ... > Малороссия - моя роJІ.ИНа, но явиn.ся в 
СГОJІЬНЬІЙ град В МВRрЬ грапор р~КИХ 8 ТОМ nрИІІНЖеІІНОМ ВИде, 
в каком слм он (министр) меня в него, я не мог. не моrу н Іtедол
ж:сн: сего трсб:;ст or каждого из нас сознание собствешюrо чело
веческого достоннС1118, не говоря уже о nрочем многом•'. 
Що стосується живої реакції друзіІІ і знайомих Бомнськоrо tta 

вимушене залишення ним уміверс:;ІП'С1)', то варто rюзнайомtmtсм з 
листом JIO Бомнськоrоз ВолодимирадіАсного члена Імnераторсь

кого товарнетва історіі і старожиmостеА росіАських Олексія Мн
копайовкча Шемякіна. наnисаним буквально через тиждень nісля 
)}ІОЩВСНОГО засідаttНЯ уміверсктетськоі Ради: •Не 'ІОІ)' не ВЬІСКИ

зать моего горького соЖВJІеІІИЯ о потере, nонесеиной в вас Мос
ковскнм уннвсрсНТС'ТОм. Мое со:саnение СТІUІовнтся тем заnушев
нее, что он сам отрекся от вас. ПроАдет же коrда-ttибу.пьегоослеn
ление, умОJІкнуr cтpal:f1t, рушатся козик кос-каких коноводов 

:nого лела, н как ТИ)(еJІо булеттоrда JL'!JІ университета сознание не
сnраведливости к вам н незименимости вас в его среде! Со:саnею о 

теnерешнем его ослеnпеннн; еще больше соЖВJІею о будущем, nо-
111НСМ и rорьком еrосознаванни ... •'. Так і сtа.ТІОСИ. В*е черездесмть 
років Олександр КоттrрсвськнА констатував: •С удаленнем Бо

дя:ІІскоrо из Московского университета славянская науха уnаJІв в 
нём ннзко, очень низко ... •' Наnрикінці ХІХ столітrя в енцнк.попе
днчному виданні С. Венгерова було сказано: •Уннверснтет потс

РІІЛ в Бодянеком ttсобьrкновснно еведушего nрофессора, челове
ка, которЬІА дорожил универскrстом, .постонttством учрсждсння:••. 

Це те, що цінував у Бодянському А Шевче11ко. 

'ВРІ.Л,ф.99,ОА.J6.47,арх:.:W1в. 
'ПмtІtМІІА. Н. Шем.:uна tr: О. М. бо.Рж;~му f\1~9-1875). С. SO 
'Allexc.Jt~~p ІСат.uреІІСІ(МА. Oc1m Макскмоакч Бол.ІнсDІІ (Исторnо-6кблн-

оrрІфическu nоwина) // CJfaмtкцR exiirt\IIJIИ1C, 1178. С. 3SI. 
'С. А. &нrq10a. Кркткtr:о-СіІІоІ"J*іІнчссІСИА с.1о•рь p)CCkll• nнс:nелеА н уч&

нwх. ToN V. С. 61. 

541 



.. величинА nам'JІтник 
невс:ипущоі дІJІльиос:тІ БодJІиськоrо• 

У на~.: ІtемаЕ можливості та 11 nотреби рожриваm розмаїту ро
бmу Бодянського в ім'я УкраЇІІН у Товаристві. nередусім, в <~Чrе

ннях•, тнм більше. шо наприкі1111і ІЮ-х років минулого століпя 
вийшла чудова кнНІ-а Ольrn Тодійчук'. яка перекоtutиво показала 
Аого nрові.nну ро.1ь у пуб.аікаuіі ;uкерел з історіі Украіни 
XVI-XVIII століn. та значинА ВІtс:сок ученого в розробку проблем 
історіі Украіни uьoro nеріоду через ВидаННЯ Товариства. Авторка 

віІІ.зttачала <~НаполегливіСТh і діяльну учщ.-ть членів Товариства, в 
першу чергу Аого секретаря О. М. Бол.инського. в розшукуванні А 
nідrотовuі ло ан.цання зокумснтів. які збаntm.лн джерельну ба:Jу 

ві1'ІЮІІЯІІОЇ kторнчІІоі Іtаукн•. Крім того. в •Чrеннях• розкндано 
112 статей і 1аr.1іток самого Бол.инського 1дебі.льшого у вигляді пе
рсдмов до uих trублікаuій1• Зазttачимо мимохідь. шо навіть листи 

Бол.аиськоrо, оnубліtшво.ні пiзttiwe. •шсrо-І)'СТО перетворювалнея 
в історичні есе. Скажімо, його лист до графа Сергія Cl'J)Onшoвa 
простародаані російські А слов'янські монети. датований 27 rруд
ня 1850 року, займає ІІівсurні друкованих сторінок і є факmчно 
самостійним науковим дослідженням, в якому не тільки опнсу

ІОТЬСЯ монети. а А дІООТІ>СЯ rрунтовні історичні довідки про персо
нажів, на них зображених'. 

Про повну зануреність Бодянського 11 роботу •ЧтеннА• 

свідчить навіть~. що в останні роки житrя на Аого столі замість 
скатертини стелили коректурні аркуші журналу. Українська 
проблематика в 60-70-х рр. знаходилася в nолі зору Бодянсько

ю А nостійно відобража.uся Іtа сторінках ·Ч~ниR•. Досить на
nшатн, що з треТЬОЇ книги ·Ч~ннй• в 1863 р. Бодя:нськиА почав 
JІ.РУкуватн .Сборник галнuко-русскнх пессн• Якова Головаць
кого. Ще на 11очвтху 1861 року ГоловаuькиА ШІJСУВВВ Осипу 
Максимовичу за те, що тоА взяв Aoro зібрання: •Слава Богу и 
Вам щиросердечна nодяка, що уже раз зборннк моА пссен на

роднЬlХ прогляне на белЬІА свеn. Але Бод.инськиА зізнавався, 
щодоаго JУСТРічав переnони в обнародуванні збірника, в 4 лип-

'О. В. Тоан~ ~XVI-XVIII N.II1JI')'JІD0бtQCICI'II;I истории м.ареа· 
моо:n:А росt'МЙСІ.І\Х.- К.: Науw•.І)'ІоІп, 1989. 

'~С.А.Крмт!ІКО-6мо~СJІО8ІрІор)'СQ30ІІИС8ТUСАМуче
кwr..1:V.С.64. 

'ПІІСW<КІО.М.ІієwпІсІWЮкrрафуСерп:І)~СтроІ'8ИО8)'о.аре.8· 
НИХ p)CCDnl М самнсоn: NОНСТU // ЧтеІUUІ І Hмnep81tiPCIWM общесnе МСТQРКМ 
К JІРС8НОСтеІ роІХИЙСІ.ІІХ npt МОСІА*:І.ОМ )1~, 188:5. JІtпІІІрs.-wарт. 
КимГІ nерв~~~. С. 1-48. 
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ни І !165 року інфорtоtував Голооаоького про ХІд DІІЛаtши: •Сбор
ник Ваш галиuких nсссн вwІ\л.ст. no расчт. впо.тшс разве в бу
душсtоt году. Теnерь к rototy, •по nолучсtю бь1..1о мною от Вас, ло
ttсчатЬІвастси ксс, что ВЬІШ.1О у вас no :noR части ю приобретсн
ноrо мною и щюшлоtоднюю nоещку за rраннuу. Затем 
последуют: разночтсння, обьяснсння, примечанни и т.n. В ка

ком Виде ПССНИ НШЮТСИ, ВЬІ )'ВИДНТС ИЗ ІІОМСWСІІІІОГО УЖС В 
посЬІ.ЛасмЬІХ Вам теnерь книгах •ЧтснкА•. Коша же кончнтся. 
полаrаю. можно будет nодумать н о nриложеник к ним разнwх 
юображсниИ (одсждЬІ н т.n.) ... • 

