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До того, хто відкрив книгу
У листах до андрія козачковського, Пантелеймона куліша, осипа Бодянського, Михайла 
Щепкіна тарас Григорович іноді звертався так: «друже мій єдиний!» тепло й щиро пи-
сав поет до івана сошенка («Мій искренний друже»), до Михайла Максимовича («друже 
і голубе мій сизий»), до варвари рєпніної («добрый и единый друг мой!»). так само по-
доброму — «мой искренний друже»1 — називав поет і московського знайомого сергія ак-
сакова. а як же Микола Гоголь, із яким тарас Шевченко так і не познайомився? в нашому 
випадку це не так і важливо, бо маємо дуже багато свідчень великої Шевченкової шани до 
Гоголя. досить згадати звернення до нього у вірші «Гоголю» (1844): «великий мій  друже».

усе це пояснює, чому саме так я назвав книгу. всі герої були різними особистостями за 
талантами й масштабами, у кожного з них були свої, неповторні стосунки з тарасом Шев-
ченком, що й розвивалися по-різному. крім того, читач дізнається ще про багатьох людей, 
з якими поет зустрічався чи приятелював. але виокремлені постаті — Шевченкові друзі 
й великий Гоголь — були близько причетні до нього й відіграли неабияку роль у житті пое-
та від івана сошенка, який подав теплу, дружню руку підтримки земляку в холодному, жор-
стокому Петербурзі, і  до Григорія Честахівського, котрий був «головним розпорядником 
проводів і похорон» Шевченка й привіз його прах з Петербурга через Москву до канева.

Героїв книги знаю не з  чуток. Більше того, до цієї синтетичної праці йшов бага-
то років. Початок було покладено дослідженням Шевченкового перебування в  Мос - 

1  російськомовні листи та «Щоденник», а також російськомовні твори тараса Шевченка цитують-
ся мовою оригіналу. звернуся тут до авторитету шанованого мною вченого Юрія Барабаша, який пише 
щодо Шевченка: «Перекладати його російськомовну прозу на українську? Погодьмося, це трохи дивно, 
щоб не сказати смішно… я вважаю за коректне цитувати їх в оригіналі».

так само логічно цитувати в оригіналі й осипа Бодянського, Миколу Гоголя, Михайла Щепкіна, сергія 
аксакова, варвару рєпніну і т. д., аби, говорячи словами Барабаша, «не створювалося мовної незлагоди». 
взагалі літературні твори чи, скажімо, листи краще читати тією мовою, якою вони написані. цей принцип 
також стосується тогочасних документів і текстів інших діючих осіб із російського боку. Говорячи словами 
Шевченка, «у їх народ і слово, і у нас народ і слово». я відчув усю глибину й мудрість цієї сентенції, працю-
ючи в Москві впродовж чвертi століття. тим більше, що самодіяльні переклади деяких дослідників, які мені 
зустрічалися, не можу вважати досконалими. вони  забирають аромат часу, зокрема, вилущують особливий 
стиль мови, якою спілкувалися видатні російські українці.

таким чином, правильно перекладених текстів обмаль, і я наважуся перекладати лише російськомовні 
тексти радянського періоду, а ті, що датуються Шевченковим століттям, цитую в оригіналі. На мій погляд, це 
дає змогу контрастніше відчути поетову епоху та глибше зрозуміти сутність нашої теми.
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кві1, що відразу виявило необхідність значно глибшого вивчення та висвітлення поетових 
стосунків із великими українцями в Першопрестольній та й не тільки. тоді й з’явилася кни-
га про дружбу тараса Шевченка з осипом Бодянським2. удостоєння згаданих двох праць 
Національної премії україни імені тараса Шевченка (2009) переконало мене в тому, що 
йду правильним шляхом. Наступна книга була присвячена великій дружбі тараса Шевчен-
ка і Михайла Щепкіна3. у бібліотеці Шевченківського комітету вийшла у світ і узагальню-
юча книга4. досліджував також стосунки тараса Шевченка з Михайлом Максимовичем5. 
вивчення віртуальних перетинань Шевченкової та Гоголевої доль було здійснено під час 
підготовки авторських енциклопедій «Шевченківська Москва»6 і «Гоголівська Москва»7. Чи-
тач дізнається про це чимало нового й цікавого. духовна напруга перебування двох україн-
ських геніїв у московському світі, зокрема в арбатському ареалі, збереглася донині. розповів 
я про Шевченкових друзів, передусім, московських, і російським читачам8.

у той же час про поетові стосунки з іваном сошенком пишу вперше. для мене це спра-
ва честі, бо сошенко — мій земляк, вихідець з Богуслава на київщині, а його роль у Шев-
ченковій біографії науково досліджена недостатньо. Близький мені й призабутий нині пе-
реяславець андрій козачковський, у якого кобзар написав свій безсмертний «заповіт» («як 
умру, то поховайте…»). вважаю необхідним розставити нарешті важливі акценти в стосун-
ках поета з Пантелеймоном кулішем9 і варварою рєпніною10.

На мій погляд, особливість цієї книги полягає в тому, що вона народилася на основі 
численних власних досліджень. саме це дозволяє представити читачеві масштабні портре-
ти поетових друзів, докладно розповісти їхні біографії, показати зародження інтересу до 
творчості поета задовго до зустрічі з ним, розкрити дружні стосунки, а ще — наголосити 
збереження друзями пам’яті про кобзаря й після його смерті. таким чином, йдеться про 
біографічні (!) глави, з яких і випливає спорідненість і суголосність наших героїв з тарасом 
Григоровичем. іншими словами, хочу розповісти про Шевченка через біографії його друзів. 
очевидно, що такої можливості не було у відомих життєписах тараса Шевченка чи спеці-
альних працях про його стосунки з окремими особистостями. водночас у книзі показано, 
як переплітаються долі кожного персонажа з Шевченковим життям, що глибше розкриває 

1  Мельниченко В. Ю. тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві». М.: олМа Медиа Групп, 2007.
2  Мельниченко В. Ю. «На славу нашої преславної україни» (тарас Шевченко і осип Бодянський). М.: 

олМа Медиа Групп, 2008.
3  Мельниченко В. Ю. тарас Шевченко: «Мій великий друг Щепкін». М.: олМа Медиа Групп, 2009.
4  Мельниченко В. Ю. тарас Шевченко в Москві. к.: либідь, 2009.
5  Мельниченко В. Ю. українська душа Москви (Михайло Максимович, Михайло Щепкін, осип Бо-

дянський, Микола Гоголь). М.: олМа Медиа Групп, 2010; його ж. українські наголоси московських хра-
мів. — М.: олМа Медиа Групп, 2010.

6  Мельниченко В. Ю. Шевченківська Москва. авторська енциклопедія-хроноскоп. М.: олМа Медиа 
Групп, 2009.

7  Мельниченко  В.  Ю. Гоголівська Москва. авторська енциклопедія-хроноскоп. М.: олМа Медиа 
Групп, 2011.

8  Мельниченко В. Е. арбат, 9 (феномен дома в истории Москвы арбатской). М.: агентство печати 
«столица», 2012.

9  Життя і творчість Пантелеймона куліша всебічно досліджені. досить назвати двотомну працю Єв-
гена Нахліка «Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель» (к., 2007). виходить у світ Повне 
зібрання творів Пантелеймона куліша, що готується українським науковим інститутом Гарвардського уні-
верситету, інститутом літератури ім. т. Г. Шевченка НаН україни, Науковим товариством ім. Шевченка 
в америці, інститутом енциклопедичних досліджень НаН україни, інститутом критики. Голова редакцій-
ної колегії — Григорій Грабович, голова редакційної ради — іван дзюба, відповідальний секретар — воло-
димир яцюк, упорядкування, коментарі — олесь Федорук, відповідальний редактор — віктор дудко. 

це й  дозволяє висловити лише те, що турбує мене як читача наукових і  популярних праць про 
Пантелеймона куліша. 

10  Постать варвари рєпніної цікава найперше в її стосунках із тарасом Шевченком, і саме ці сторін-
ки життя княгині заторкнуті в книзі.
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дивовижний духовний космос поета. Найперше, ми дізнаємося від освічених сучасників, 
як вони сприймали його творчість, як, власне, народжувався і міцнів національний геній 
україни, як він ставав неперевершеним не тільки на теренах україни, але й у Петербурзі та 
Москві. скажімо, від’їжджаючи з Москви 26 березня 1858 року, Шевченко записав у що-
деннику: «В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещённых москвичах самое 
тёплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии». тож не випадково, що 
серед історичних персонажів цієї книги  — видатні фахівці в  різних галузях науки, літе-
ратури та мистецтв: учений-природознавець, фольклорист і мовознавець Михайло Мак-
симович, письменник сергій аксаков, історик і публікатор документів осип Бодянський, 
артист Михайло Щепкін… окрема оповідь  — про віртуальні стосунки двох українських 
геніїв — Шевченка й Гоголя.

автор знайшов чимало цікавого в  уже відомих опублікованих історичних джерелах, 
адже новий ракурс висвітлив новий зміст давно відомих текстів. Напевне, дехто подумає, 
що в такій книзі не може бути й мови про будь-які архівні документи, адже поетових друзів 
описують уже півтора століття, не кажучи вже про самого Шевченка… то й буде непра-
вий! Насправді в книзі використано чимало нових матеріалів із московських і київських 
архівів. Найперше — унікальна справа, знайдена мною в центральному історичному ар-
хіві Москви під назвою «дело канцелярии Московского военного генерал-губернатора по 
секретной части о рядовом оренбургского батальона Шевченко»,  розпочата 25 вересня 
1857 року, тобто через кілька днів після того, як Шевченко прибув із заслання до Нижнього 
Новгороду, з метою відстеження його проїзду через Москву до Петербурга. у ній міститься 
секретне листування про Шевченка оренбурзького, саратовського, московського, петер-
бурзького і нижньоновгородського військових генерал-губернаторів, а також московсько-
го обер-поліцмейстера. Більше того, чотири документи безпосередньо стосуються пере-
бування Шевченка в Москві в березні 1858 року. у тому ж архіві вперше знайдено нові 
свідчення про людей, причетних до вшанування пам’яті тараса Шевченка в храмі святого 
тихона на арбаті, до панахиди за ним, а також унікальні нові факти з життя та творчос-
ті Михайла Щепкіна й осипа Бодянського. у російському державному архіві літератури 
і  мистецтва, Науково-дослідному відділі рукописів російської державної бібліотеки («ле-
нінки») виявлено невідомі листи Михайла Максимовича. Читач також знайде посилання 
на документи державного центрального музею ім. о. о. Бахрушина, центрального архіву 
науково-технічної документації м. Москви, державного науково-дослідного музею архітек-
тури ім. о. в. Щусєва. Чимало цікавих моментів, яскравих блискіток із життя практично 
всіх наших героїв знайдено у відділі рукописних фондів і текстології інституту літератури 
ім. т. Г. Шевченка НаН україни1 та інституті рукописів Національної бібліотеки україни 
ім. в. і. вернадського.

до речі, й ілюстрації до книги підібрані так, щоб кожен мав можливість доторкнутися 
до Шевченкових часів, особливо через автографи всіх її героїв.

розповіді про Шевченкових друзів ведуться, по можливості, у  хронології їхнього 
знайомства. Глави книги природно неоднакові за обсягом, що залежало не стільки від 
глибини авторської розробки конкретного персонажа, скільки від уже названих засто-
рог і масштабності постаті та кількості збережених документальних матеріалів.

отже, говорячи словами тараса Григоровича, «начнем же убо начало книги сице»..

1  На відміну від багатьох московських архівів документи у цьому важливому архівосховищі піддані 
системному аналізові. див.: Путівник по фондах відділу рукописів інституту літератури. к.: видавни-
чий центр «спадщина», 1999. докладніше див.: Гальченко с. а. скарби літературних архівів. к.: атопол, 
2012. с. 8–23. 
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«З Сошенком у братерСьких СтоСунках»

«Познайомився з художником Сошенком»

Що найстрашніше в історичній розповіді, не кажу вже про наукове дослідження? 
Правильно, невігластво! додам — особливо войовниче невігластво.

Мудрий іван дзюба пише: «Невігластво як джерело палкого натхнення виявля-
ється в цілковитому незнанні україни, її історії, культури, а через це довільному по-
водженні з окремими фрагментами неопанованої цілості…»1 саме так!

якась авторка, нічтоже сумняшеся, виплеснула в  щотижневику «2000» па-
сквіль «Міф про сошенка». ось деякі ремствування (мовою оригіналу): «Миф 
о  том, что “иван сошенко первый рекомендовал крепостному тарасу рисовать 
акварельными красками”, как пытаются доказать это доверчивым читателям со-
ставители “Шевченковского словаря” и  исследователь л.  Ф.  Хинкулов… проти-
воречит правде жизни…»; «Не принимал сошенко никакого участия и  в  выкупе 
Шевченко из рабства в 1838 году…»; «Не был сошенко и “другом тараса Григорье-
вича, с которым он находился всю жизнь в братских отношениях”, как уверяют 
комментаторы словаря…»

ох і  дісталося серйозним ученим і, зокрема, леоніду Хінкулову, який виглядає 
Говерлою перед горбочком авторки. та послухайте, що писав сам тарас Шевченко, 
якого вона, судячи з усього, не читала, в «автобиографии» (орієнтовно перша поло-
вина лютого 1860 року):

«…Познакомился он (тарас Шевченко. — В. М.) с художником иваном Максимо-
вичем сошенко. с которым и до сих пор в самых искренних братских отношениях. 
По совету сошенка он начал пробовать портреты с натуры акварелью…

у 1837 году и.  М.  сошенко представил его конференц-секретарю акаде-
мии художеств в. и. Григоровичу с целию освободить его от горестного состоя-
ния. в.  и.  Григорович просил о  нем в.  а.  Жуковского, а  в.  а.  Жуковский, пред-

1  Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній україні. к.: видавничий дім «києво-Могилянська академія», 
2006. с. 13.
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варительно узнавши цену от помещика, просил к.  П.  Брюллова написать его, 
в.  а.  Жуковского, портрет для императорской фамилии с  целью разыграть его 
в лотерею в царском семействе. великий Брюллов охотно согласился1. Портрет на-
писан. в. а. Жуковский с помощию графа М. Ю. вельегорского устроили лотерею 
в 2 500 рублей ассигнациями, и этою ценою была куплена свобода т. Шевченко 
в 1838 году, апреля 22».