Насnраад.і, збірttкк Головацького був настільки великим (я 
окремому вкланІІі вitt склав аж чотири товстмх томи), шалруку
вання затяrttулося надовrі роки. На nочатку 187 І року Бодянсь-

кий ІІНСВВ Якову Федоровичу: • ... КасательtІО nOMCWCHIIЯ ПСССИ 
Вашего собрания u .. ЧТ'Сниях'" ... ott. как ВЬІ нзволкте видеть. 
ВХОДИТ R Каждую КНИІ)' HatuИX ., ЧтtІІНЙ'" В размерс ІІе J,teиec 10 
nечатнЬІх листов; так будет до самого конuа их; бопее же ttсльзя 
по самому о&ьсму nовременного нзлання, состояwего из разtІЬІХ 

отделов ... •'· 
Бодянський захищав публікаuію nісень, зібраних Голuввnь

ким. віл ttападків: •Желание же псречить из любви к nерсчснью 
может воhти в голову лишь тому милому сущеС111)', о коем Мало

россняне говорІІТ, что .. у него не все дома, нема десятоА КJlепкн'"•. 
Саме з nриводу ро:шіwення в •ЧttІІІUІХ• цих пісень і навіть 
шрифту, яким DОІІИ ttабнраЮТЬС.ІІ, Бо.пяttськнА нагалавдекому про 
свій значинА досвіn андавІІИЧОі роботи: .nечатая столько лет; МЬІ 

не навички в деле nечатном; зttаем ero tte по наслЬІшкс; да не
сколько пет и ЗВ.всдЬІ.і18ЛН саwи тиnоrрафиею Московского уни
верситета; ЗНВКОМЬІ также И С НСКОТОрЬІNИ за.граJІНЧІІЬІМИ ПеЧВТ

НJІМИ. Что до npoбe.rtoв, то они О"І"ВС'Іают nринятому образу печа

тании nесен, считаемоиу нами .nnи них лучшим. Правда, что 
многие песни упвrакm:и без ч>Уда в два стопбца, но еше большая 
часrь не до~кает того никоим обра..юм nри том наборс, коим 
ОІІИ набнраются. ЧтобЬІ ДОСТИПІуn. ТОГО, И)'Х.НО бЬІЛО бЬІ набнрать 

их гора:шо меІІЬШнм шрифтом, опо не .ІІЛJІ всех бwno бЬІ приятно 
и nолезно. Нап.обttо :ае в ишанких nодобного родв иметь в виду 
глаза не одних МОJІОдЬІХ люде А, которЬІм и петити нонпарель все 

бпаго и добро•J. 

' с...екш Ф. "3ц.Wtl! Уkраіна • ЛJІауанн.і ІЬ..uІацw;оrо 1 ІісuwкЬІtИtоІ. 
IIW3-1876.C.28, ДО. 

'О. БошІж:ПІІ. О&t.8аІемме // Чтенм• 1 Иwnерпор;:жом обшсосnе нстuрим м 
.Q;реІМОС"ttАроа:кйсkИХПрММоскоІІСJ.ОU.)'ШUіqІС"ІJJ'СП,І87)..11н-.рь.-м.рт.Кнн· 
fll nepiU. с. 359-)60. 
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Пісні, зібраІІі Г011оваuькмм. JІ.рукувмнсн в •ЧтеJІИJІІІ:• з ІІСІІеJІИ· 
кимн ІІсрсрвами аж до 1877 р., хопи БотшськиА nомер, виконав· 
wи евіЯ обов'.11юх nеред українською Г&.1ИЧИІІОІО. За С.'Іовами Ми· 
хопи Сумцова, •ИJІUІнис зтих Іtссен бwno со сторонw Боляш:хоrо 
боnьwоА :sacлyroA•. 

З 1863 по 1873 рр.Бо.uнськиА ОІІ)'бnікував у •Чn:ни•х• кілька 
ІІаЖ/ІНВИХ JІОХ)'МСнтіВ про АЇRJІІtИЇСТЬ ІІр&ВОС.'І8ВНИХ СВJІТИХ Кири..1а 
і Мсфоді.ІІ, нхі ВіліІlJВЛи визначну роль у розвиnсу слов'янськоrо 
nисьмеНСПSІ і куя1•rури. В 1870 р. він видав :J8 сnиском ХІІ 
сто.1іm •Житие св. Борисан Глеба•- сиІtів кнівсьхоrо Ішяw Во· 
JІОJІИмнра СВЯТОСJІавови•ш. 

В 1873 р. БодинськиА nерсЖИР ШС ОДИН ВІІХkИА МОМСІП У ВИ· 
данНі •ЧТСІІИА•, Про JІКИА ЧИІаСМО В архівиіІt біоJl)афіі ВЧС"ІІО

rо, склап.еніА в університеті nіс.ІІJІ Aoro смерті: • ... 38 статью nро
тив взrJІІL"ІОВ Любимова по поводу унивсрситетскоА рсформw 
.,Трилоrии на трипоrию .. министр (Дмитро Толстой. - В. М.) 
оби:JІJІ секретари о ассх. на1наченнwх км JUІR печатании стать
их, .ПОІСJІІІд.ЬfВ8n. ПредварНТСІІІоНО 11 Cpo'IHWX 38Сс:даННJІХ Общест

ва. Греф Cтpor11HDB поспе зтоrо cno»r:и..1 с себя :~ванне nрсдссда
тели ... Новому препседателю (Mиxaltny Поrодіну.- В. М.) бw
JІО вwсочаАше nовепеио .,чтобw асс И1ІUІННJІ оною печата.1ись 
не иначе, как с ero разрешения н nод сто лнчную отВСТСТІІС"н
ность .. •'. 

Нсз88DІОЧН 118 все ue. в 1874 р. •Ч~нни• вмістили навіпо 
підбірку •М&ІІороссИRСІСИХ 38КІІИІІ8ІІИЙ•, СІUІІШСку П. €фимеи· 
ком, а наRrwювнішс оП)'б.nікували •Ресстрw вссrо воІска Запо-
рохскоrо nосле Зборовскоrо JІ.оrовора с коропём попьсКИN Яном 
Казн миром• 1 перелмовою Бо.u:нськото. Осип Максимович ynep-
wc побачив ueA .покумснт anirxy 1842 року в Варшаві у сенатора 
Варwам:ькнх дсnарrDИ:нтів Андрі• Сторmхснка п пише через 
Пі~ дсс:яТИJІітnJ •Рео:трИ• Пarp&nИJIHJIO Roro рук 1JЮПОМОТОІD 
МнІСDJІи Сторох:енка. Піспя цьото npoAWJІo ше сімн8д.WІТЬ років, 
але иапопсrJІивнА Осип МаксимоІІИЧ усс-Т8DІ ицрукував цінний 
документ 3і СВОЕ:JО Пере.ІDІОВОJО, в нкіА, юкрема, зазІІ8чав: •Mиo-

ntc. CNO'f'PЯ на :пн .. Рсс:етра К03811КНС .. , мoryr, n0D11)'A. заметить 
Мне: не JІ)"ШІе ЛИ бЬІЛО бw С4СJІ8ТЬ ИЗ ІІИХ ОАНО ЛИWІо И:ІІІІеЧСННС 
ТDrO, 'ПО ПОІWІС'І'аІ ДОСТОЙНWМ И3ВІІСЧСИНR В ТОМ НJІИ JIPYI"OM ОТ
НОWСНИН? КоНСЧНО. МОЖНО 5w УJІОВОІІЬСТІОВІ'ПІІСJІ И nодобНWМ 
И38JІС"ЧС"ИНем; но 1 r.uxy на "Реестра" несколько иначе. О.. МІІе 
11131.1110 ........ МІ MUOfDCCIIkuro ...... особпиво его Ко--
18ЧССПІВ, ВО MHDrиX ОПІОWеНИJІХ: 

'І.ІеиrрuwІІІІІnоркчниА 1pda Мосuн. ф. 454, an.l. CDJ'. 430.8pL 11-19. 
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Как ПОJL1ИІІНЬІR Пр8ІІИТСJІ8.СТВеНІІЬІR .!ЮІС)'МСІrf JUIJІ МІІОJ'ИХ Ма· 
лороссиАскнх JІІОрЯІІСККХ фамиnиА, особJІИІІОлсвоrо бсрсrа дІІе· 
Пра, И МНОЖССПІІ ІСО:JаUКИХ, КОНХ ПреJUСИ ІІахсwm:ІІ D СИХ .,РсССТ· 
рах", ЛИбо ІСаК ypii.IIOIIWC 40/ІЖІІОСТИ 1ІІІІИМ810ШИС, Либо &е nросто 
ІС<ІК КО:JІКН, ЧТО В 1)' Пору J188ВЛО ПоспеАНИМ nрава, OJIHHakOBЬIC С 
шлнхтою; .118 и мноrие из nростого нарааа (nocnoлиrwx) тахже 
ОТWІQУТ туr своих КО:JІUІІСИХ предков, паюмІСИ коих с течением 

времени, по ра:JНЬІМ ІІСбnаrоnрИJІТИwм JLІІІІ них о&:тоятспьствам, 
и .ааже •Іасто по нсрuсІІИJО о своем праве утрати.1н оное в послел· 

ствнн ... 
Как ПодnИНИЬІА ДОІС}'МСІП JLIIII ОПрсдеJІСНИІІ ЧИСЛІ ПОЛКОВ, В :по 

время бwвших. равно как, JСТО такова бwла rоmаwНІІІІ старшина и 
т.п. < ... > в зту жаменІП}'ІО пору; именно в самом наЧSJІе ,.Рсест
ров" читаем: ,.Его ИН.ІІОСТЬ пан Гетьман БоrШІн Хмельниu
кнй ... "•1. 
До Dов'янськоm з'іщ в Москві ( 1867) БОЛ.АнсьхнА nриуро

чна офіuіАну ЗІІnнску про аіJІJІьнісп. І мпсраторською товарнет
ва історіі і старожитностей росіАських при Московському 
університеті, в нкіА шодо журналу •Чтении• наnисав таке: •Не 
мне, конечно, 'UІену к секреп.р10 Обшеспа, DІІ.СНнватьдснтепь
ность СЮ На ПОІІС ОТСЧСС11ІСННОГО бwtоПНС8НІUІ; Ска&у ТОЛЬКО, 
что оно ІІССГда стараnось, по мере срсдст8, бwвwнх в ero pacno· 
ложеннн, н уссрдни 'UІеноа, состааnнаших его в извсстную пору, 

нспопннть возлохснну10 на неrо Устааом его задачу. В какой ме
ре улаJІось зто ему - о том произнсс:ст нсумwтнwR с:уд та самая 

Истории. кaropoR оно спуж..,...1• Проте в nриватному листі 6о· 
JІJІНСЬКНЙ ІІКОСЬ ВИСІІОВНІІСЯ ] ПОТВЄМНОІО нааією: •СтаТЬСJІ МО· 
жет, nомннуr ІСОГJІа·Нибуаь и тоrо чуJІВка, что ПО'П'И без асиких 
средств, сумел, D.ІІНако же, всеми забwтое "Обшсство•, спавwее 
60/Іее 40 ЛСТ, не ТОІІЬКО nробуJUІТІо К 1QI]HH, НО Н ПОСТВВН11о СГО В 
ГО/Іове всех прочих ученwх обшеств, не 3&ll.outaВ никому ни 
гроша, и не получи за асс свои труJІ.ІоІ н ПОАВНЗ&НІЬІ 'ПUCJEC ни 

гроша•. 

1 Fесстра као Вuku ~аосм 36opo8aшrvaurv8Up8e кароІІ!м 
поnм:кнм JІном КаJІІМІІРОМ, coo:raueиt~~o~e 1649 rau, ОІІ:ІІІІірІІ6 АНІ 11 tai8IIНWe 
no ПСWІ•нИІІQ О.М. klllaк:DІN 11 Чmu. • Имперnораом ОСS..П. NmІрІUІІІ 
,tq~eaнOC1el росснІаоо: ІІJІІІ Мос:ІО8СJШМ ~н~epanne, ІІІ5.Аnрuь-ИІОНІо. КИІІ· 
ПІ8nІр8ІІ.С.І-ХХХІУ. 

1 0.ІіаансUІІ, 1Іnиса о6 ~ ol5aioene llmJIIIIII 11 .аре8110С1'11 
роа:ІІІаихnркN-~//Ч'RИІІІІВИІІІІІ:рmІрСІССІІІоІаес:r
•мnорtаІн.ІІРПНОС'ІеІроа:ІdkхІа.nрІІМОІ:ХОКком~и~,ІІ77.и-... 
c:e.~mlllpl.. КНІІПІ трnм. С. І -1. 
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U. книrа написана в nам'кть про уr.раінськоrо дивака, •киR 
вnpoдout усьоrо московською ЖИ1ТЯ не 386ував про свою 
Бвn.kівшину і, JIK міr, nрашовав у росіАськіА СТО.1ИUЇ •ІІІ славу ІІа
ШОЇ ІІрсСJІUНОЇ УкраіНИ•. 

•ВОАІнс•кнІ Осмп Макеимоаич 
(1808-1877)• 

ПоrJІRІІЬМО, JІКИМ був Осип БошІнськиА нсза.1овrо до смерті. 
В 1879 р.хуршш •Pytc;ІUUІ старина• (т. XXV) вмістив noprpcт Оси
па Маr.с:имовича J такою іІІформаukю: 

•ПорtреТ О. М. Ботшскоrо. К ІІастояwеА книrе •Русской ста
ринw• приложен noptpet Бmuшскоrо. Он нспопІІеІІ с фотоrрефи
ческоА карточки. снитой а большоА франU)'ЗСкоЯ фотоrрафим в 
Mocue, за нссКШІько лет до смерти БоJUІнскоrо. Карrочка :па со
обшена нам в J18YX 3КЖМІІ.і1JІрах. а именно: А. Е. Кудрявuсаwм и 
Н.П. &арсуковwм'. Рисунок на дереве исполнен К. О. 6рохсм; 
fl)ВВИроВ&ІІ nортрст в Нишtс аІаШемик гравер Ero Вс:rичсстав 
Л. А. СсрJІ"ков'•. 

ЙwnOCJI про порrрет БоJUІнськоrо, •киR реnмішено на обкла
.ІІИНW uk:i kJUП1I та серсл. i1110CТp&UiR JIO неі. Саме про ньоrо писав 
Іван Франко 22 бс:резШІ 1894 року в листі ао Araтaиrua Кримсь
коrо: •Портрет Бо.uнськоrо, .пумаю, пiJiiltae оо .. Жити і слова". та 
Ппьки не JН&ІО, КОІІИ ше він піде < ... > БошІнськиR пішов би аж у S 
або 6 КИІІВJ .. • На )UЛЬ. nортрст московсьхоrо професор& так і 
не був укіщениА а журнІJІі, ме лу»ес uiuвa сама уваrа Франка до 
Бсwtнськоrо. 