Можу додати до цього з особистого досвіду, що малоосвічені й бездумні писаки 
врешті-решт виявляються нічого не вартими в порівнянні з талановитими, мис-
лячими. от якраз того самого 2002 року в  львівському журналі «дзвін» (№  5–6) 
з’явилася історична повість іншої жінки — Наталії околітенко «рось-Марія», що 
згодом переросла в історичний роман2, про івана сошенка — світлий, теплий твір. 
його ми ще згадаємо, втім, як і невігластво деяких авторів. але відразу запам’ятаємо, 
що воно — невігластво — не є аргументом, як говорив Бенедикт спіноза.

Не заторкую дослідників, які справді скрупульозно вивчали історичні докумен-
ти й висловлювали щодо біографії сошенка думки та судження, відмінні від загаль-
ноприйнятих. скажімо, письменник Мечислав Гаско понад три десятиліття тому 
видав цікаву книгу «у колі Шевченкових та Гоголевих друзів», в якій міститься без-
ліч спірних заяв3. авторка, котру цитував, належить до людей зовсім іншого сорту: 
вони займаються поверховим плагіатом, привласненням чужих думок і трансфор-
мацією їх у  дешевий і  несамовитий газетний лемент, тим самим примножуючи 
риторичний хаос.

видатний шевченкознавець Петро Жур ще півстоліття тому докладно розповів 
про те, що «в житті Шевченка існував, так би мовити, досошенківський період за-
лучення ширяєвського учня до художньо-літературного середовища»4. в цьому кон-
тексті давно доведено, що Шевченко ще до сошенка пробував акварелі5. так само 
зазначено, що «нові творчі обрії відкрилися перед Шевченком, коли він познайомив-
ся з учнем академії художеств іваном Максимовичем сошенком…»6. отже, нинішня 
газетно-комп’ютерна шамотня навколо Шевченкового друга, богуславчанина івана 
сошенка, нічого, крім гидливості, не викликає.

заторкнемо деякі відчайдушні припущення днів минулих. як відомо, Мечислав 
Гаско поставив під сумнів Шевченкове свідчення про його зустріч з  іваном со-

1  це свідчення тараса Шевченка підтверджується також аполлоном Мокрицьким, який записав 
у щоденнику 2 квітня 1837 року: «После обеда призвал меня Брюллов. у него был Жуковский, он желал 
знать подробности насчет Шевченка… дело наше, кажется, примет хороший ход… сегодня начат пор-
трет Жуковского».

2  Наталія околітенко за роман «рось-Марія» у  2012 році номінувалася на Національну премію 
україни імені тараса Шевченка.

3  Про це говорили й  писали ще сучасники Гаска. скажімо, в  «Шевченківському словнику» 
(1978) відзначено, що «гіпотези Гаско викликали слушні заперечення деяких шевченкознавців». 
у праці «т. Г. Шевченко. Біографія» (1984) час від часу йшлося про те, що «нема підстав припускати, 
як це робить М. Гаско…» чи зазначалося, що його гіпотези «легко спросто вуються».

4  Жур П. В. Шевченковий Петербург. л.: лениздат, 1964. с. 68–69.
5  т. Г. Шевченко. Біографія / в. с. Бородін, Є. П. кирилюк та ін. к.: Наукова думка, 1984. с. 36. 
6  Кирилюк Є. П., Шабліовський Є. С., Шубравський В. Є. т. Г. Шевченко. Біографія. к.: Наукова думка, 

1964. с. 31.
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шенком у  літньому саду чи деінде й  однозначно заявив, що поет познайомився 
тоді з… Миколою Гоголем. На думку Гаско, саме Гоголь, а не сошенко, ввів юнака до 
кола відомих петербурзьких діячів культури, а згодом став (знову ж таки всупереч 
фактів і тому, як це зображено в Шевченковій повісті «Художник») мало не ініці-
атором його викуплення з кріпацтва. далі в книжечці подано ще низку гіпотез, із 
сукупності яких вимальовується картина не лише знайомства, але й  постійного 
спілкування і тісних дружніх стосунків Гоголя і Шевченка.

слава Богу, скрупульозний аналіз цих хитромудрих вимислів уже проведено ви-
датним шевченкознавцем і гоголезнавцем — одним із наймасштабніших у світі! — 
Юрієм Барабашом:

«відверто кажучи, ці гіпотези, а  надто спроби спростувати й  “уточнити” 
самого Шевченка, загалом частіше екстраваґантні, ніж переконливі; прива-
бливість і корисність книжки М. Гаска я вбачаю не в них, а передовсім у тому, 
що вона спонукає до пильного відчитування давно і, здається, всебічно вивче-
них текстів, до переперевірки деяких усталених думок і  суджень, привертає 
нашу увагу до   історично-літературних лакун, суперечливих свідчень, не впо-
вні з’ясованих  фактів, а  то й  просто конфузів у  канонічних письменницьких 
біографіях»1.

Що стосується повісті «Художник», то, за словами Барабаша, Гаско, попри всі 
зроблені ним застереження, насправді не розмежовує тексти документальні та 
художні. йому здається, що Шевченко, посилаючись у  надрукованій 1860 року 
«автобиографии» на сошенка, тим самим хотів «підкреслити автобіографічний 
характер своєї повісті». але, по-перше, незрозуміло, до кого могло бути адресо-
ване те «послання»-уточнення, якщо на той час повість іще не було надруковано 
та її ніхто не читав. По-друге, чому не можна було підкреслити те ж саме поси-
ланням на Гоголя, постать куди більш відому й значущу (якби в літньому саду був 
і справді він)? версія про «міркування політичної конспірації», яку і без того ледве 
чи можна сприйняти всерйоз, стосовно письменника, якого вже не було на сві-
ті, виглядає взагалі абсурдною. По-третє, і це, либонь, найголовніше: аналізуючи 
образ оповідача в  «Художнике», Шевченко прагнув (виходячи з  міркувань суто, 
сказати б, політично-прагматичних) якраз протилежного — відійти від автобіо-
графічності.

Є у Барабаша й абсолютно конкретні висновки:
«Шевченко і  Гоголь. вони не були знайомі. Немає жодного документального 

потвердження чи бодай більш-менш вірогідного свідчення сучасників про зустрічі, 
будь-які особисті контакти двох мистців. Натомість маємо недвозначні заяви самого 
Шевченка про відсутність таких контактів…

спроби (Мечислава Гаска. — В. М.) перетлумачити чи скоригувати Шевченка 
надають підстав взяти від сумнів свідчення самого поета про те, що він не був осо-
бисто знайомий з Гоголем»2.

1  Барабаш Ю. Я. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. к.: видавничий дім «києво-Могилян-
ська академія», 2007. с. 639.

2  Барабаш Ю. Я. Просторінь Шевченкового слова. к.: темпора, 2011. с. 457, 458.
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Читач може цілком довіритися справжньому й глибокому знавцю, лауреату На-
ціональної премії україни імені тараса Шевченка Юрію Барабашу.

але як тоді бути з тим, що Барабаш якраз і зазначив, що «не можна не визна-
ти обґрунтованими сумніви М.  Гаска щодо того, що сошенко на момент зустрічі 
з юним художником у літньому саду сам іще “новак і скромний учень академії худо-
жеств”, міг звести свого знайомця з такими олімпійцями, як Брюллов, Жуковський, 
венеціанов, допомогти юнакові вступити до академії, рекомендувати його впливо-
вим особам як портретиста тощо…»1.

справді, свого часу навіть олександр дейч і Максим рильський писали, що со-
шенко познайомив Шевченка «с влиятельными людьми: замечательным мастером 
живописи, профессором академии художеств карлом Брюлловым и со знаменитым 
поэтом Жуковским»2. але в 70–80-х роках минулого століття ніхто з серйозних до-
слідників подібне кліше вже не повторював3. а головне, жодних підстав для цього 
не давав сам Шевченко. скажімо, в цитованій «автобиографии» поет говорив лише 
про те, що «в 1837 году и. М. сошенко представил его  конференц-секретарю ака-
демии художеств в. и. Григоровичу…». в «Письме т. Гр. Шевченка к редактору “На-
родного чтения”» (18 лютого 1860 року) написано докладніше: 

«В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю Академии художеств 
В. И. Григоровичу с просьбой — освободить меня от моей участи. Григорович передал его 
просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил 
К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет с целью разыграть его в частной 
лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре  портрет Жуковского был у него 
готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Вьельгорского, устроил лотерею в 2 500 ру-
блей ассигнациями, и этою ценою куплена была моя свобода в 1838 году, апреля 22.

С того же дня начал  посещать классы Академии художеств и вскоре сделался одним 
из любимых учеников-товарищей Брюллова. В  1844 году удостоился я  звания свободного 
художника».

Навіть у Шевченкових відповідях на допиті в ііі відділі 21 квітня 1847 року чіт-
ко названо справді ключові фігури визволення поета з кріпацтва: «…Чрез посредство 
Василия Андреевича Жуковского, графа Михаила Юрьевича Виельгорского и Карла Павлови-
ча Брюллова. Брюллов написал портрет Жуковского для императорской фамилии, и на эти 
деньги я был выкуплен у помещика». 

тож не треба примножувати, знаючи про, передусім, Шевченкові та інші свід-
чення, можливості й заслуги івана Максимовича. Між іншим, в академічному «Шев-
ченківському словнику» взагалі не йдеться про те, що сошенко знайомив Шевченка 
з карлом Брюлловим і василем Жуковським, і немає жодного слова, що він самотуж-
ки допоміг Шевченкові вступити до академії, тощо.

1  Барабаш Ю. Я. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. с. 639.
2  Рыльский М. Ф., Дейч А. И. тарас Шевченко. Биографический очерк. к.: державне видавництво  

художньої літератури, 1964. с. 18.
3  Не варто всерйоз сприймати невмотивовано спрощені трактування. скажімо, дмитро красиць-

кий у 80-х роках минулого століття, змальовуючи розмову сошенка з Шевченком, зобразив івана Мак-
симовича метром першого ряду: «завтра ж підемо до карла Павловича… а зараз бери папір, фарби — 
малюй. На мене чекає венеціанов…»
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сам іван сошенко також нічого подібного не заявляв, а згадував, зі слів свого до-
брого знайомого Михайла Чалого1, таке:

«…я был довольно знаком с известным нашим малороссийским писателем Гребен-
кою, с которым прежде всего посоветовался, каким образом помочь нашему земляку. 
Гребенка принял к сердцу мое предложение, стал часто приглашать тараса к себе, давал 
ему для чтения книги, сообщал разные полезные сведения и проч. Потом я представил 
тараса конференц-секретарю академии в. и. Григоровичу с убедительнейшей прось-
бой — освободить его от жалкой участи крепостного. Григорович, вместе с придворным 
живописцем венециановым представили Шевченка Жуковскому, который горячо 
принялся за решение вопроса о его освобождении от власти помещика»2.

сам Чалий у біографічній праці про Шевченка писав:
«добросердного сошенка доглибно зворушило жалюгідне становище юнака, та 

допомогти йому він не мав спромоги. та й чим міг зарадити лихові той бідний тру-
дівник, що скнів над роботою заради шматка хліба — без зв’язків, без протекцій?»3

здається, точніше й зрозуміліше не скажеш! усе інше, в тому числі про Гоголя, 
у деяких авторів, очевидно, від лукавого.

Щодо часу знайомства Шевченка та сошенка є різні версії. в згаданому «Шевчен-
ківському словнику» названо 1836 рік. так вважав і Петро Жур, а Павло зайцев називав 
1835 рік. автори Шевченкової біографії Євген кирилюк, Євген Шабліовський і ва-
силь Шубравський також писали, що це сталося у 1835-му. у коментарях до 4-го тому 
Повного зібрання творів тараса Шевченка (2003) примирливо зауважено: «…Можна 
думати, що їхня зустріч відбулася в проміжок часу від 1834 до 1836 р.».

тепер звернемося до російськомовної Шевченкової повісті «Художник», яка 
є джерелом інформації про біографію поета в період перебування в Петербурзі та 
навчання в академії художеств. 

1  Чалий Михайло корнійович (1816–1907) — інспектор 2-ї київської гімназії, в якій іван со-
шенко з 1856 року викладав малювання. Познайомився з Шевченком у серпні 1859 року на кварти-
рі сошенка в києві, листувався з ним, допомагав поширювати «Букварь южнорусский», у 1882 році 
видав перший життєпис поета «Жизнь и произведения тараса Шевченко». тарас Григорович відвід-
ував родину Чалих у їхньому будинку на великій Житомирській вулиці.

у 1860 році поет подарував Чалому свій «кобзар»: «Михайлу корнеевичу Чалому на пам’ять. 
т.  Шевченко». в листі до варфоломія Шевченка 2 грудня 1860 року тарас Григорович згадав Чалого, 
як свого «великого приятеля київського». Чалий брав діяльну участь в організації похорону Шевченка 
в україні. супроводжував прах поета з києва до канева. у києві виступив з промовою, в якій високо 
оцінив значення Шевченка для українського і всіх слов’янських народів.

у 1877 році Чалий опублікував біографічний нарис про сошенка, який до цього часу є важливим 
джерелом відомостей про життя героя цієї глави.