Звловrо .ао Франка, ще в 1866 р., фотокарткою &од.нс:ІtКDrо 
uіDІІМtк:а ГDЛОІІІU1ЬКИА, ккиА писав у Москву зі Львова: •... npowy 
об бurос:ІСІЮННОМ nрис.nан:НИ ВашсR карrочки; nусть ПОЗНІ.ІО .trpl.
l'OilCHНOC АІUІ мсНJІ .nиuo с карточки, коrда судьба не ПО]ВО/ІИJІІ 

мнеПОСІОПору ПсmtU:ОМИТЬСJІ ЛИЧНО С ВаNи', НССNО1р.ІІ на ТО, чrо 
уже or 20-н n: имею честь С'І'ОЯn в письменноR персписке и в ару
.есnенннх сиОІІІСИИJІХ с Вами•. 



Фотографіі Soшtнchltoro ма.'Іовідомі в Украіні А с1о0rолні, тому 
а ІІіА КНИ'Jі вміщено всі :юбра•сннн нautoro земли ка, що :Jбсрсгли
сн, в тому числі А рідкіеннА мапюнок невідомого хуложннка, 
зроблсннА на ІІочатку 30-х років ХІХ стмітrи п ПОІІРУJСНR ФОТО
rрафін Бодинськнх. 

ОсиІІ Максимови•• БодиІІСЬКИА ІІомср 6 вересня 1877 року. Йо· 
щ учсн1о і JCМJUІK Олександр Кочубинсwс:иА ІІисав. що це СТ&ІІОСR 
•В Іі:КроМІІОМ, НО МНОпtМ IIIWRПIOM фnHreJІC, В rnубинс двора Мс
ШСРННОВОА у Никиrских ворот, и Москве•. На останній сотіА 
кнІUКІJ.і •Чтсний 11 Им1асраторс::ком общсстис истории и арсвнос
теА россиАских•, що внАwла у 1877 р.нсJ&ІІовrо до смерrі вчено
ю, :JІІ3начсно wo ІШрссу: •Секретарь ОсиrІ Максимович 6ошан
скиА, у Никиrскнх ворот, в аомс МешсриновоА•. 

Післн смсрrі Бошанського тут дожиВ&JІа вік і Aoro аn.ова Мар
фа Микитівна. КннrоІІропавсць Афанасій Астапов, нкиА k)'ПИВ у 
неі бібліотеку славіста, зrwаував: •ПосХDJІн на Man)'IO Ни кІПСкую 
nротив церкви Бо.пІоWого Во3ttссения, д. МещериІІа во дворе•. 
Тут ДОПуШСІІО JШі ІІСТОЧІІості (В ІІа3Ві вулиці А У прізВИШі .ІІОМО
ВЛВС:ІІИКВ), проте немає сумніву, про ІІІСНА будиІІок ідстьса. Ми 

8ЖС ГО80рИ1ІИ, ЩО БwіаІІСЬКОNУ ПQJІобаВСJІ ЦСА арбатськиА куто
ЧОК бі.'ІJІ церквн Великого 8о3ІІесішЬІ. Але будИНОк Мсщсрино
воі був особливим, адже БотшськнR жив у ІІьому авічі. При
ІtаRr.ші, Григорій .даІІиnсвськиА. акий зусrрічавсн з Осипом 
Максимовичем восеІІИ 1851 року, свідчив: •БотІІІскиА тoru жил 
у Старого Во3ІІсссниаІІа Арбате, tІа yr.'l)' Мсрзп•ковского ncpc
ynкa, В AONC ІІWНС Е. С. МсщерскоІt, Nt 243 ... Tcncpto ЗТОТ АОМ, 
J16! 314, ПРИІІІLІVІСЖИТ Н. А. ШсреметевоА. Он НС псрестросн, 
имеет, как и roru. 16 окон во .uop и 5 на улицу. в па 3Т8)0, с ка
мсннwм балконом, на колоІІІІах, во авор'•. Про фпіrель не :па
.ІІ)'t'ТЬСJІ, з11ачнn. ТОJІі БотшськнА жив у іншій кварntрі. В J.л
фавитиом )'К83ІТСJІС к плану АрбатскоR части• знаходимо точну 
іиформаu.іJо про цсА буАИнок 38 Нl 243: •МсшсриновоА Надсх
JІW AлcкcatiJIPOIIHW. ІСО.ІІеЖскоА ассесорwн, на ул. Бот.шоА Ни
китскоА•. 

Але ми жаемо, шо ас через рік БcwnrewtиA мсшкu у Ііхт
ному провуJІку в будинку Іrнатьєвоі; 38Іаси профсс:ор виїхав а у 

1859 р., КОJІИ c:ru ynpU.IIR'IOЧИM В унівсрснте:тсwtіR JІРУКІРНі На 
Сrрасному 6уJІЬІІІІрі. Cuziмo, в •Книrс uрсс:ов ІСИТС.ІІСІІІ Моск
вн• • 1862 р. 3IUIIIC8Ho: •lіІП01'1)11фии Императорс:кото Москов
скоrо уинверс:NRТВ. УпрамнJОULИА тмпоrрафисІD: БодІнскиА Ио-

·~ІІІІСU~ае•ІІІІ6р. '3n81ud6y.uutoк,y•-rliaaнcwula ... 
11149р., нeJ6cpiral, МІ Roroмkцl- 6у»токІ*]І. 
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сиф Максимович. СТІтеки А с08е'Пfик. Дом mnоrрафии•. 8 тіА ча
стмиі uрссноі книrи • .1е Яшnос:я про викпаnа•Іів універс:ІП'С"JУ, 1На
ХWІИМо точнішия 3І.ПІІІ:: •Бодя:ІІскиА Осип МаксимовІІ'І. Стат
ский СОІСТНИК. Тасрс:uя часть, 118 СтрасtІс»І 6у.1ЬІІаре, В УJІИВС:р
СИТСТСКОЙ тиn0f'1J&Фин•. 

На початку 1863 року Бодм:нськиА ше раз персїхав у будиІІок 
Мешериновоі, в якому А жив до самоі смерті. Навеасна ав.реса 
n~ А офіційними nаперами, wo НІШХОJІИ.'ІН а.о Бо
JІІНСЬКОІ'О, скажімо, в берr:зні 1876 р.: ·Дс:Асnительному статско
му совстиику Осиnу Максимовичу Бод~~нскому, живущему 
) квартаnе в д. Мещериновой М 262'•. 

Оrжс. останні nівтора де<:RТКА років Осиn Максимович мешкав 
в арбатському ІС)'ТОЧК)', в якому nО'ІИНаа сВОЕ' nрофссорське Ж.ИТГІІ 
nісля nоверІІСІІІІ.ІІ з-за кордону, де в нього nобував Шев•Іенко в 

перші nриї:ши в Москву. Наrадаю, що в 40-х рр.БолянськиА жив у 
бу4Инку Олени діu у Стоповому прову.1ку. :JІІТИМ у будинку 
Кузнєцова на Man.iA НікітськіА вупиuі та, Іtapeurтi, в бу.ІІИшсу Ме
щериновоі на ВспикіА НікітськіА вулиuі. Не треба бути москвоз
навцсм, щоб зро:JУМіпt, шо ui адреси знахОJUІ11.СЯ nоруч. але 

тільки nобувавши на місuі JІСрсконаєwс.ІІ, наскільки невелІtким є 
той шматок арбатськоі землі, що 111к nриваблюввв Осиnа Макси
мовича'. 

'НІ 1'011'181: ІІОІІАСр&,.ttІИКJ НІ ІL'ІІКІ АрІІІкІоКОІ.Іі.'ІWІJШІ 1МІНН!а. 
'Uc- рdОН CТ8pouiiDIJIJ. aplltcuиx npoay,,Іttl, НІИІІ IIUI:tl •nDПfXO!IIIИI 

І XVI-XVII C'ICLIIIImo І roaopn. самі • себе - ХІІІhІІА, СDRртннА. (.'ro."to-
1111, HOJCOid. М8ІІІІІІ і"DІСІоІСИІ ароаумх tа18ІІІІІІ ао церрі 1 Ім'и 'IY.ID
t8DpJIDI Ь:оиІІ 1'8oc:.ul &uof Макрі, IQD ІSуJІІ JНІІ.Існа І 15)9 р. І Ткрс .. r.іА 
І)&рніІ. НІ кіА 6уJІІ JСІСір88сИІ JiDu МпіJІ J.urn.иoa і .1іаоруч Іі.І неі - СІІІ· 
n11t Muo.18 Чуиrwореш.. ІННІ 111і.1ІWІ бlnnoJІ JІD,НА, і Jl ttllti'JOМ ІNНІ 
fPo:JifOI"O &,JUI IIDПUiiCJ8I І Мос:ау.. 8 1 неі 1HIL1H XDI'IitD, І Т8КОЖ Спору.ІІК.1Н НІ 
Іі ~І pdcttli Cnporo Ap6ary .ui UI'PJUIН - 6ім ПречнnенсІо!ООІ ІІОріт і НІ 
По8арскіІ.,..Ш (111Кetd І p&Uнcwd 'UICIC). MC'JD,IIIr.oк•Drll npoiJ'JІDKIМIO• 
IXn.IQЖ.IIO НІІІСРU)' kiІІJtDJO Іо:tНесінІUІ, ШD Ні6н. МІІМЇТDМ ПpиntryaL,Іiio· 
AIIICioiiOfO, 6D а 6iJu неі ut611pu со6і noмewuиtut. А ще nоруч ро'JТаІІІОІІНІ -
мІа Мср:а.цr.DІСЬ&ІІМ ІІРQІУJІСОМ, Вenиr.oto Hitdn:ькoto I)'Jitщeto і НікІтс:w:нм 
O,JІNІPDN - uepuв преп0406tюrо ФеоіоРІ С1у4іта. по6)'АоuнІ 1 першІІІІ 
'18pri XVII стоЮmІ. НІnрмr.іиці XVIII СТОІІЇТТІ ППІрІІфіІОПІНОМ ISya ОлеІ:С:ІИ.ІІр 
C}r8Dpo1, 6ituluepuн ПDХDІІнІІоrо po,ьrti. В нtІ Осип Mlta:HМDIII'I 6)'818 '11• 
cro. Нuіnо1ІПІІСUУІ80АеНКІІr;у ІОкаtтн• IIS4pocy:•hiRІІ, т.е. t«:ПDКІDІU• 
СІ 11 пpltD&auca Х церкак &oat.dl Матери, 'ІТО у HIUCКfaOOI аорот, KuectИDI 
бо.ІІwае ПОА 1111енем ФесwІрІ СrуАНТІ ... • 

ІЩ!r.• 8мtrr.aro ІІшиес:інни І ФеоішрІ С1)'JІНТІ16среDІИСІІ, і І ННІІ. моана 
ІІDСІІ8ІІТІІІ arhxy 11 yncиdl .QІІІІ ІIIJIIniDП) pocllcw:orv І ya;pliHcltКOJO СІІUіста, - 548 



Заповівши майно .!Іружині, БошІнсьхий Jбирввса Перс.ІІІПН своі 
рукописи (ними він дорохна наІtбі.'ІІоwе)' тв бібліотеку Никифору 
Артем'с.У, якоrо віtІ називав с:воім ппсмінником (а :11 ним ue ро
би.1И й дослідники), хоча насІІравді той був ruемінником Ар
тсм'євоі Марфи Микитівни. Никифор Артсм'євучнтслював, жu 
тмк у кннrах і навіть виконував якісь доручемна БолІІиськоrо. 
Принаймні, 26 .1иnна 1857 року Бодянський 3&JНІЧИІ у щсшенни
ку, що ІІотрібна копія iJ •Житие МсфwІ.иJІ• JВ nерrаментним спи
ском Успенськоrо собору дла льаІвсwсоrо історика Авrуста 6c:Ju... 
oвcwcoro •сле.nана ПJІем•нником Никифором Артсмьевwм и еве
рсна МНОІО•. 

Відомо, що вчений, uce тижко хворий, поnросив своrо лікар•: 
сПод,~~ержи мени ХОТІ> нсмноrо, мнс нух.но СJІСЛап. ещё кос-кахне 
распор.~жения•. Uc стосувалоси мкраз Aprcм't:l8: сПо жсланию 
Бодмнского бwла IIOCJWIІ тслсrрамиа Н. М. Арrсмьеву, ero пле
МRНІІИКУ··· НО Г. АрrсмІоСВ НС 38Cl1UI СГО В ЖИВJоІХ; ОН ПрИСХ811 СП)1:
ТR час ПОСІІС хончинw своеrодя.ІUІ'. Таким образом, покоАнику не 
удалось сообUlКІЬ свою ІQ/ІЮ племя.ннику, Кln'OpOIQ' 011 ICei'JUI ro
qu, '11'0 6м68отеu ero Іі)'Ает ~ ему. •• • Владетельни
цеА библиоrеки 0СТ8.118СЬ Полуrра.t.ІОТНU І!ІJІОВВ., которая ... И про
дала её букиниетам РWІІОЧНОГО торrа 38 трИ Т'ЬІСЯИ рубпеА. 0r 
ПродажИ В роJНИцу букиІІИСТW ПО.ІІJЧІUІИ СВЬІWе 20 ТWСІІЧ•' 
(ВидіпеІІо мною. - В. М.). Сучасні дослідники також ПОКJJUІUОТЬ 
усю вину на ваову: .дРужина вчсноrо, даnеха вів. наукових інте

ресів чоловіка, вирішила пролати книrи, що JІІJІНWНЛИСR nic.u 
нього-'. 

Проrе 38p1J111 справед.пивості аідJначнмо, що Марфа Мн
киrівна сnочатку запропонувала книrи Мосmвсьr.ом:у універси

тетові, ккиА оцінив КНИJ[Кову колекцію Бом.иськоrо в 12 тисn 
рублів. Але ксши аШповідні документи було персщаио в Міністср
ство народної освіти, сnрава nшьмува.nаси маье три роки в бю-

'ВU.UuaaDчн ittwd :t МQІ;QМ, &awloul..._.. npocІD)"axRUI[)'nouxl, 
18q1CJQCiм. *РmаАІІі188181к.• :III8XQIDLQCCa Іоrорухопнск. 

' Мсма8ІшdІІ брет - Фuір, - ~ D11'18111o, &аІUІНСКІІІІfіr .11118іРІІПІ W 
сuрОм, помер ' 187) р. 

' liauнcwtмl DDCJІU IUnJIUIJ' ие 1 llonuy. • АрІаІ"с• прІЦІІІІІІ у DІ· 
СІІ'ІИіІ liмtluii, а І КміІ. О'ІІ8МНО. IJIIIПIY'UI ПpKI1tpiiJ'III АО ІІІі біnше ,..,.., 
npore lldЬiulo1U,IIIO.IID nneмhunta 10111Jiilllllll J 1ІІІ'і1КСННІІІ. 