у 1882 році видав у  києві книгу «Жизнь и  произведения тараса Шевченка», без якої не можна 
уявити колишнє й сучасне шевченкознавство. сам автор оцінював свій твір скромно: «цілком усвідом-
люючи недосконалість цієї моєї праці, я не мав претензії написати повну біографію  художника-поета 
Шевченка, гідну його слави: це не більше, ніж добірка розміщених за хронологією матеріалів, частково 
вже відомих читачеві, а частково цілком нових». 

2  Чалый М. иван Максимович сошенко. (Биографический очерк). к.: типография в. давиденка, 
Михайловская ул., в собственном доме. 1877. с. 31–32.

3  Чалий М. Життя і твори тараса Шевченка (звід матеріалів до його біографії). к.: веселка, 2011. с. 21. 
ця книга Михайла Чалого перевидана вперше після 1882 року інститутом літератури ім. т. Г. Шевчен-

ка НаН україни. Переклала твір та прокоментувала його відомий шевченкознавець валерія смілянська. 
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свого часу академік олександр Білецький писав: «Перед нами — не тільки вели-
ка кількість даних для зовнішньої біографії, але й ряд інших даних, що доповнюють 
наше уявлення про художні смаки й  естетичні погляди т.  Г.  Шевченка, про його 
наукові інтереси, про його соціальні інтереси, про його інтимне життя». розповідь 
у ній вкладено в уста художника, в образі якого синтезовано риси і вчинки реального 
івана сошенка і погляд зрілого Шевченка на події та оточення часів власної моло-
дості. образ героя — спершу обдарованого кріпака-малярчука, згодом — молодого 
художника, захопленого мистецтвом і життям мистецької богеми, — автобіографіч-
ний (з елементами художнього домислу) в першій частині.

для нас особливо цікава перша частина повісті  — виразно автобіографічна 
й мемуарна, проте, пам’ятаймо, не в буквальному смислі.

отже — про першу зустріч сошенка (від його імені ведеться розповідь у повісті 
«Художник») із Шевченком у літньому саду:

«Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где 
в кругу богинь и богов сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живо-
го человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против сатурна.

я остановился. Мальчик (потому что это, действительно, был мальчик лет 
четырнадцати или пятнадцати)1 оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. я подо-
шел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.

— я ничего не делаю, — отвечал он застенчиво. — иду на работу, да по дороге 
в сад зашел. — и, немного помолчав, прибавил: — я рисовал.

— Покажи, что ты рисовал.
и он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На 

четвертке был назначен довольно верно контур сатурна.
долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. в не-

правильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, 
умных и кротких, как у девочки.

— ты часто ходишь сюда рисовать? — спросил я его.
— каждое воскресенье, — отвечал он, — а если близко где работаем, то и в будни 

захожу.
— ты учишься малярному мастерству?
— и живописному, — прибавил он.
— у кого же ты находишься в ученьи?
— у комнатного живописца Ширяева…
— зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки 

своей работы, то принеси мне показать.
— Хорошо, я приду, только где вы живете?
я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались».
Наступна зустріч зображена так:
«в воскресенье поутру рано я  возвратился из всенощной своей прогулки, 

и  в  коридоре перед N  моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже 

1  На час цієї зустрічі Шевченкові було понад двадцять років.
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не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета, 
с большим свертком бумаги в руке. я поздоровался с ним и протянул ему руку; он 
бросился к руке и хотел поцеловать. я отдернул руку: меня сконфузило его рабо-
лепие1. я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. я снял сюртук, надел 
блузу, закурил сигару, а  его все еще нет в  комнате. я  вышел в  коридор, смотрю, 
приятеля моего как не бывало. я сошел вниз, спрашиваю дворника: не видал та-
кого? “видел,  — говорит,  — малого с  бумагами в  руке, выбежал на улицу”. я  на 
улицу — и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое 
мне. скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое 
значил внезапный побег моего приятеля?»

Читаємо далі про розвиток цього знайомства:
«дождавшись воскресенья, я  во втором часу ночи пошел на троицкий мост 

и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в летний сад… а приятель мой тут как 
тут. увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный 
за кражею варенья. я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел в пави-
льон. и мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.

как умел, обласкал моего приятеля, и, когда он пришел в себя, я спросил его, за-
чем он убежал из коридора.

— вы на меня рассердились. и я испугался, — отвечал он.
— и не думал я на тебя сердиться, — сказал я ему. — Но мне неприятно было 

твое унижение. собака только руки лижет, а человек этого не должен делать. — Это 
сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схва-
тил мою руку.

я рассмеялся, а он покраснел, как рак, и стоял молча, потупя голову. Напившись 
чаю, мы расстались. На расставаньи я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко 
мне или сегодня, или в следующее воскресенье».

і ще важливий момент з повісті «Художник»:
«за чаем рассказал он мне про про свое житье-бытье. Грустный, печальный рас-

сказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. до этой 
исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши испо-
ведь, и думать перестал. он был крепостной человек…

дорогой встретился нам старик венецианов. После первых приветствий он 
пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:

— Не будущий ли художник?
я сказал ему:
— и да, и нет.
он спросил причину. я объяснил ему шепотом. старик задумался, пожал мне 

крепко руку, и мы расстались.
венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в без-

надежности. я ободрился и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспи-
танников венецианова, увидел, правда, неясно, что-то вроде надежды на горизонте».

1  яскраве конкретне свідчення того, що Шевченко вводив у свою розповідь елементи художньої 
розповіді.
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Не треба бути шевченкознавцем, аби зрозуміти, що образ ширяєвського учня, 
змальований в «Художнике», мало нагадує тодішнього тараса. ось як розповідав Шев-
ченко про самого себе — значно молодшого — чотирнадцяти-п’ятнадцятирічного, 
коли ще виконував обов’язки козачка-попихача: «в краю некогда козацком сделать 
казака ручным с самого детства — это то же самое, что в лапландии покорить про-
изволу человека быстроногого оленя…» так що тарас був з іншим характером: «По 
врожденной дерзости характера, я нарушал барский наказ, напевая чуть слышным 
голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкою картины суздальской 
школы, украшавшие панские покои».

відомий також епізод, коли тарас у присутності сошенка виявив свою бунтар-
ську вдачу, а той виступив у ролі захисника. сошенко тоді на деякий час оселився 
в будинку поміщика Павла енґельґардта, де малював портрет жінки його дворець-
кого степана Прехтеля. вільнодумний тарас посіяв серед них якусь упевненість 
в їхніх правах, і обурений Прехтель наказав висікти його різками. з великим тру-
дом пощастило сошенкові не допустити екзекуції, на щастя, йому щиро допома-
гала пані Прехтель. Прехтель заборонив звільненому від ганебної кари тарасові 
зустрічатися з двірнею.

отже, молодий тарас не поривався поцілувати новому знайомому руку (шкода, 
що в  історичному романі «рось-Марія» Наталії околітенко про це говориться всер-
йоз), не плакав у його жилетку, а вже виношував у своїй душі неабиякі поетичні рядки:

Поховали громадою
як слід, по закону.
Насипали край дороги
дві могили в житі.
Нема кому запитати,
за що їх убито.
Посадили над козаком
явір та ялину,
а в головах у дівчини
Червону калину.
Прилітає зозуленька
Над ними кувати;
Прилітає соловейко
Щоніч щебетати;
виспівує та щебече,
Поки місяць зійде,
Поки тії русалоньки
з дніпра грітись вийдуть.

узагалі в повісті «Художник» Шевченко, вдаючись до вимислу, поклав в основу 
описаної зустрічі з сошенком добре відоме йому знайомство, що сталося у 1831 році 
з одним із його найближчих друзів — василем Штернбергом і живописцем Михай-
лом лебедєвим. ось як про це розповідав відомий російський критик василь стасов 
у статті «Живописець Штернберг»:
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«когда Штернбергу было лет 13, он часто летом бродил по Петровскому парку 
и зарисовывал, как умел, самоучкой, деревья, кусты, поляны, дорожки. его раз встре-
тил там за таким занятием живописец М.  лебедев, который и сам был тогда еще 
совершенно молодой человек, всего лет 20-ти, учился в академии художеств, в пей-
зажном классе у  профессора воробьева, и  писал на 2-ю золотую медаль картину 
“вид в Петровском парке”. лебедев был человек очень сердечный и горячо любив-
ший свое искусство. он тотчас заметил дарование у этого мальчика, стал хвалить 
и поощрять его, начал видаться с ним, давать ему советы. “до определения в акаде-
мию, — читаем мы в ‘Художественной газете’ за 1840 г., стр. 9, — Штернберг учился 
с лебедева и у лебедева”. Штернберг поступил в академию вольноприходящим»1.

та все, що написав тарас Григорович у повісті, є безцінним, у тому числі в ав-
тобіографічному плані. Петро Жур якось навіть підтримав олександра кониського 
в тому, що факти з повісті «Художник» повніше й точніше говорять про Шевченка, 
ніж спогади сошенка, записані пізніше Чалим. Юрій Барабаш вважає, що «Худож-
ник» вирізняється з-поміж інших російськомовних творів Шевченка «особливо ви-
соким ступенем автобіографічності». в той же час наївно й смішно не розуміти пра-
во письменника на вимисел2 чи, скажімо, буквально розуміли те, що художній герой, 
прототипом якого є сошенко, запросто спілкується з карлом Брюлловим, василем 
Жуковським і Михайлом вієльгорським.

давно відомо, що є й інша версія зустрічі Шевченка з сошенком, про яку розпо-
вів сам іван Максимович (у запису Михайла Чалого):

«когда я  был в  “гипсовых головах” или нет, кажется, уже “в фигурах”3 (1835–
1836), вместе со мной рисовал брат жены Ширяева. от него я узнал, что у его шва-
гера (зятя. — В. М.) служил в мальчиках мой земляк Шевченко, о котором я кое-что 
слыхал еще в  ольшаной, находясь у  своего первого учителя с.  с.  Превлоцкого. 
я убедительно просил родственника Ширяева, чтобы он прислал ко мне тараса на 
квартиру. узнав о моем желании познакомиться с земляком, Шевченко на другой 

1  Стасов В. В. статьи и заметки, не вошедшие в собрания сочинений. М., 1954. т. 2. с. 300.
у книзі «т. Г. Шевченко. Біографія» (1984) читаємо: 
«сцена зустрічі з  сошенком у  повісті “Художник” надзвичайно подібна до реальної, невигаданої 

зустрічі в. Штернберга з М. лебедєвим. остання, можна впевнено вважати, й  послужила її джерелом. 
версію про зустріч з і. сошенком у літньому саду, створену вперше в художній повісті, Шевченко пере-
ніс згодом і до своєї автобіографії».

2  у праці «т. Г. Шевченко. Біографія» (1984) зазначено: 
«як відомо, його автобіографія ставила не одне, а кілька завдань. вона одночасно була і автобіогра-

фічним, і антикріпосницьким пропагандистським документом, публіцистичним твором. розповідаючи 
про себе, митець прагнув збудити в покріпачених селян “сознание своего человеческого достоинства”. 
документ мав і суто практичну мету: привернути увагу громадськості до справи, яку порушив комітет 
літературного фонду, — звільнення з кріпацтва братів і сестри поета. тому деякі епізоди свого життя 
тарас Григорович в автобіографії підкреслював, інші, і серед них обставини знайомства з сошенком, 
викладав стисло й неповно, лишаючи їх у тіні. ефектна версія, перенесена з повісті “Художник”, позбав-
ляючи потреби торкатися багатьох неминучих, порівняно малозначних подробиць, дозволяла зручно 
й невимушено ввести факт знайомства з і. сошенком у лапідарну розповідь автора про центральний 
епізод свого життя — викуп з кріпацтва».

3  Iдеться про два так званих «гіпсових класи»: в одному з них учні малювали зі зліпків голів анти-
чних статуй, а в іншому — зі зліпків гіпсових постатей-«фігур».
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же день, в воскресенье, отыскал мою квартиру в 4-й линии васильевского и явил-
ся в таком виде: на нем был засаленный тиковый халат; рубаха и штаны, толстого 
домашнего холста, были запачканы в  краску; без шапки, босой и  расхристанный. 
он был пуглив и застенчив1. с первого же дня нашего с ним знакомства я в нем за-
метил сильное желание учиться живописи. он стал бывать у меня по праздникам, 
потому что в будни мне было некогда, да и его хозяин не отпускал. во время таких 
посещений тарас урывками сообщил мне некоторые эпизоды из своего невеселого 
прошлого и почти всегда завершал свою речь ропотом на судьбу.

Меня до глубины души тронула жалкая участь молодого человека, но помочь 
ему я был не в состоянии. да и чем мог пособить его горю я, бедный труженик-ма-
ляр, работающий беспрерывно из-за куска насущного хлеба, без связей, без денег, 
без протекций? а спасти даровитого юношу нужно было во что бы то ни стало».

«Врятувати обдарованого юнака»

таким чином, сошенко не приховував своїх незначних можливостей у петер-
бурзькому вищому світі й  не хвалився видатними заслугами перед Шевченком. 
отже, сучасні невігласи ломляться у відкриті двері…

але сошенко таки насправді дуже допоміг Шевченкові вчасно підставленим 
дружнім плечем земляка, теплотою свого доброго, співчутливого серця, глибокою 
й  щирою зацікавленістю в  кріпацькій долі тараса («а врятувати обдарованого 
юнака треба було щоб то не стало»). допоміг першими знайомствами з Євгеном 
Гребінкою та василем Григоровичем2, з чого фактично й почалася реальна робота 
зі звільнення тараса Шевченка з кріпацтва. Поет не міг цього забути, і він не забув!

1  тут, очевидно, Чалий користувався у своїх спогадах Шевченковою повістю «Художник», де герой, 
як ми вже знаємо, не є точною копією молодого Шевченка. Прикро, що леонід ушканов у брошурі «та-
рас Шевченко» (2009) зробив недостовірний переклад: «він був лякливий і несмілий». це не відповідає 
ні характеру тараса, ні грамотному перекладу слів сошенка. ось чому біографію Шевченка (навіть 
невеличку), як і всі переклади з російської мови, пов’язані з ним, мають робити лише професіонали 
найвищого рівня.