• ТіІм СІ ... М Ci&icnea licwatc:wooro ІWІІІОmІІ УкрІІиІ, 
' ПІ.ІІ.ІІUСІІІІ НІ. Фр .. Осиn tdаІСWМСІІИЧ Scuuna:ul І em АНПНІИ 

1149-11!0 n:/fl')a:UІІc:rap~~~~~~. 1111. Т. 60. С.26. 
• nа-м Н. М. C:alмнaru6dn8DIUII О. М. &Quнaaro /1 eo.nc.oe ca

MtiOIUCIOIC,I912.NII.C.IOI. 
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рократичніR urаннні. Hanuaю, шо МоскоаськнR )'JІіверситп 
.._ МІВ 3ЇбраННR КНИГ БОШІІІСЬКОГО, Прк:ІбаІІИХ ІІИМ у :JакордоІІ
ІЮW)' Іі.чwvІсІІІІі. За оuінкою сучасних учеІІИХ, •біб.1іотека Бо
JІІ'ІІСЬkОГО Є наRбі.'ІЬШ уміло ВКОМІUІСКТОВІІІОJО 3 усіх. ШО :Jбcpint• 
ІОТЬСИ на MoxoliR•, тООrо в СТІрому nрнміщсІІні Московськоrо 
УІІЇІСрситету. 3uІІВЧаt1'1.СJІ, ЩО W1 бібліотека є •JI)'&e ВUt.І'ІИВИМ 
CJICMCtпOM СПІіUUИНН росіІtсЬКОЇ КУ;1Ьl}'РИ j НІ)'КИ•, а також ТС, ІЦО 
нині ріако 3)'С'ІJ)ічаєn.си кннrозібранни. каrрс •JбсріІuо б такнR 
внра3ниА вШбнток особнетості QІlиієі ЛІDJІИНН•'. На превеликиА 
DJІЬ, в 70-х роках ХІХ cтoniml МоскокькиА університет JІВНО 
проrавив уніuльну моапиІість nрІUбання ще wшісі uілk:ІІоі А 
баnnощоі с:nоа'иношавчоі біб.1~ки Бошшськоrо. Вдова. яu 
терnіла нестатки. 3М)'WСІІ8 була ПродаnІ бібліотеку :JІШСWСВО, А 
КННfН розіRWІІИСЯ В ріЗІІЇ руки. 

Суму в 3 тисачі р)'(іпів. віману за всі книги 6о.uнськоrо, 
пізніше піJпвсрюк:ено кинrоІІродааuсм Афанкієи АстаrІовнм 
(мав лавку на Луб'янці), икнА 1880 р. куnив іх у м.ови: •Каnнчсс:т
аом книг бWІІо на семь ломовьах во:юв и нахооклись они в дІІ)'Х ca
pux•1. ОчеІUШИо, що В capaR КИИПІ ві.ІІnравиnа Марфа Мн
ккrівна. Серсц noкynuia книг Осипа Бwuшськоrо були Рум'яи
uевськиА мухА і Біржова біблісm!u.. а ТІІСОЖ Пааnо Щапов, икиА 
заповіІІав іх РосіАському історичному музею, Федір Мазурін Спо
нруввв Архіву Міністерспа закордо11них сnрав). ВасИ.ІІь Кдю
чсасииR, Мико.па ТМхонравов та ін. Особливе значення ми Ук
реінн ммо При.ІІбаІІНІ рукописів Осиnа Бодянськоrо Анлрієм Ти
товим, aazc ці матеріали nотрапили потім у Bi.llдUJ рукоnисів 
lнc:nnyry ліn:ра1}rри ім. Т. Г. Шевченка НАН Украінн: еРукопнен 
Осипа МUС"Имовнчв и ПPQIUUI а r. Ростов ЯрославекоА І'}'бсриин 
АtшрсюАІІсксан.аровнчу Тиrову. Зтотах:оR МИJІЬІА ПО.ПВІІЖНЬІА че
JІОІСК,ІfТО нему UСJІЬІА С)'НJІ)'К писем н персписки Бо.мнскоrо пе

рсспал•. Acn.noв сІІіІчнв, шо 6у.11и випІШКІІ, ІСОJІИ він вімавав 
книrн мішками: •Бп:аго.аарснис ГocnOJI)' Боrу, моя торговля Ul/18 

6 ......... 
Пk:.JuicJ,Щniaaoвн БодянськоrодоАрrсм'єва псреАІШJи 11 :ю

wtпіІІ укрІінсwаа. наро.utих пісеиІ.. Ікі :Jбирu ІіоаянськнА, і час
ТИНІ Roro шмеиннu. Копи учен• Бодниськоrо, nрофесор 
Киікwсоrо уніІерсите'Іу O..ckaUUІP КоrтІрсвсЬІСИА ие381Ювrо до 
СІОЄі смерті вІ.Rві.ІІІв ПОJІТU)' п: рсві10р гімназії, де п.-цював Ар
тем'а, 10111 nepcJІU ІІІому дІІАЬХ080rо UІСЩСНННКІ 1852-1857 рр. 

'CJicc-~C.c...u.иca.yчeбнullllllnlolt-aO. М. &ouкeuro 
//С....НU...НН,1003.NІ S. С.ІО4. 

~~І:~~~a:~Jt.\.C.4S,~M.&auн-
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ВіІІ. Коr.'Іярсвськоrо, якиА нс:мов:Іі помер, ІІі сторінки narpanиnи 
чс:ре:~ Aoro сина оо iнworo учна московськоrо славісn.- DJІCCЬko· 
ro Іrрофс:сора Олекс:андра Кочубинськоrо. ТоА оnублікував іх ча
СТІСОВО J своіми комс:tпаРJІМН в rруднсвому номері •ИсторИ'ІССКО· 
ro вестника• Ja 1887 рік nil:t иазВОJО •0. М. Бо.uнскиА в ero .:анев
ІІИКС•'· Крім ТОfО, В Артем'єва зберіПL1ІНСА JICAKi nоріНКИ 
ШОlІСІІНИІС& вченоrо, якІ він nсрс.аав Івану ПІВІІовському (nобачи· 
JІИ світ у 1888 р. в mоАно зruaнilt пуб.nікаuіі Пааповсьхоrо). 

Осип МаксимОІІJІІІ БодRнсЬІСИА був похований у святому дт1 

иосuичів і всіх росіян місu.і - на тернторії Новсшівочоrо ( Боrоро-
4Иuс-Смолсиськоrо) NOIIIC'11fPЯ, :JІСНоВІІІоrо в IS24 р. за обітии
UСІD ВСJІикоrо КНJІЗІ: Василя ІІІ в naм'Jmo ВЗJІП.І в ISI4 р. Смо
лснсьха. В І S24-l S2S рр. у центрі монастиря було зведено чоrнрь
охстовпниА. n'JП'Квс:рхий собор ікони СМОJІСНСІоКоі Боrоматері 
(СмоnснськнА собор), акиА і став ісrоричннм llliJION моиасrирсь
коrо кладовищ,а1• На аваисцску росіАсЬІСоі історіі НоІКШівочиА мо
настир вийwов у JІІІПОМУ ІS98 ріка., копи в ньому віабулося всена
родне обрення Бориса Г(Щ)'Н0811 на царство, описане Пуwr.іним: 

... Смоrрк: otp~.~~., кро&1К 
8ое ~ соборноА КМСЖОІІWІН 
П...W uepuellxc:urwe ІфІІСТW 
УиІІ:.им Н8рІІ80М. 

М011астнр став місцем постриrу жінок царсьr.:оі сім"і: 8 ньому 
ж:ИJІа uова cтapworo сина Івана Грозноrо uареви'І8 Івана, а'І'ВІСОЖ 
НКИІІЬКО ПОС'ІрИИИі 8 монахині асч- Пстр1. І uарівиа Софія і 
Aoro перша ~ина Євоокія Лопухіна 111 ін.' Похова.нНJІ Ло-
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пухіноі а 1731 р. було останнім а РІШУ • nарських rробннUІ••· Затим 
на КЛІJЮІНші монасrнрІ. ховаnн nрсltСІВвників вищого л.норннст· 
ВІ, а 1 ХІХ столітrJІ - баПІПІх куnuів і nромнсловuіІ.llіячів науки 
і 1Су.1Ь1}'РИ. 

На території Новодіаочоrо монастирІ створився некроnооь, 
нкий нарахоІ)'f: нині бли1ько ста nоховань. серед них немало 
ІЇJІОМИХ І Украіні ТІ Рос:іі nрІ1аиш. Сuжімо, ше 31J10Іro .110 5о· 
uисьхоrо tyr буJІо похоІІно знаменитоrо nоста, rсиера..1-леАтс
наита, КОМІ.Н.ІІ)'В8ЧІ ПІр1113ІНСЬІСОЮ загону І Ві1ЧИ3НІНЇЙ ВійНі 
1812 р. Дениса дааИJІова (1784-1839), учасників uієі війни 
nисьменника МихаАпв Загоскіна (1789-1852), rrисьменннка 
Івана Лаас:чникоаа (1792-1869), KHR"JR, драматурrа, академіка 

Опсксанлра Шаховс:ькоrо ( 1777-1846), учасників Вітчи"JНRНОЇ 
війни 1812 р., аеuбрнс:тів генерал-майора МихаАла Орлова 
(1788-1842). який приймав каnітулнuію Парижа, кня1н Серrін 
Трубеuькоrо (1790-1860), який був обраний D.Иктвтором по
ВСТІИНІ, але на Сенатську rшошу не 1'нвився ... В 70-х рр. 
ХІХ століпя 111 території Новодівочого монастирн :mайwли 
J10Іічнс nрис:танишс друзі БОЛІ.иського літератор Микооа Сущ
ков (1796-1871) і писr.менннк. історик, 8U.ilCMiк Михайло По
r<Шін (1800-1875). 

ПістІ &о.цянськоrо в некроnоnі були nоховані історик, ака
D.смік Ссрrій СоnовRов (1820-1879), nнс:ьмснннк Олександр Пн
с:емс:ькнй (1821-1881), nоет, перскладач Шевченкових віршів 
Опексій Плеш«в ( 1825-1893), репіrійинІt фі.1ософ, поет Волоан
мир Соловйов (1853-1900), математик, професор Московською 
унівсрс~ &пько Ан.ІІр~ Бєлого Mиmna 6)'1'8єв (1837-1903), 
пиеьмсиник Atrroн Чехов ( 1860-1904 )' тв ін. 

Моrнла БoJIJiнcw::oro "JНахОllИТЬСЯ за південним фасадом 
n'~IIOI'O Смменського собору. Віа. неі .110 лрсвньоrо собору 
тридсаmси кроків, а до вкrончсноі красуні, JUвіниuі НОІІОJ1івочо
rо монастнрJІ (1689-1690)- СОПUІ кроків. Так само- J10 монвс
tирс:wrоі стіни, за •кою ропашована Новод.івоче ммовишс, JІС 
перепоховані ВИІ8ТИі друзі &о.цянськоrо- Mиmna Гоrоль і Ceprillt """"' ... 

Бcwlнcwcoro nоховано поруч і1 Мнхай.Аом ПСП'QlІіним, нкиА 
ПОWер а,._, роки 10 НІоОІ'О, 8 •Р)а:хих ІІСІІОМОСТRХ. (1895), ІКЇ 
роопоаіІІалн про uюrили росіJk:ьхих письменників у МосоІ•, чи,....., 

•М. П. ПОІ'QІІ8. ПроJІQІІDЯ nуть по < ... > .aopore, оrибІ.ю
ІІІСА: маабншс, рас:положенное вокруr храма во имк Смо-

'Прu.ЧцоеаІроnеренесеноІІІ Н..-.іІО'Іе ICIIIA08КIIte•I9J3 р. 
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ленскоА Божьс:А Матери, против южноА сторонw nос.1ел.неrо, 
ІІІ краю .:ІОропt у&ИЛИМ < ..• > 4 болЬШИХ ТОПО.'ІІІ И PfUI. ПІИІІТІІИ~ 
ков. в том числе - Поrол.tша < ... > ІІеправилwtоR фориw ка~ 
меНІІ8JІ r.'IWбa, ІІВ ІІСЙ - ЧС"ІЬІрсХКОІІСЧНWЙ ЧСрІІОГО 11J8ІІІПІ. 
крест' •.. 

О. М. &cwntcul. Почти РJІ.!ІОМ с памJІntнком Поюдина < ... > 
НUОДИТСІІ белu Mp&NopHU ЧетWрёХrр&ІІНU КОJІОННа С хсруан
МІМИ•. 

Книrопродавсць АІ:тапов 3І'ІJІ)'ІІІЦІ, JІК він вiJuriцa моrилу 5o
JUІНC:toкoro на самому початку ХХ столі'mІ: сВ 1902 rолу, в лснь 
J1ВВШUП1ІПJІТИЛСТJUІІ кончинw Осипа Максимовича. 6 сентября • 
nоехал І НОВQІlСВИЧИА MOНacn.tplo К nо:шнеR обсJІне, ОТСТО81І 
обсдню И П&ІІВХІШ)'. СВЯШСІІИК ПО своему ІUІ.ОХНОВСНИЮ nреАІІО
ЖИ11 мне пoltnt ІІа ero моПUІ)' лиmю проnсть. ..да тw знаешь ли. 
rде его моПUІа?'" - спрашивает он меня - .. К нему никто не хо
дит! .. - Я rоворю, чrо знаю; он отслужи.1 литию и МСІUІ спраши

вает: .. Что же тw ученнк что ли cro" -Я rоворю, нет. 11 только по-
с.пе ero смерrм кииrи купкn. - "да, зто чс:сп. тебе делает, что тw 
добро помниwь ... Всрmпно Вдова Марфа Никиrична ІК.18д сдсnа
па по прос:тотс своего cepD.WІ1, но МОІ"И.ІІа запущена, нскому обрв

ТІПlо внимание ..• • 
Нині моrила Бодя:нськоrо доrмнута. проте відвjдукm. їі MaJIO, 

бо в сучасних сnеuіаІІьних випанНJІх' про моrнлу СІІавіста не ска-
38Но ні СІІова. Певно, що це Rле віА незнання постаті ві.зомоrо вче
ноrо і нсбwкаІІНJІ поuікавипtси. xro він був, чим 3ВСJІ)'JІНВ по
смертної шани. 
Ми ж пам'итатимемо, що друr Тараса Шевченка, україtІеw. 

Осип Боuнсw;нR похованнR на території Новодівочою монас
тиря, і про ІІІого моrилу тепер Jнатимуrь в Roro нсньuі Украіні. 
Мармурової ицмоrкльноі колони 3 хсрувімами вже даІІНО не
має, але иадrробок - гранітна стела' 3 написом - прекрасно 
збсрсrласа: 

• Хрест АОН8ІІІОЮ 'ІК)'НС -~І 6puoncmi&arA нurpo6oiC _ ......... 
nІс.....нІ. 

• fЬcna npo rроші, 8ld JIМifJI8.,... • n0ХІD8ІННІІ &r&z.иcwaaro ІІІRрІІ
tорІІ'НоІІШіІО'ІОІ'ОІІІОІІ8СnІJІІІ. 

'ДuWC08 А. ННОІІІnІІІ нскроnо:~• • МОН8С1WрІо.- М., 2006; IO.I'dluaol. 
ЖІDн• МОСІСОКІСІDІ uuІІиш. ИсnJрІUІ К COipCwniHOCI'Ь. - М., 1006. 

8 ша. ХНІІІU мimrnocl Dior)l8фt'IHI.II08iDJI npur1I'UIO npo ІСЬ JUCUІCI,IIId 110-
I08UIIИІ'IqiiiiOpiJ'H~МOIIICJ1QМf.llle &calnc:wcldtнutn.нe ... .,.,..,.. 

'8исоn СІUІІ - IOS СМ.,ШКрІІНІ -ІОсм., tvaUIКІ- 12111 см. ВонІаоіn. 
.. ROC'IUICtniiiiCOIO» IScM.,IIIIIpИtiOID:ZScм. іАОUМІІСІDІSС:М. 
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•БомнскиА 
Осип Максимович 

1808-1877 
професор Московскоrо унивсрс;НttТа 

нсторнк•. 