2  василь іванович Григорович (1786–1865), родом із Полтавщини, секретар товариства заохочуван-
ня художників у Петербурзі з 1829 до 1854 року. він постійно допомагав молодим  художникам. як писав 
Павло зайцев, двері Григоровича були завжди відчинені для молоді. Григорович дозволив Шевченкові від-
відувати рисувальні класи згаданого товариства (1837), звертався до василя Жуковського за допомогою 
в звільненні Шевченка з кріпацтва, сприяв його навчанню як конференц-секретар академії художеств. 
вдячний Шевченко присвятив йому поему «Гайдамаки».

Поет пам’ятав Григоровича й на засланні. скажімо, в листі до семена Гулака-артемовського від 
6 жовтня 1853 року просив: «…коли буваєш часом у старого Григоровича, то поклонись йому, старому, 
од мене…»

у листі до Григоровича на великдень у квітні 1855 року Шевченко намагався через нього отримати 
підтримку віце-президента академії художеств графа Федора толстого: «Христос Воскресе, незабвенный мой 
благодетель. Вот уже девятый раз я встречаю этот светлый торжественный праздник далеко от всех милых моему 
сердцу, в киргизской пустыне, в одиночестве и в самом жалком, безотрадном положении.

Вы, как конференц-секретарь Академии художеств и как лично и хорошо меня знаете, просите его за меня, 
если можно, лично, он теперь должен быть в столице. Если же он выехал, то напишите ему письмо. Оживите 
умершую мою надежду. Не дайте задохнуться от отчаяния в этой безвыходной пустыне».
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з часом Шевченко потрапив до середовища духовної еліти Петербурга, позна-
йомився з олексієм венеціановим, василем Жуковським, карлом Брюлловим.

Ще Михайло Чалий слушно зауважив, що знайомство з такими людьми взагалі не 
могло не вплинути на молодого Шевченка. Бесіди, які він чув у домах освічених людей, 
книги, які одержував від Євгена Гребінки, швидко просунули вперед його освіту. 

все це впало на плідний душевний ґрунт, адже тарас раніше, цілими днями 
фарбуючи вікна, стелі, а іноді й огорожі, вночі, залізши на горище, постійно читав 
усе, що йому потрапляло до рук. Позбавлений у дитинстві елементарної освіти, яка 
б полегшила шлях до серйозного навчання, поет-самоучка з величезними зусиллями 
засвоював наукові знання без певної системи та порядку. але він долав усі трудно-
щі, і маса нових знань не задавила його здібностей: світлий природний розум поета 
систематизував надбані знання, відділяючи важливе від неважливого, не обтяжуючи 
пам’яті непотрібним баластом.

Перечитуючи прості й зрозумілі рядки Чалого майже півторастолітньої давнос-
ті, ще раз переконався, наскільки деякі нинішні метушливі претенденти на шевчен-
кознавчі публікації поступаються тим людям у любові до поета, в знанні його життя, 
в елементарній совісності.

Нагадаю й  відомого радянського літературознавця леоніда Новиченка, який 
стверджував, що в духовному розвиткові «вчорашній кріпак Шевченко за декілька 
років обігнав багатьох своїх товаришів, які мали цілком забезпечену і благополучну 
юність»1. Читаючи Шевченкові повісті та щоденник, можна уявити повну картину, 
які вистави йшли тоді в  петербурзьких театрах, які твори оперної, симфонічної, 
камерної музики особливо сподобалися й запам’яталися поету (називаються імена 
Бетховена, Гайдна, Моцарта, вебера, Бортнянського, Глінки, доніцетті, Мейєрбера, 
Шопена, Паганіні, россіні, Мендельсона, ліста,  Шуберта…).

Про обсяг Шевченкової лектури в ті роки можна судити хоча б із його повісті 
«Художник», в якій лише принагідно, в зв’язку з тими чи іншими моментами, згаду-
ються книги істориків, мистецтвознавців, мандрівників  — джілліса («історія ста-
родавньої Греції»), Гіббона, вазарі, Бартелемі («Мандри анахарсіса-молодшого»), 
Мішо, лелевеля, дюмон-дюрвіля, а також античних авторів — Гомера («іліада»), ові-
дія («Метаморфози»), Плутарха («Життєписи»), твори Шекспіра, дефо, річардсона, 
вальтера скотта, Голдсміта, діккенса, в.  ірвінга, поезії Байрона, Гюго, Міцкевича, 
Хемніцера, Жуковського… Молодий Шевченко захоплено читав російських пись-
менників  — Пушкіна, лермонтова, Гоголя, крилова, Грибоєдова, Баратинського, 
карамзіна, рилєєва, стежив за молодою українською літературою, цікавився нечис-
ленними на той час працями та матеріалами з історії україни…

Прочитайте перший відомий лист Шевченка до старшого брата Микити Григоро-
вича. двадцятип’ятирічним тарас писав у листопаді 1839 року: «Так от, бач, живу, учусь, 
нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окроме Бога — велике щастя буть вольним чоловіком…»

Блискуче розповів про викуп тараса Шевченка з кріпацтва та його першоос-
віту великий Богдан ступка в ролі ведучого в навчально-художньо-просвітниць-

1  Новиченко Л. М. тарас Шевченко — поет, борець, людина. к.: дніпро, 1982. с. 22.
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кому кіносеріалі для навчальних закладів та широкої глядацької аудиторії «тарас 
Шевченко. заповіт»1.

зокрема, ступка заторкнув існуючий погляд на Шевченка, як на геніального 
самородка, що піднімався над зага`лом лише завдяки гострій інтуїції, природному 
кобзарському відчуттю слова. та ведучий розповідав — і як переконливо! — що на-
справді Шевченко був «інтелігентом у найтоншому розумінні цього поняття».

цитував академіка олександра Білецького про височінь інтелекту Шевченка, та 
виходило так, що ступка говорить із глибини власної душі:

«образи декоративних скульптур торвальдсена, ідеали людської краси, втілені 
в статуях аполлона Бельведерського, венери Медіцейської, Геркулеса Фарнезького, 
багатство життєвої сили рубенса… ідеальні люди художників італійського ренесансу, 
тонка психологія портретів ван дейка, ефектна трагедія “останнього дня Помпеї”, 
музика Глінки, Бетховена, Моцарта, обера, Белліні… Поряд з цим враження від лі-
тератури і поезії, починаючи від “анахарсіса” Бартелемі й “історії занепаду й руй-
нування римської імперії” Гіббона, від життєписів італійських художників вазарі та 
паралельних біографій Плутарха і продовжуючи Пушкіним, Гоголем, Жуковським, 
Гете, Шиллером, дефо, романами річардсона і Гольдсміта, вальтера скотта, діккен-
са… ось який величезний, надзвичайно багатий світ живе у свідомості поета!»

утім, ведучий погоджувався, що поетові знання, інтелект, життєвий досвід, по-
етичний дар і малярський талант були могутніми, та все ж мали певну межу. астраль-
но безмежною була його душа, якою він «дивився» на людей і «огортав» світ. це була 
воістину дивовижна кобзарська душа, для якої не було кордонів, вона вільно й роз-
куто «літала, ширяла» по всьому світові, бачила, що діється у  різних краях, кутках, 
закапелках, хижах, домах, царських палатах… вона вміла бачити давнє й давно забуте 
минуле й навдивовижу точно передчувати і передбачати майбутнє.

одним словом, як писав Чалий, «тарас Григорович приголомшував сошенка свої-
ми успіхами…». до речі, відразу після Шевченкової смерті куліш рішуче спростував ба-
нальні уявлення, «мовляв, мужик з крепаків вийшов, у школах не бував, та які розумні 
речі проглаголив». куліш засвідчив тоді в «основі» (1862, № 1): « ...коли б то всі знали, 
що то за головатий чоловік був той Шевченко і яку він школу пройшов, попомірявши 
того шляху, що, бодай, каже, більш не міряти, і поживши в столиці з усякими людьми. 

1  авторами фільму були іван дзюба, Павло Мовчан, Борис олійник і станіслав клименко. режи-
сер-постановник — станіслав клименко. композитор — Михайло старицький. у фільмі музика та пісні 
звучать у  виконанні державного оркестру україни, ансамблю автентичної пісні «джерело», оркестру 
старовинної музики «Silva Rerum», рок-гурту «кому вниз». у ролях: Богдан ступка, Богдан Бенюк, Петро 
Бенюк, олександр Биструшкін, тарас денисенко, Марина Могилевська, анатолій Мокренко, Наталія 
Наум, раїса Недашківська, ярослав Попадюк, світлана Прус, Галина стефанова. дев’ять серій (510 хви-
лин) було знято в 1992–2000 роках. 

виробництво цього безпрецедентного за масштабом, сюжетними колізіями, кількістю історичних 
персонажів і подій кіносеріалу про життя і творчість тараса Шевченка на замовлення Міністерства осві-
ти і науки україни було забезпечено Національною кіностудією художніх фільмів ім. о. П. довженка, 
українським фондом культури, всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. тараса Шевченка за участю 
Національної телекінокомпанії україни. 

то був геніальний замисел і достойне його виконання. з цим історичним феноменом у галузі на-
ціональної культури кінця ХХ століття можна порівняти хіба-що створення й будівництво в 1993–1998 
роках культурного центру україни в Москві. 
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Ми знали Шевченка тоді, як він написав щонайвищі свої друковані твори. Не було 
книжки живої й животворящої, щоб йому в руки попала та й лежала в його непро-
читана… Ще ж не забудемо, що Шевченко добре працював над малярством і розки-
дав розумом на всіх малярських школах: то мало хіба було там корму до його голови? 
об’їздив Шевченко всю україну, переговорив з тисячами всякого люду, то се хіба не 
наука, не бібліотека життя людського? Чували ми його критичні розправи з його уст 
і дивом не раз дивували, як він глибоко входив у саму суть літературного діла»1. 

у цьому контексті погодься, дорогий читачу, що нам з тобою врешті-решт не так 
важливо, де саме вперше зустрілися тарас Шевченко та іван сошенко — в літньому 
саду чи на квартирі — й коли саме новий друг порадив молодому художнику малю-
вати портрети з натури аквареллю. але вкрай важливо знати, чи тарас Григорович 
справді числив його серед своїх друзів. і ми знаємо відповідь: кобзар уже наприкінці 
життя записав сошенка до своєї «автобиографии», наголосивши щирі, братерські 
стосунки з ним.

тепер про дружбу Шевченка з  сошенком. тарас Григорович частенько навід-
увався до нового приятеля: «Під час зустрічей на квартирі сошенка Шевченко по-
чував себе вільно, сміливо»2. Наголошую цю тезу досвідченого шевченкознавця, аби 
ще раз застерегти читача від сучасних домислів про «лякливого» Шевченка. іван 
Максимович не робив нічого надзвичайного: він розповідав про навчання в академії 
художеств і її професорів, показував свої роботи, з інтересом розглядав Шевченкові 
малюнки, давав читати йому художню літературу. скажімо, сошенко запропонував 
Шевченкові кількатомну «історію стародавньої Греції» англійського історика джона 
джілліса, видану російською мовою в 1830–1831 роках.

в одній із Шевченкових біографій радянських часів про це говорилося просто 
й без якихось перебільшень: «Після цієї зустрічі Шевченко часто бував у сошенка… 
Бідний студент академії художеств, людина у вищій мірі гуманна і добра, він гли-
боко проймається трагедією художника-кріпака, віддає багато сили й енергії, щоб 
допомогти Шевченкові.  він дає йому книжки, перевіряє і корегує його малюнки, 
багато розмовляє з ним на мистецькі теми, знайомить з основами пластичної анато-
мії, законами світлотіні, відвідує з ним ермітаж, вводить його в коло своїх товаришів 
по академії…»3

саме це й значило для молодого Шевченка надзвичайно багато!
отже, коло Шевченкових знайомих збільшувалося, передусім завдяки друзям 

сошенка по академії художеств, серед яких було чимало вихідців із народних ни-
зів. і це було для Шевченка повчально, бо й вони зазнали багато поневірянь. серед 
них — український і російський маляр аполлон Мокрицький, який у своєму щоден-
нику залишив цікаві згадки про Шевченка перед його викупом з кріпацтва. зокрема 
9 квітня 1837 року записав, що ходив із тарасом Григоровичем в ермітаж, і вони 
з великою користю для себе розмовляли в цьому святилищі.

1  це вже пізніше куліш безсоромно буде називати Шевченка неосвіченим. 
2  Матійко Г. П. земляк і друг великого кобзаря // іван Максимович сошенко. к.: видавничий дім 

«Пріорка і к°», 2007. с. 14.
3  тарас Григорович Шевченко. Біографія. к.: видавництво київського університету, 1960. с. 59.
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Чимало доброго зробив Євген Гребінка, про якого письменник і публіцист, ре-
дактор журналу «современник» іван Панаєв згодом писав: «Гребенка, отличавшийся 
большим добродушием и очень любивший угощать изредка своих приятелей киев-
ским вареньем и малороссийским салом, был любим всеми литераторами. для жур-
налистов он был необходимым, потому что повести его и рассказы очень нравились 
большинству читающей публики». той же Панаєв зафіксував участь молодого поета 
в одному з вечорів у Гребінки: «в этот раз у Гребенки сошлось многочисленное об-
щество и, между прочим, Шевченко, который начинал уже пользоваться большою 
популярностью между своими соотечественниками». 

Що стосується можливостей Євгена Гребінки, то про них яскраво написав Шев-
ченковий біограф Павло зайцев:

«…як педагог, він, пізнавши Шевченка, передусім зайнявся його освітою, даючи 
йому книжки до читання й чим можна поширюючи його надто скупі наукові відомос-
ті. Можна вважати за цілком певне, що завдяки Гребінці, якого Шевченко пізнав не 
пізніше весни 1837 року, він одразу прочитав усю, тоді ще дуже скупеньку, українську 
літературну продукцію: твори і.  котляревського, П.  Гулака-артемовського, Грицька 
квітки-основ’яненка, л. Боровиковського, о. Бодянського та самого Гребінки, а та-
кож і збірники українських народніх пісень та “исторію Малой россіи” Бантиша-ка-
менського. давав Гребінка тарасові, річ ясна, і твори російської літератури, але тут уже 
тяжче догадуватися, які саме: можна тільки з певністю припускати, що не поминув 
ні Пушкіна, ні Гоголя. вертаючись із праці у місті на своє горище, Шевченко влітку 
1837 року читав усе, що давав йому Гребінка, і взагалі все, “що йому в руки попадало”. 
добрий і дбайливий сошенко давав тарасові свічки, що їх він не мав за що купити»1.

іван дзюба слушно зауважує, що завдяки Гребінці відбулося знайомство з україн-
ською поезією та відкриття українського писаного і друкованого слова. Чуючи й чи-
таючи українських поетів, своїх попередників і старших сучасників, Шевченко, крім 
захоплення й подиву, міг, мабуть, подумати, що в нього чи й не краще вийшло б…

«та це всього лиш припущення про деякі психологічні передумови Шевченко-
вого звернення до слова, до рідного слова. Головне ж було, напевне, у дедалі більшій 
внутрішній потребі висловити (ви-словити) своє відчуття україни, стати її речни-
ком. і, впевнившись у силі свого слова, він переймається вірою в те, що зможе ним 
пробудити в земляках пам’ять про давню славу своєї землі та жагу здобувати їй нову 
славу. так народжувалося відчуття своєї покликаності, своєї місії, яку україна сприй-
ме як місію апостола і пророка. але на це ще тільки заходило…»2

«Я почав писати в 1837 р.»

1837 рік запам’ятався всій росії загибеллю Пушкіна. за вірш «смерть поета» 
було заарештовано колишнього однокурсника осипа Бодянського, улюбленого по-
ета Шевченка лермонтова. а для нас — українців — найголовніше, що цього року 

1  Зайцев П. Життя тараса Шевченка. Нью-йорк-Париж-Москва, 1955. с. 47.
2  Дзюба І. М. тарас Шевченко. к.: видавничий дім «альтернативи», 2005. с. 89.
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Шевченко розпочав поетичну творчість. На допиті в III відділі у справі кирило-Ме-
фодіївського товариства у квітні 1841 року він засвідчив: «Стихи я любил с детства 
и начал писать в  1837 г.». цим роком орієнтовно датується балада «Причинна», що 
починається геніальними рядками, закарбованими в генотипі кожного українця:

реве та стогне дніпр широкий,
сердитий вітер завива, 
додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
і блідий місяць на ту пору
із хмари де-де виглядав, 
Неначе човен в синім морі
то виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали, 
Ніхто ніде не гомонів,
сичі в гаю перекликались, 
та ясен раз у раз скрипів.

в автобіографії (1860) Шевченко зазначив, що перші свої вірші склав у Петер-
бурзі в  літньому саду: «В этом саду… начал он (Шевченко писав про себе в  третій 
особі. — В. М.) делать этюды в стихотворном искусстве; из многочисленных попыток он 
впоследствии напечатал только одну балладу „Причинна”». в «Письме т. Гр. Шевченка 
к редактору “Народного чтения”» поет писав трохи докладніше:

«О первых литературных моих опытах скажу только, что они начались в том же Лет-
нем саду, в светлые, безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, 
извращенного жизнию в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских 
квартирах; но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет дет-
ства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала 
меня на чужой стороне. Из первых, слабых моих опытов, написанных в Летнем саду, на-
печатана только одна баллада “Причинна”».

до перших поетичних спроб  міг належати і вірш «Нудно мені, тяжко — що маю 
робити?..»:

я в сірій свитині, ви пани багаті,
Не смійтеся ж з мене, що я сирота!
Прибуде година, коли не загину — 
Меж вами, панами, недоля моя, —
Полину, побачу свою україну:
то ненька рідненька, то сестри стоять — 
в степу при дорозі — високі могили…
отам моя доля, там світ Божий милий!

іван Панаєв пізніше згадував: «я в первый раз увидел Шевченку двадцать четыре 
года назад тому (в 1837 г.) на вечере у  Гребенки. в  это время дело шло о  выкупе 
поэта. об этом хлопотали Жуковский и Михаил Юр. виельгорский. Шевченке было 
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23 года: жизнь кипела в нем, мысль о близкой свободе и надежда на лучшее будущее 
оживляла его. он написал уже несколько стихотворений… Малороссийские друзья 
его уже и тогда отзывались о нем с увлечением и говорили, что Шевченко обещает 
обнаружить гениальный поэтический талант…»

того — 1837 року — розпочалася робота щодо викупу Шевченка з кріпацтва1. 
аполлон Мокрицький, який клопотався перед карлом Брюлловим і олексієм вене-
ціановим аби звільнити Шевченка від кріпосної залежності та влаштувати вчитися 
в академію художеств, записав у щоденнику 18 березня 1837 року: «…Говорил Брюл-
лову насчет Шевченка, старался подвинуть его на доброе дело, и, кажется, это будет 
единственное средство  — через Брюллова избавить его от тяжелых, ненавистных 
цепей рабства. и шутка ли! Человек с талантом страдает в неволе по прихоти гру-
бого человека». той же Мокрицький зафіксував у щоденнику 31 березня 1837 року: 
«Показал его (т. Г. Шевченка. — В. М.) стихотворение, которым Брюллов был 
чрезвычайно доволен, и, увидя из оного мысли и чувства молодого челове-
ка, решился извлечь его из податного состояния…» (виділено мною. — В. М.). 
тобто, саме поетичний талант молодого Шевченка спонукав Брюллова взятися за 
справу його звільнення з кріпацтва. автори біографії Шевченка (1960) навіть писали, 
що це дало «привід залучити для участі в долі Шевченка впливового в тодішньому 
Петербурзі поета в.  а.  Жуковського»2. Принаймні, вже за день  — 2  квітня  — Мо-
крицький занотував: «После обеда призвал меня Брюллов. у него был Жуковский, он 
желал знать подробности насчет Шевченка. слава Богу, дело наше, кажется, примет 
хороший ход… Брюллов начал сегодня портрет Жуковского и препохоже».

з іншого боку, Брюллов оцінив і талант Шевченка-художника! Найпершим до-
казом є те, що він узяв його собі в учні й поселив у своїй майстерні. Мешкаючи в май-
стерні Брюллова, тарас Шевченко з ним і побутував. він піднімався зрання, працював 
до сніданку, об одинадцятій ішов до свого вчителя снідати, потім знову працював до 
третьої години. о третій знаменитий брюлловський лук’ян кликав його на обід на не-
змінний ростбіф, після чого — знову робота до вечора. Потім він чи йшов до театру, чи 
знову працював. карл Брюллов привчив Шевченка до одного з найпрекрасніших за-
нять і найкращому способу вироблення особистої та побутової культури — до читан-
ня вголос. іноді Шевченко читав своєму вчителю, іноді навпаки. звичка читати вголос 
в тісному колі друзів збереглася у поета до самої смерті. 

уже будучи на засланні, поет записав у  щоденнику, згадуючи про своє життя 
в майстерні карла Брюллова:

«И что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимал-
ся тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной 
тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял 
в своем сердце своего слепца Кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-

1  зрозуміло, що у мене немає жодної потреби докладно розповідати про хрестоматійно відому й до-
ступну кожному історію викупу Шевченка з кріпацтва — не про це моя книга й дана глава зокрема. втім, 
зауважу, що, на думку Павла зайцева, здається, «не тільки Шевченко, але й сошенко не був спочатку 
повністю втаємничений у цю справу…».

2  тарас Григорович Шевченко. Біографія. с. 66–67.



Глава 1. «З Сошенком у братерСьких СтоСунках»

24

роскошной мастерской, как в  знойной дикой степи надднепровской, передо мною мелькали 
мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалася степь, усеянная 
курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной 
меланхолической красоте своей. И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от 
этой родной чарующей прелести. Призвание, и ничего больше.

Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись — моя бу-
дущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, 
и  еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я  сочинял сти-
хи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы, 
и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кро-
паю… Призвание — и ничего больше».

як відомо, 22 квітня було нарешті складено і підписано Павлом енґельґардтом 
і  свідками василем Жуковським, карлом Брюлловим і  Михайлом вієльгорським 
відпускну, що звільняла Шевченка з  кріпацтва. тарас Григорович писав про себе: 
«С того же дня начал он посещать классы Академии художеств…» загальновідомий факт, 
але зупинимося на мить. яке нестримне, невідкладне бажання відразу й кардиналь-
но покінчити з кріпацьким життям, яка жага до творчості, яке зріле розуміння своєї 
призначеності! це рішуче й гостре неприйняття кріпацтва, пронизливе й болюче 
усвідомлення прірви, розверзнутої між ним і вільним життям, стали в пригоді ціло-
му народові, всій україні, бо Шевченко ввійшов у людську пам’ять великим борцем 
з кріпацтвом та всім, що з цим лихом було пов’язано. згадуються слова з Шевчен-
кової повісті «варнак»: «…слово крепостной. Горькое! проклятое слово! и  день тот 
проклят, в который я его услышал в первый раз!» Ніхто у світі не показав краще від 
Шевченка, на що здатна людина, звільнена з рабства…

отже, 25 квітня 1838 року Мокрицький записав у щоденнику: «Часа в два по-
шел я к Брюллову… скоро пришёл Жуковский с вильегорским. Пришел Шевченко, 
и василий андреевич вручил ему бумагу, заключавшую в себе его свободу и обес-
печение прав гражданства. Приятно было видеть эту сцену». сошенко розповідав 
(у записі Чалого):

«…я сидел в квартире и работал очень прилежно. Это было в последних числах 
апреля… в  нашем морозном Петербурге запахло весною. я  открыл окно, которое 
было аккурат вровень с тротуаром (у будинку Мосягіна на 4-й лінії. — В. М.). вдруг 
в комнату мою через окно вскакивает тарас… чуть и меня не сшиб с ног; бросается 
ко мне на шею и кричит: “свобода! свобода!” Понявши, в чем дело, я уже со своей 
стороны стал душить его в объятиях и целовать. сцена эта кончилась тем, что оба 
мы расплакались, как дети». 20 травня 1838 року Шевченкові було видано відпускну 
в 2-му департаменті сенату, і в його житті відкрилися нові горизонти.

а як складалися в цей час стосунки сошенка з Шевченком? Прекрасно! Напри-
кінці червня тарас Григорович почав навчання в класі гіпсових фігур (проминувши 
перших три) — оригінальних і гіпсових голів та оригінальних фігур. таким чином, 
він опинився відразу в одному класі з сошенком.

рада академії художеств 30 вересня 1838 року надала сошенкові звання неклас-
ного художника «за портрети з  натури, писані масляними фарбами». цікаво, що 
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29 жовтня на іспиті з малювання з натури сошенко і Шевченко одержали однакові 
номери (оцінки) — 3 і 3, тобто високі, бо найкращим був номер 1. це був останній 
екзамен івана Максимовича  — 22 листопада він отримав атестат про закінчення 
академії художеств, оригінал якого зберігається в державному архіві міста києва:

«аттестат
из императорской академии художеств постороннему ученику ея ивану со-

шенко в  том, что во внимание к  хорошим познаниям его в  живописи портрет-
ной, доказанным представленными им собственными его работами, на основании 
высочайше утвержденного в 19-й день декабря 1830 года прибавления к установле-
ниям академии художеств разделения 1, § 10 по журналу предварительного собрания 
совета академии от 30 сентября 1838 года, возведен в звание свободного неклассного 
художника с правом по сим всемилостивейше дарованной академии художеств при-
вилегий пользоваться с его потомством вечною и совершенною свободою и вольно-
стию, и вступить в службу, в которую сам, яко свободный художник, пожелает. в уве-
рение чего и дан ему, сошенко, от императорской академии художеств сей аттестат 
с приложением меньшей печати… с.-Петербург. Ноября 22 дня 1838 года.

Президент алексей оленин
конференц-секретарь Григорович».

Через день після отримання сошенком атестата — 24 листопада — Шевченко 
переїхав до нього на квартиру в будинку № 47 на 4-й лінії васильєвського острова, 
що свідчить про близькі дружні стосунки між ними. Жили вони разом три місяці до 
18 лютого 1839 року, коли тарас Григорович переїхав від сошенка на квартиру до 
мадам йоґансон у будинок кононової (пізніше — 6-та лінія, буд. 29).

«Одчепись зі своїми віршами»

то був розрив, і для нього були вагомі причини. Найперше — різні характери 
та різні масштаби талантів. у Шевченкові нуртувала поетична душа, що виявилася 
геніальною. досить сказати, що саме у  сошенка тарас Григорович працював над 
поемою «катерина», яку присвятив «василию андреевичу Жуковскому на память 
22 апреля 1838 года»:

кохайтеся, чорнобриві,
та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
а дівчина гине —
якби сама, ще б нічого,
а то й стара мати,
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Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
серце в’яне співаючи,
коли знає за що;
люде серця не побачать,
а скажуть — ледащо!
кохайтеся ж, чорнобриві,
та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
згнущаються вами.