Я частенько бувu біли моrи.1и Боuнсьхоrо, ane особІ:Іиво за
пам'JПUСнаен• СuтоіТріАці - 27 травня 2007 року. копи робспа 
нu ціЄJО JСИІО'ОІО буJІІ в розпапі. Biauвitu бузок. nia спекотним 
СОІО.ІСМ сумовито схиnи.rrн ЛИС"ПІІ старі берези А молоді ЛИПИ, ШСМ
ЛНВО пвхпа свіжоскошена 1р8118. а нескошена pocna ПО-(:ілw:ькому 
віл•но, ПОІUІТХОвана сивимн круrлнчками пухнас:тих кулІобаб ... 
МісІоКНА І')'Л за І:Jінами МОІІІСТНря 1118В8ВСІ Ч)'JСИМ і lІР)ТОрІJАННИ, 
а 1)"1' бупо 111хо, спокійно, 1~ шумів лише у І')'С'І'ИХ верховітnІх 
сrарнх і внсохих JІНП і кпеніа ... 

МmРІІ тіJІьки мріnн про п:, шоб сnочивати вічним сном у та
кому місuІ А ccpe.!I18IUIX неб~иків. 



« ••• Порадує твою запорозьку душу• 
(JІІАІісm• ІІіСАІІJН0811) 

Поставивши московською украінuи Осипа Боз.Ішськоrо поруч 
із ІІСІІИКИМ українnсм Тарасом Шевченком. я намаrався lUI11I ]NO
ry читачеві не тільки nрис.'І)'ХІІтисиао автора, а А спробувати са
мосrіАно визна•tити місце нашоrо співвітчизника в ухраіttському 
та росіАському історичному коtпексті. Буквально через рік nісл• 
смерті Бодянського MиxaRno Драrоманов 1JХ!бни ttc no-cJIO(мy: 
•Все-таки, будучи з npиpwut амеко не ПОС.ІІіднім чоловіком і в 
Москві. і на Украіні, він не став в рsшу перших ні пм, ні там•'. 
Звісно, шо так, икшо говорити про спраuі першиА рм украінuів. 
у м.кому С'ТОJП'Ь Тарвс Шевчешеа і МИКQ/ІВ Гого.'1ь. Ме, так би мо
аитм. а аруrому рилі BИJUmtиx украінuів, які жtшн й прашовали в 
Росіі •на спаву нашої nресnавної УкраіІІИ•, .пе nep.a.o •rнслІІ"Тt.СІІ 
Микола Костомаров, ПаНТСJІеАмон Куліш. Михайло Максимо
вич, наш герой - ОсиІІ БоuнськнА - має nocicm на.1ежнс йому 
місuс. Звичайно. не а апфавіnfому порнл~ божтоді він опинкть
СR першим. але саме в цьому рІІді. СпОJІіваюсм, що в моіІt киИ3і 
.П.ОСТ8І'ІІЬО Матеріалу д1ІJІ. ТВКОІ'О ВНСНОІІК)'. 

Глибоке ро]умінни необхІлності пІлготовкн lt виланим 
спеuіальноі книги про Бо.ІUІнсьхоrо приІtuшо неuовзі nісля lto
ro смерті. ПрнttаІtмні. вже в 1879 р. журнал •Русская старина•. 
повідоМІІяючн про ]бережені рукописні матеріапн вчсноrо, в то

му числі Яоrо наукову перепис ку. 3І.К.ІІИкав: •ВПОІІне желате.nьно, 
чтобw близкие к зтому JІСJІУ лиuа ВОС:ПОJІЬ30ВІJІИСЬ :miNИ .паннv
мн Н Предста8ИJІН ВO:JMOIUIO ПОЛНУЮ OUCHICY lІеятеJІЬНОСТН ЧСJІО
ВСkа, так .a.wtro слуанвwеrо отсчествсиноЯ науке •. Спрвtші, в 
ХІХ столітrі буJІо зроблено немаnо в справі nубпіІсаціі листів, 
wоденників Осипа Бомнськоrо, інших документів, Ї] ним 
nов'R1Іних. Але в •РусскоА старнне• АшлосR саме про моно
rрафічнс лосліmt:ення, в якому •по восnомиианиам и массе соб
сnмшноручнwх 11Писок и чсрновwх отпусков nисем можно бу
дет ВОССТВІІОІИТЬ обра] 31'01'0 ЛИца, МНОГИМИ, К CO)UJieHHIO, Не 
ПОНJІТОГО ... • 

hc 1'О.І1і було чітко сформульовано, чим ~· Осип Мак
симович окремоі книrи і в чому ПOJUiraE: іі nри]наченИJІ: •Знаме-

'ДрІrоканаІ М. УІфІІнІІ цеtnрІІJ/ q,a-. '[ 2. С. 525. 
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НИ'ІWІ учснwtІ - ОН OU3&II rроМІІдНЬІе )аІ)'ПІ І'осс:ИИ І области 
спавяноІІС.ІІСНИJІ и отечсствснноА истории, и мw от кеА ауwн жс
ласм, ,uбw 38СІІ)'rи :ПИ бьиІи JQICWCHЬI И OUCHeHW. ІСССТОроІІІІС•', 
В ЇСТОри'ІНО НОІИJІ. YNOIU. ІІП'ОР HUianacl :JІІUtИТН Й ОЦЇНІПІІ 38-
СІІ)'ПІ 5о.uнськоrо ще А перед •ненwсо10 УкраіНОІО8', але це не ои
ІСJІІОЧК створення спеuіаІІьноі бі0J118Фічноі nраці про Бсшннсwrо
rо. В Украіні tua х.ннrа мапа 6 внІh'и. скuімо, в «РІЇ •Oco-
6иcricn. і аоба-, а І Росіі- а серії •Жи:JИЬ :J8МCЧIIТCJiwtWX АІWІСА•. 
lleJнo, rоворАЧН споІUІн Шевченка, :sверненнмн ло Бо.uнсько-
rо, це ІІОрІ.ІІ)'Є tloro -зanopowcy JIYIUY.· 

fipoaoJQtyJDЧJІJIOCIIШнiiiUtКY А ПИСWІСННИЦЬІС)' робоrу І uitl ца
рині, 31U1powyю моіх. КОІІеr-історикіІІ, особпиво MOJIQIUIJI., ло роз
робки бnаrодаnюі -n:м11111х.н. СпОJІіІаІося, wo .ао 200-річчи :J JІНJІ 
нарцgснна Тараса Шевченка побачаn. світ моноrрафії, спеціаль
но присІІІЧСні СІ'UС)'НUМ rсніалWІоrо Кобзвря ] Панте~~еАмоном 
Купішем, Мнхайnом Махсимовнчем, Мнха:Апом Шспкіним ... Не 
сумніваюса:, wo так само. кк: і у випааку] Осипом БодинсьІUІм, ці 
дос:~~Шzекп .u.ayn. ]Nory rJІнбше ]ІL]Ирнуrи в Шевченкове аиnи, 
ІІСІфUішс вневітлІПИ маповіІомі rрані Aoro харахтсру. по-новому 
ПQІІИІИТНСЯ на поетову nюрчісп., 3бanrnml конкретним історич
ним матеріалом Aoro .nНСУ)'ІІННИ 18 UlQIICHHIIXOВЇ :J8ПИСН, po]WH· 
риnІ .ІІОК)'ІоІСНТІІІЬІІ)' ба])' ІDеІЧСНКО:JНІІІІСПL 

НІС8МКінеш, nам'П'ІІО'ОІ про наву uієі книrн, наrааа10 Шев
ченхові е~овв: •Но, братіи, не ваавайтссь в 'J)'I')', а м~ь Боrу і 
pa6o'raJt-n: р&])'Мно, во ім'• матері иаwоі Украіни ••• Амін .... 

'ОсІш Мuс:кмамч:ІіІuаак:кІІІ//І")а:аІІс:nр~~ІІ8,1179. T.XXV. С. 214,218. 
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