у той час Євген Гребінка якось написав Григорію квітці-основ’яненку: «а  ще 
є у мене один земляк Шевченко, о, що то за завзятий писать вірші, то нехай йому сей 
та той! як що напише, тільки цмокни та вдар руками об поли!» Ще до викупу Шев-
ченка на нього звернув увагу вже згаданий російський письменник і журналіст іван 
Панаєв: «я в первый раз увидел Шевченко на вечере у Гребенки. в это время дело шло 
о выкупе поэта. об этом хлопотали Жуковский и Михаил Юрьевич виельгорский. 
Шевченко было 23 года, жизнь кипела в нем, мысли о близкой свободе и надежда на 
лучшее будущее оживляли его. он написал тогда уже несколько стихотворений… Ма-
лороссийские друзья его уже тогда отзывались о нем с захватом, и говорили, что Шев-
ченко обещает обнаружить гениальный поэтический талант».

Що стосується сошенка, то він усерйоз не сприйняв поетичний дар свого друга: 
«Правда, по временам он сидел и дома, а все-таки делом не занимался: то співає, то 
пише собі щось, та все до мене пристає: “а послухай, соха, чи воно так добре буде?” 
та й почне читать свою “катерину” (он в это время писал ее). “та одчепись ти, — 
кажу, — зі своїми віршами! Чом ти діла не робиш?”»

Михайло Чалий писав, що, нападаючи на тараса за ухилення від прямого свого 
призначення — бути живописцем, сошенко нібито діяв виключно з глибокого про-
фесійного переконання, а тому, зі свого боку, був, очевидно, правий. йому здавалося, 
що мистецтво вимагає людину всю безроздільно, цілком, якщо обрав живопис, так 
і  займайся лише ним одним, а  якщо поезія тягне, так живопис кинь. Щось одне. 
інакше врешті-решт: «все таки ділом не займається». 

водночас, здається, найсуворіше оцінював івана сошенка той же Михайло Ча-
лий:

«вообще надобно заметить, что иван Максимович никак не мог взять в толк, 
что замарашка тарас, которого он еще так недавно вывел в люди, ни с того ни с сего 
вдруг сделался знаменитостью. Посвятив живописи всю свою жизнь и не достигнув 
желаемого совершенства в искусстве, несмотря на понесенные лишения и труды, 
быть может, он, — подобно музыканту сальери (у Пушкина), завидовавшему славе 
Моцарта, — в глубине души своей роптал на несправедливость судьбы, так неравно-
мерно, не по заслугам, раздающей дары свои смертным…»

таки добре й глибоко знав Чалий свого друга сошенка! в глибині його душі нур-
тувала художницька гординя, малярське самолюбство. Гляньте на вміщене в книзі 
сошенкове фото 1860 року і зрозумієте, про що йдеться…
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відомо, що з часом знайомі докоряли сошенкові: «Чи не гріх був вам, іване Мак-
симовичу, переслідувати тараса за поезію? вам треба було б заохочувати його занят-
тя, а не сварити». у відповідь сошенко говорив: «а хто ж його знав, що з нього буде 
такий великий поет?» а через паузу додавав: «а все-таки я стою на своєму: що якби 
він покинув свої вірші, то був би ще більшим живописцем». отут, здається, Фрейд 
був би у пригоді…

таким чином, сошенкові насправді не судилося відкрити й осягнути, ба, навіть, 
вповні відчути, зрозуміти історичне призначення Шевченка. він узагалі не був осо-
бистістю такої тонкої, глибокої структури і  такого значного масштабу, яка здатна 
була «запеленгувати» справжнє Шевченкове покликання на самому злеті. тим біль-
ше, що тарас Григорович справді подавав не менші надії в малярстві.

аби читач зрозумів мене, нагадаю бувальщину. в тому ж таки 1839 році з Шев-
ченком у Гребінки познайомився поміщик, відставний штабс-ротмістр Петро Мар-
тос1, який згодом замовив художнику свій акварельний портрет (не зберігся). Мар-
тос їздив до Шевченка на сеанси й одного разу випадково побачив на підлозі шматок 
списаного олівцем паперу, на якому ледь розібрав:

Червоною гадюкою
Несе альта вісті,
Щоб летіли круки з поля
ляшків-панів їсти.

то була строфа з «тарасової ночі», написаної, ймовірно, ще восени 1838 року, при-
наймні, вже тоді, коли сошенко був знайомий із Шевченком. Не виключено, що поет 
читав «тарасову ніч» сошенкові, а той відмахнувся й закликав його «діло робити».

а Мартос миттєво відреагував:
«“Що се таке, тарас Григорович?” — спросил я хозяина. “та се, добродію, не вам 

кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець”, — отвечает он. “так що ж? 
се ваше сочинение?” — “еге ж!” — “а багато у вас такого?” — “та чималенько”. — 
“а де ж воно?” — “та отам, під ліжком у коробці”. — “а покажіть!”

Шевченко вытащил из-под кровати лубочный ящик, наполненный бумагами 
в кусках, и подал мне. я сел на кровать й начал разбирать их, но никак не мог до-
биться толку. 

“дайте мені оці бумаги додому, — сказал я, — я їх прочитаю”. — “цур йому, до-
бродію! воно не варто праці”. — “Ні, варто — тут є щось дуже добре”. — “йо? Чи ви 
ж не смієтесь із мене?” — “та кажу ж, ні!” — “сількось візьміть, коли хочете, тільки, 
будьте ласкаві, нікому не показуйте й не говоріть”. — “та добре ж, добре!”

взявши бумаги, я тотчас же отправился к Гребинке, и мы с большим трудом кое-
как привели их в порядок и, что могли, прочитали».

1  Мартос Петро іванович (1811 – ?), Шевченків знайомий з  1839 року, видавець «кобзаря» 
в 1840 році. Михайло Чалий цитував слова Мартоса: «Физиология человека очень сходна с физиоло-
гией лошади: порода много значит. возьмите вы арабскую лошадь и тамбовскую. так и в человеке: чем 
выше он рожден, тем благороднее в нем чувства. дайте какое хотите воспитание мужику — он будет 
учен, даже умен (!), но найдете ли в нем деликатность чувств, присущую одному дворянству?»
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так і з’явився на світ перший «кобзар»…
Хіба ж міг Шевченко тоді знати, що після його смерті Мартос опублікує недо-

брозичливі спогади про нього?
як би там не було, сошенко залишився глухим до геніального початку Шевчен-

кової поетичної творчості. вважаю значним перебільшенням твердження, що він 
«перший відкрив світові талант т. Г. Шевченка»1. тим більше наївно стверджувати, 
що сошенко «став Предтечею нашого національного генія, вторувавши його творчі 
шляхи». це не принижує сошенка, просто у друзів було від Бога різне призначення 
на землі…

втім, будемо пам’ятати, що сошенко зберігав деякі рукописи поета до кінця сво-
го життя. Принаймні, в спогадах учня 2-ї київської гімназії, в якій викладав сошен-
ко, в. Хижнякова читаємо:

«…увлекаясь в высших классах гимназии чтением ходивших по рукам стихотво-
рений великого тараса в писаном виде, я однажды попросил у ивана Максимови-
ча разрешения зайти к нему на квартиру. он любезно пригласил меня, и я провел 
у него с десяток незабвенных вечеров. угощая меня чаем, хозяин много рассказывал 
мне о своем славном друге… я как-то спросил сошенка, можно ли доверять подлин-
ности тех рукописей, которые я читал с такой жадностью. 

“Бачив я оці листки, — отвечал он, — та багато там набрехано. а ось подивись на 
правдиве тарасове писаннє”.

Это были поэмы и другие стихотворения, писанные рукою самого Шевченка. 
я с благоговением смотрел на это сокровище и попросил разрешения переписать 
все. сошенко дал это разрешение, но с тем, чтобы я писал тут же, в его квартире, 
с предостережением, чтобы переписанное я показывал другим с большим выбором 
и осторожностью. Немало часов употребил я на эту переписку и потом переплел 
все. книжка эта, к сожалению, не сохранилась». 

коли іван Максимович черговий раз дорікав тарасу Григоровичу, що той справж-
нього «діла не робить», поет уже написав осердні рядки своєї майбутньої творчості, 
вперше розглянувши кохання української дівчини з москалем, як тяжкий гріх, що 
суворо карається люблячими батьками (!). вдумаємося в нещадні материнські слова:

та не кажи добрим людям,
Що є в тебе мати.
Проклятий час-годинонька,
Що ти народилась!
якби знала, до схід сонця
Була б утопила…
здалась тоді б ти гадині,
тепер — москалеві…

ці рядки з  «катерини» вже передвіщують «розриту могилу», «Чигрине, Чи-
грине…», «великий льох» та інші «антимосковські» поезії Шевченка. Не випадко-

1  Матійко Г. П. земляк і друг великого кобзаря. с. 23.
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во в останні роки в шевченкознавстві набуло поширення алегоричне прочитання 
Шевченкової поеми. відповідно до нього образ катерини, як і образи інших згань-
блених жінок у наступних творах поета, символізують гірку долю україни, понево-
леної Московщиною.

Нагадаю читачеві й таємничі рядки з «катерини», написані задовго до першого 
приїзду поета в Москву:

Побачимо, почуємо…
а поки — спочину
та тим часом розпитаю
Шлях на Московщину.
далекий шлях, пани-брати,
знаю його, знаю!
аж на серці похолоне,
як його згадаю.
Попоміряв і я колись —
Щоб його не мірять!..
розказав би про те лихо,
та чи то ж повірять!

утім, говорячи словами Павла зайцева, «несподівано виявлені поетичні здібності 
тараса, що читав сошенкові свою “катерину”, не справили на чеснотливого земляка 
жодного враження». 

та були й дрібніші, хоч і дуже важливі для спільного життя причини, що розвели 
тоді двох друзів у різні боки.

сам сошенко розповідав-скаржився щодо їхнього спільного життя-буття:
«в это время он уже был совершенно не тот. Познакомившись с знатными бара-

ми посредством Брюллова, он часто разъезжал по вечерам; хорошо одевался и даже 
с претензией на comme il faut’ность (елегантність. — В. М.), словом, в него на неко-
торое время вселился светский бес. досадно мне было и  больно смотреть на его 
безалаберную жизнь, несвойственную нашему брату бедняку-плебею. “так-то,  — 
думалось мне, — понял он свободу, стоившую ему такой борьбы, таких страшных 
усилий!” Не раз я принимался уговаривать его, чтобы он бросил разгульную жизнь 
и серьезно принялся за дело: “Эй, тарасе, схаменись! Чом ти дила не робиш? Чого 
тебе нечиста мати носить по тым гостям? Маєш таку протекцію, такого учителя” 
(йшлося про карла Брюллова. — В. М.). куда тобі! Шуба єнотова, цепочки не цепоч-
ки, шали да часы, да лихачи-извозчики… закурив же, думаю, мій тарас, не буде з його 
нічого доброго!..»1

ох, як помилявся прямолінійний сошенко!
Шевченкові біографи Євген кирилюк, Євген Шабліовський, василь Шубрав-

ський понад півстоліття тому доволі жорстко відзначили, що піклування сошенка 
«часто переростало в докучливе моралізування»: «Хоч зауваження й поради сошенко 

1  Хочу зазначити, що свавільна редакція тексту сошенка, здійснена в «спогадах про Шевченка» 
(2011), викликає, принаймні, подив. Чого варта лише «рассеянная жизнь» замість «разгульной жизни»? 
Пам’ятаєте у самуїла Маршака рядок із дитячого віршика: «Человек рассеянный с улицы Бассейной…»?
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робив щиро, об’єктивно вони не сприяли всебічному розквітові таланту молодого 
художника пензля і слова. вимога віддатися тільки малярству і припинити писати 
вірші викликáла невдоволення, а іноді й роздратування, що, зрозуміло, не сприяло 
зміцненню дружніх стосунків між Шевченком і  сошенком». Павло зайцев писав 
про сошенка м’якше: «скромний і зрівноважений, без жадних глибших аспірацій, 
вів він життя аскета-труженика. тараса пізнав такого, яким він був, коли працював 
у Ширяєва; пригнобленого тяжкою долею хлопця, що прагнув одного — мистець-
кої науки і ретельно був за неї взявся, мріючи про визволення з кріпацтва для того, 
щоб тій науці цілком віддатися. тепер же сошенко побачив у тарасі зовсім іншу 
людину — безтурботного юнака, якого притягали до себе всі розваги й усі спокуси 
столичного життя, що ладен був без відпочинку веселитися й пустувати».

з цим, говорячи словами Барабаша, «чеснотливий і  аскетичний» сошенко не 
хотів і не міг погодитися, й почасти його можна зрозуміти. Хоча заради справедли-
вості треба сказати, що Шевченко не тільки веселився та байдикував, але й з вели-
кою користю для себе відвідував театри, концерти, літературні й  музичні салони, 
де збиралися освічені петербуржці — літератори, художники, актори, композито-
ри. Не кажу вже про бесіди з Брюлловим, занурення в коло його друзів. а хіба не 
в цей час Шевченко став одним із кращих учнів академії художеств? та й пізніше 
його роботи 1839–1840 років постійно діставали високі або найвищі оцінки. за по-
радою Брюллова, він копіював його малюнки, а водночас створював власні компо-
зиції та акварельні портрети. два з них були експоновані на академічній виставці 
восени 1839  року і  дістали схвальні відгуки в  газеті «северная пчела» та журналі 
«отечественные записки».

та повернемося до часу, коли сошенко й Шевченко жили в одному помешканні. 
трапилася тоді неприємна історія, що й спричинила їхній розрив. сошенко поко-
хав юну дівчину Марію Європеус, дочку виборзького бургомістра, яка жила в одному 
з ним будинку. але… втім, послухаємо самого сошенка:

«Нашему брату художнику влюбиться недолго, и я полюбил ее от души, и даже 
(грешный человек) подумывал было на ней жениться. Но тарас расстроил все мои 
планы. он быстро повел атаку против Маши и отбил ее у меня. долго я скрывал свое 
неудовольствие на их близкие отношения, наконец не выдержал: разбранив тараса, 
я выгнал его из квартиры, хотя тем нисколько не помог своему горю: Маша1 стала 
уходить к нему…»

свою — художню — версію цієї історії виклала вже згадана Наталія околітенко 
в романі «рось-Марія». в ній сошенко навіть зізнається Марії в коханні й обіцяє на 
ній одружитися:

— Маша! — сказав він. — Марієчко! Хочу висловити все, що маю на душі, а ти 
уважно слухай.

вбрана в оздоблене мереживом біле плаття, вона була справжня наречена, і він 
завершив:

— я, Машенько, люблю тебе. люблю до смерті.
1  Марію Європеус вважають прототипом образу Паші з повісті «Художник» та моделлю його ма-

люнка «Жінка в ліжку» (1839–1840).
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вона кивнула головою, жестом показала, що краще поговорити надворі, і, змів-
ши з лавочки опале березове листя, сіла, розкидавши бганки спіднички. завжди смі-
хотлива, тепер стала серйозною і ніби аж байдужою, те трохи здивувало сошенка, 
і він повторив:

— так, я люблю тебе, це вже напевне. а ти? ти можеш полюбити мене? я тобі 
хоч трохи милий? Бо я збираюся з тобою одружитися.

— о! — сказала вона. — о!
і ледь пересмикнула плічком, чи то не вірячи в такий поворот подій, чи то замис-

лившись. “вона молода, — нагадав собі сошенко. — вона дуже молода. зовсім дитина”.
він узяв її руку й притис до грудей — вона не опиралася.
— я розумію. ти про заміжжя ще не думаєш. але час минає так хутко, дівчата 

виходять заміж рано, а ти у мене сирота, живеш у тітки з ласки. Хіба тобі не краще 
звити власне гніздечко? ти будеш у ньому господинькою, робитимеш що захочеш, 
а я ж і порошинки не дам на тебе впасти. ти хочеш мати свій власний дім?

— о! — знов мовила вона стиха й задумливо простягла: — о-о-о…
— от бачиш! звісно, у мене поки що його немає, але я вмію працювати, а там, 

звідки я родом, художників цінують і грошей для них не жаліють. я повезу тебе на 
україну — до річки, що тече серед білого-білого каміння та серед квітчастих луків — 
таких, як ти, моя ясочко.

«рось-Маріє, рось-Маріє», — долинув до нього крізь роки голос ворожки, і знов 
його схвилювало поєднання цих слів.

— Маріє! я не чекаю, що ти одразу даси відповідь: знаю, що того ти не можеш. 
Подумай, порадься з тіткою — я в неї проситиму твоєї руки, як годиться. Придано-
го мені не треба — тільки тебе, а заради тебе я гори зверну. то байдуже, що в нас 
обох нема нічого: ми працюватимем! я  малюватиму, ти клопотатимешся госпо-
дарством, а лишиться час — вишиватимеш скатерки чи плестимеш. ти ж маєш 
такі славні рученята! удвох ми створимо собі затишненьку домівку — еге ж, моя 
ясочко?

вона приязно кивнула головою і мовила:
— я вже іду.
— звичайно, ти підеш. куди тобі — до церкви, мабуть? і тітка твоя вже там… іди, 

іди, але знай, що віднині я твій наречений, і вже як наречений буду приходити до 
вас.

— Не будете платить за цай? — стурбовано спитала вона…
На тому сошенкові женихання й закінчилися. Шевченко мав незмірно більший 

успіх у доньки збіднілого бургомістра1. в «Шевченківському словнику» навіть ствер-

1  Між іншим, завдяки саме сошенку ми дізналися, що молодий тарас Шевченко найперше 
пізнав зблизька не кріпачку, а  вільну дівчину, й  це збудило у  нього почуття людської гідності, на-
родило нові думки, про які він згодом і розповів івану Максимовичу: «я в первый раз пришел тогда 
к мысли — отчего и нам, несчастным крепакам, не быть такими же людьми, как и прочие свободные 
сословия?» знайомство закарбувалося в свідомості Шевченка на все життя. скажімо, на засланні він 
занотував у  щоденнику: «во сне видел церковь святыя анны в  вильне и  в  этой церкви молящую-
ся милую дуню, чернобровую Гусиковскую». (ядвіга Гусиковська, полька, Шевченко познайомився 
з нею 1830 року у вільні, коли був кріпаком-козачком у Павла енґельґардта.)
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джувалося, що «Європеус полюбила поета». Хто зна, хто зна… Принаймні, Шевченко 
таких високих почуттів до неї не переживав.

утім, коли сошенко влітку 1839 року почав збиратися в україну, Шевченко від-
разу прийшов до друга попрощатися: «узнав о  моём назначении, тарас, чувствуя 
себя передо мной не совсем чистым, пришёл со мной прощаться, и мы расстались, 
как добрые приятели, как будто между нами ничего не было»1.

Після цього вони зустрічалися в Ніжині в травні 1843-го2 і в 1845 році3. зі слів 
Чалого, невгамовний сошенко під час останньої зустрічі «журил его уже не за то, что 
он занимается поэзиею за счет живописи, а за то, что печатает такие плохие стихи, 
как “тризна”».

Ганна Матійко писала чотири десятиліття тому саме у зв’язку з «тризною»: «…со-
шенко передусім вбачав у Шевченкові художника, хотів, щоб він цілком віддавався 
тільки малярству, тому й не схвалював його поетичної творчості». та ні, не будемо 
лукавити, в цитованому тексті Чалого йдеться не про малярство, а саме про те, що 
Шевченко, який обрав поетичну стежку, «друкує такі погані вірші, як “тризна”».

як відомо, «тризна»  — єдиний у  1843 році великий Шевченковий поетичний 
твір (його присвячено варварі рєпніній та вперше опубліковано в 1844 році в жур-
налі «Маяк», а потім передруковано в «киевской старине»). у цьому творі виражено 
Шевченкові настрої, викликані його перебуванням у родині рєпніних і взаєминами 
з варварою Миколаївною, про що ми будемо говорити в 3-й главі. Головний мотив 
«тризни» — громадянські, патріотичні поривання, де вже сам поет заступає собою 
умовного романтичного героя поеми:

…о святая!
святая родина моя!
Чем помогу, рыдая?
и ты закована, и я…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

тебя убили, раздавили;
и славословить запретили
твои великие дела!
о Боже! сильный и правдивый,
тебе возможны чудеса.
исполни славой небеса
и сотвори святое диво:
воспрянуть мертвым повели…

як зазначає іван дзюба, тут уже бачимо народження тієї політичної патетики, 
яка сягне вершини поетичної сили в  поезіях рукописної збірки «три літа». Хоча 
в «тризні» у Шевченків голос ще вплітаються інтонації декабристського романтиз-

1  у «спогадах про Шевченка» (2011) ця фраза зазнала, так би мовити, редакційної правки на ко-
ристь Шевченка, що вважаю недопустимим.

2  Жур П. В. труди і дні кобзаря. — к.: дніпро, 2003. с. 86.
3  Матійко Г. П. земляк і друг великого кобзаря. с. 18.
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му, насамперед рилєєвських «Наливайка» і  «войнаровського» (кіндрат рилєєв був 
особливо близьким українським патріотам).

та, мабуть, таки не за це картав сошенко свого геніального друга. Може, за те, 
що «тризна» написана російською мовою? Може, просто звично буркотів? Що тут 
скажеш? дивний, дивний сошенко… Провінційно добрий і повітово приземлений, 
він і тоді ще вповні не розумів, хто є Шевченко для україни. він і тоді не зміг підня-
тися над побутовим сприйняттям генія… втім, у цій книзі читач зустріне багато по-
етових сучасників — великих і пересічних українців, — які за його життя зрозуміли 
й оцінили геній Шевченка.

Щодо «тризни» процитую івана дзюбу:
«Не будемо шукати в поемі коментарю до Шевченкової біографії, — це все-таки 

не біографічна, а “алегорична” сповідь. однак сповідь! і в ній — ключ до розуміння 
поетової долі, його душі, його терзань, тих тяжких колізій, в які ввергало його життя 
(чого варте хоча б  оце зізнання: “из-за куска насущной пищи, / Глупцу могучему 
годить / и мыслить, чувствовать и жить!.. / вот драма страшная, святая!”, — ми ладні 
відносити ці слова до кого завгодно, тільки не до самого Шевченка, — але ж і йому 
доводилося і панові догоджати, і на хліб насущний заробляти, малюючи часом не те, 
що хотілося б, — і тільки в поезії він свято оберігав свою свободу)»1.

«Під небо своєї Батьківщини»

один із українських приятелів сошенка (Федоров) приурочив до його від’їзду 
з російської столиці вірш, що свідчить, настільки той тяжко хворів останнім часом 
у Петербурзі:

На память Сошенке
итак, несчастный мой собрат,
По музе, общей нам с тобою,
Мы расстаемся. очень рад.
Хоть провожу тебя с тоскою…
Но ты зачах, как вешний цвет,
Перенесенный в хлад от зноя,
На утре лучших в жизни лет,
Чахотки злой начало кроя.
и жизнь и свет еще любя,
к чему убийцею себя
вдруг стать? Нет, распростимся
На вечно, может быть… живи
для славы, счастья и любви!
Поверь, мой друг, мы пригодимся
еще и свету и людям:
Быть может, также грянуть нам

1  Дзюба І. М. тарас Шевченко. с. 243.



Глава 1. «З Сошенком у братерСьких СтоСунках»

34

Блестящей славы похвалою,
и мы с руками, с головою,
Не пропадем поверь нигде!
Живи и верь лишь той звезде,
Что просветлела и Брюллову…
теперь спеши к родному крову
Под небо родины своей,
Не забывая тех друзей,
в кругу которых ты зачах,
Но в чьих приветливых речах
ты узнавал свое родное —
Напевы, чувство и смешное,
Чтó на чужбине веселит,
когда душа родным болит…
Прости!

цей безхитрісний вірш свідчить, що, залишаючи Петербург, сошенко споді-
вався підлікуватися під небом своєї Батьківщини. втім, на жаль, він повернувся не 
в київську губернію, а в «болотистий Ніжин» (Михайло Чалий). тут він працював 
п’ять з половиною років учителем малювання в повітовому училищі. Платня скла-
дала всього 4 рублі на місяць, і  сошенко жив у  скруті. Певний заробіток давали 
замовлення, зокрема, від духовенства. та не завжди. скажімо, архімандрит якось за-
мовив намалювати святого апостола Петра, котрого ангел виводив із темниці. ікона 
не сподобалася високому замовнику. Не догодив художник і  тутешньому ієреєві. 
Чалий згадував, наприклад, що якийсь церковний «пачкун белую ризу Христа пере-
фарбував у червону: дурак красному рад, говорит пословица».

Чалий писав, що така профанація мистецтва вразила самолюбство художника 
і  він узагалі відмовився від замовлень. Малював для задоволення простих людей, 
які його оточували. у сошенка залишилися про них добрі спогади. так само тепло 
ставилися й до нього: «Несмотря на свое низменное положение в качестве учителя 
чистописания и рисования в уездном училище, иван Максимович пользовался всег-
дашнею любовью и  уважением сослуживцев, как по училищу, так и  по гимназии 
и лицею… Но с другой стороны, климатические условия самого Нежина не могли 
благоприятно повлиять на поправление здоровья, и он не раз помышлял уже о том, 
чтобы навеки успокоиться на греческом кладбище, как вдруг, нежданно, негаданно 
случилась перемена в его положении».

йшлося про те, що наприкінці 1845 року сошенко переїхав до Немирова, де 
став викладачем у повітовому училищі, а також заробляв приватними уроками. тож 
у Ніжині в 1846 році Шевченко не міг у нього бути, як пише Наталія околітенко 
у своєму романі. звичайно, не міг він і   розповідати сошенкові про свою хворобу 
наприкінці 1845-го, про написання «заповіту» («як умру, то поховайте…») і т. ін., що 
чимало місця займає в книзі. 

відомий шевченкознавець Петро Жур давно й переконливо писав: «…сошенко 
в лютому 1846 року в Ніжині вже не служив: ще 15 грудня 1845 року його переміс-
тили на посаду вчителя малювання в Немирівську гімназію, свідченням чого є його 
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формулярний список про службу, складений у 1846 році і підписаний директором 
гімназії»1. втім, досить познайомитися навіть зі спогадами афанасьєва-Чужбин-
ського, який докладно розповідав про відвідання з поетом Ніжина, щоб перекона-
тися, що сошенко в них не згадується. 

тарас Шевченко разом із Євгеном Гребінкою справді відвідав сошенка у Ніжині, 
але то було в травні 1843 року2. Шевченкові й тоді було що розказати своєму друго-
ві. Навесні 1840 року вийшов його «кобзар». душу сошенка могла зігріти розпо-
відь про те, що у вересні рада академії художеств ухвалила нагородити Шевченка 
срібною медаллю 2-го ступеня «за первый опыт его живописи масляными краска-
ми — картину “Нищий мальчик, дающий хлеб собаке”, сверх того положил объявить 
ему похвалу» (картину не знайдено). день потому це й було зроблено. Про це 1 лис-
топада навіть написала  «Художественная газета». На початку 1841  року Шевчен-
ко, виявивши «хорошие успехи в рисовании с натуры и в художествах»  та маючи 
«достаточные познания в науках», згідно з реформою академії художеств прийнятий 
до числа її вільновідвідуючих учнів до натурного класу, і йому дозволено «посещать 
художественные классы, слушать курсы анатомии и теории изящных искусств». По 
художньому класу Шевченко був призначений до професора карла Брюллова. 

у квітні 1841 року, написавши вступ до поеми «Гайдамаки», поет завершив ро-
боту над нею. в тому ж місяці вийшов альманах «ластівка» з творами Шевченка 
«Причинна», «думка» («вітре буйний, вітре буйний…»), «На вічну пам’ять котля-
ревському», «думка» («тече вода в синє море…»), глава 1 «Гайдамаків». у грудні «Гай-
дамаки» було нарешті опубліковано повністю. На початку  1842-го він закінчив ро-
боту над портретами для книги Миколи Полевого «русские полководцы»… 

а 11 травня 1843 року конференц-секретар академії художеств василь Григо-
рович в настільному реєстрі вхідних паперів Правління академії записав про звіль-
нення Шевченка у відпустку для поїздки в україну. того ж дня рішення про його 
відпустку ухвалило Правління академії. в журналі вихідних паперів Правління за-
значено:

«Билет ученику тарасу Шевченко на проезд в Малороссийские губернии и на 
беспрепятственное, где нужно будет, жительство».

Через два тижні Шевченко вже обіймав друга сошенка. Читав йому що-небудь? 
Хто зна? 

якби той слухав, міг би читати ту ж «катерину» та інші твори, написані при со-
шенкові, або, скажімо, щось із «Гамалії»:

тілько у скутарі, в склепу, не дрімають
козаки-сердеги. Чого вони ждуть?
По-своєму Бога в кайданах благають,
а хвилі на той бік ідуть та ревуть.

«о милий Боже україни!
Не дай пропасти на чужині,

1  Жур П. В. дума про огонь. к.: видавництво художньої літератури «дніпро», 1985. с. 201.
2  Жур П. В. труди і дня кобзаря. с. 86.
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в неволі вольним козакам!
і сором тут, і сором там —
вставать з чужої домовини,
На суд твій праведний прийти,
в залізах руки принести,
і перед всіма у кайданах
стать козакові…

у 1846 році тарас Шевченко відвідав Ніжин зі згаданим афанасьєвим-Чуж-
бинським, але жили вони в готелі, до речі, під оригінальною назвою «Не минай».

це був найпопулярніший у Ніжині готель, про який афанасьєв-Чужбинський 
розповідав: «“Не минай”, значить не проїжджай, або не проходь мимо! Хитра назва! 
втім, треба й те сказати, що для повітового міста і цей готель гарний: номери при-
стойні, хоча меблі не зовсім зручні, а страви досить смачні…»

Приїзд Шевченка до Ніжина не міг залишитися непоміченим. двері не причи-
нялися. особливо його відвідували студенти, і серед них Микола Гербель, що був тоді 
на останньому курсі. в четвер вони пішли у зібрання, де сталася невеличка пригода. 
Хтось із керівних осіб не хотів впускати Шевченка тому, що останній був в оксами-
товій шапочці, але цьому чоловікові пояснили, що тарас Григорович, в якому б кос-
тюмі він не був, робить честь своїм візитом. Поет багато сміявся з цієї пригоди. дру-
гого дня вони роз’їжджали по гостях, і тоді ж він написав Гербелю в альбом чотири 
вірші з однієї своєї п’єси:

за думою дума роєм вилітає,
одна давить душу, друга роздирає,
а третяя тихо, тихесенько плаче
у самому серці, може, й Бог не бачить.

як виглядав тоді тарас Григорович? Є можливість дізнатися про це зі спогадів 
поручика лейб-гвардії Московського полку, петрашевця Миколи Момбеллі, який по-
знайомився з поетом у 1844–1845 роках у Гребінки:

«он среднего роста, широкоплеч и вообще крепкого, сильного сложения, в та-
лии широк по особому сложению костей, но отнюдь не толст; лицо круглое, борода 
и  усы всегда выбриты, бакенбарды же  — кругом окаймляющие все лицо, волосы 
выстрижены по-казацки, но зачесан назад; он не брюнет и не блондин, но ближе 
к брюнету — не только по волосам, но и по цвету красноватой кожи; черты лица 
обыкновенные; приемы и общее выражение физиономии выказывали отвагу, не-
большие глаза блистали энергией. ему теперь лет сорок или тридцять пять, но ско-
рее — тридцять пять».

у Немирові сошенко познайомився з Марцеліною віргінською зі збіднілої родо-
витої польської родини, дочкою вчителя музики, з якою одружився у 1847 році, тоб-
то в сорок літ. теплі рядки про їхні перші зустрічі прочитаємо в історичному романі 
Наталії околітенко:

«сівши поряд, сошенко притиснув цю гладенько зачесану лискучу голівку до 
своїх грудей і, вражений теплом та ніжністю, які перейняли його, заридав сам… те-
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пер напевне знав, що будуть разом, бо ж тільки разом можуть нести хрест, який кла-
де на них життя, кожний окремо — не подужає. 

Потім вони довго сиділи за столом у вітальні за калиновим запаром, яким ряту-
валися від застуди. сошенко сказав Марцеліні, що проситиме її руки у батька, коли 
той прочумається, вона ж мило всміхнулася й похитнула головою. 

— Чому, чому? — допитувався сошенко. — у вас є інший?
— Ні.
— я вам нелюбий?
— ви такий славний, що навіть повірити собі не можу, що в світі є такий.
— тоді чому?
— ой! — скрикнула Марцеліна. — у мене із здоров’ям…
— та й  в  мене теж. от бачите, ви мене про те попереджаєте, а  я  мовчу. ви-

ходить, чиню нечесно. у мене задавнені сухоти, а гірше від цього нічого не може 
бути. 

вона підлила йому напару — турботливо, як господиня, що дбає про чоловіка, 
і знов хвиля тепла та радісної ніжності перейняла сошенка. от так би й сидів біля 
своєї жінки — чим то не рай? і мріяти про таке не смів!

— вас не лякає, що я кавалір бракований?
— а я — така наречена.
— до пари, так?
— до пари. але…
і знов вона поривалася щось йому сказати таке, чого він уже й слухати не хотів.
— Може, вам не до вподоби, що я — не родовитий?
вона засміялася:
— а що з тої родовитості? я — гувернантка…
— а при мені ви заробляти собі на хліб не будете. При мені ви займатиметеся 

лиш своїм домом. то згодні?
— згодна. та чи не передумаєте ви, коли все про мене дізнаєтеся.
— то ви когось любили?
— Ні.
— то й добре, бо ж тільки це мене й цікавить. усе інше — пусте…
— Пусте, кажете? ой…
і знов вона поривалася сказати йому щось про себе, а  він того чути не хотів, 

жартома затуляючи їй долонею рота. її губи розійшлися і, злякавшись власної зухва-
лості, він побожно поцілував власну долоню…

Гомоніли собі в сутінках, які цього мрячного дня швидко спадали, й було їм так, 
мовби сповідувалися Богові — один при одному, щоб підготувати до найчеснішого 
у світі шлюбу…

— важко нам буде, — мовила вона.
— зате ми двох. Ми так любитимемо одне одного, що цілий світ позаздрить.
— і проти нас повстане?
— Хай повстає! ви ж любите романи — га? а який то роман, де закохані не за-

знають випробувань? тим цікавіше!
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— який ви лицар,  — прошепотіла вона, обіймаючи його пречистими своїми 
руками».

з серпня 1846 року сошенко був губернським секретарем, а в рік одружен-
ня — в листопаді — за вислугою років йому присвоїли звання колезького секре-
таря. це був низький — Х клас — у табелі про ранги російської імперії1. у квітні 
1848 року сошенко за власним бажанням пішов зі служби. Михайло Чалий роз-
повідав, що на ній він терпів усілякі приниження, зокрема, від директора Неми-
рівської гімназії, скажімо, залишив свідчення про те, як директор у присутності 
сошенка власноручно висік різками його учнів:

«Что происходило потом, иван Максимович не помнил — от сотрясения нерв-
ной системы с ним случился обморок; он едва удержался на ногах. такая зверская 
жестокость палача-педагога до того подействовала на голубиную натуру нашего 
художника, что он заболел, и едва пришел в себя, тот же час написал прошение об 
отставке.

“Будь что будет! — говорил он своим друзьям, — а служить под начальством та-
кого изверга я не в состоянии! Готов дрова рубить, трубы чистить, с голоду пропа-
дать, чем так мучиться”».

справді, творчою роботою сошенко багато заробити не міг. Єдиним унікаль-
ним винятком стало замовлення ігумені Немирівського монастиря аполлінарії, 
виконане художником у 1852–1854 роках. це була ікона «успіння Божої Матері», 
за яку сошенко одержав у власність… монастирський будинок вартістю 600 рублів.

Були й інші замовлення від духовенства, про що, скажімо, сошенко писав Чало-
му у вересні 1855 року: «я уже начал разом шесть образов и думаю подвигать их всех 
разом, переходя от одного к другому. разставил их я поодиночке в своей комнате 
и окружил себя разными пособиями, к тому принадлежащими. ах, если б вы зна-
ли, какое удовольствие для сердца и какое раздолье для воображения, отрешившись 
от мира, жить для искусства! Эстампы мои разбросаны в  живописном беспоряд-
ке, гипсовые фигурки тут же налицо, со всеми вам известными принадлежностями 
моей рабочей комнаты».

цікаво, що зберігся невеличкий лист київського видавця василя кульженка до 
українського історика мистецтва костянтина Широцького від 31 січня 1914 року: 
«икону сошенко обязательно купите: такая дешевизна, что всегда окупится — как 
расход, так и сохранение и любование прошлым». На той час сошенка не було серед 
живих уже майже чотири десятиліття…

серед картин сошенка, що зберігаються в Національному музеї образотворчого 
мистецтва, — «Портрет бабусі М. Чалого», «Жіночий портрет», «Продаж сіна на дні-
прі», «Хлопчики-рибалки» (1857).

1  у літературі знавцем чиновничих рангів виявив себе Гоголь, який розпочав службу в найнижчому 
чині колезького реєстратора (X клас), дослужився потім до чину колезького асесора (VIII клас), в якому 
й перебував офіційно до самої смерті. у своїх творах Гоголь частенько звертався до табеля про ранги. 
скажімо, в повісті «Невский проспект» читаємо: «На Невском проспекте вдруг настает весна: он покры-
вается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советни-
ки стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и кол-
лежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту…»
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світлою сторінкою сошенкового життя були знайомство і дружба з Михайлом 
Чалим. той згадував:

«со времени выхода ивана Максимовича в  отставку, дружба наша не только 
не прекратилась, но она напротив, стала еще теснее. оба занятые нескончаемою 
работой в  продолжение дня,  — он писанием образов, а  я  уроками в  гимназии 
и исправлением ученических сочинений дома, — по вечерам мы были вместе. Бо-
лее или менее отдаленные прогулки в окрестностях Немирова, порой оживленные 
немолчною задушевной беседой, порой молчаливые и грустные; шутки ивана Мак-
симовича за самоваром, когда он бывал в духе, в кругу семейства, состоявшего тогда 
из жены, двух племянниц и  двух-трех пенсионерок воспитанниц; иногда чтение 
занимательной книги, — все это разнообразило скучные осенние вечера, когда раз-
верзались небесные хлябы и Немиров, подобно тритону, плавал в сплошной луже 
грязи. для такого невинного времяпрепровождения меня не удерживали в  квар-
тире ни дождь, ни слякоть: вооружившись чудовищными мокроступами, с голени-
щами до колен, я мужественно шествовал к своему закадычному и возвращался от 
него не раньше 10 часов».

Народжений у Богуславі

у 1852 році сошенко вирішив побувати на Батьківщині — в Богуславі, але ба-
жання зустрітися з братами та сестрами змінило його маршрут, і він з дружиною та 
Михайлом Чалим відвідав звенигородку, софіївку, вільшану.

з ледь затамованою гіркотою повертаючи в  інший бік від Богуслава, сошенко 
згадував усе, що було з ним пов’язане. він народився в цьому прекрасному містечку. 
давно знайдено відповідний метричний запис богуславської Покровської церкви 
від 2 червня 1807 року: «у богуславского мещанина Максима сошенко и жены его 
елены рожденного младенца іоанна молитвил и крестил священник Михаил оль-
шанский с диаконом іоанном криминеном, дьячком яковом Пироженком и поно-
марем ероцким».

за десять років до того, вже після другого поділу Польщі (1793), Богуслав увій-
шов до складу росії і  з 1796 року став центром Богуславського повіту. Більшість 
мешканців міста займалися землеробством, інші  — ремеслами і  торгівлею. Бо-
гуслав був важливим торговим осередком, в якому налічувалося понад 600 купців 
та близько 60  кам’яних і  дерев’яних крамниць. На ярмарках продавали товари, 
привезені з києва, Жмеринки, Бердичева, Фастова та інших міст. серед ремісни-
ків особливо славилися кушніри, які виробляли широко відомі богуславські ко-
жухи. з підприємств назву 11 млинів, 12 кузень і пивоварний завод, побудований 
у 1791 році. 

у 1799 році князь с. Понятовський продав Богуславський ключ графу к. Бра-
ницькому за 4 млн злотих. Підтвердивши права приватної власності на графа Бра-
ницького, царський уряд ліквідував привілеї, якими користувалося місто згідно 
з Маґдебурзьким правом. у 1837 році центр повіту було переведено до канева, а Бо-
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гуслав став заштатним містом канівського повіту київської губернії. втім, це не за-
вадило йому зростати як промислово-ремісничому і торговому центру. в 1835 році 
в місті побудували свічковий завод, у 1858-му — меблеву фабрику. розвивалося і ре-
месло, в місті налічувалося 72 ремісники різних фахів: кравці, шевці, ковалі, столяри 
та ін. у 30-х роках ХіХ століття Богуслав став одним із значних центрів хлібної тор-
гівлі. Щорічно з повіту вивозилося близько 180 тис. четвертей хліба.

у томі «київська область» (1971) фундаментальної «історії міст і сіл урср» наго-
лошувалося, що «за феодалізму трудящим було закрито шлях до освіти і культури». 
а буквально відразу за цим повідомлялося: «у 1818 році в місті діяли повітове, духо-
вне і  парафіяльне училища. у  1828 році повітове і  духовне училища об’єдналися 
в одне. воно існувало до 1900 року. в цьому училищі в 1847–1852 роках навчався, 
а в 1859–1861 роках працював учителем словесності, географії та арифметики класик 
української літератури, письменник-реаліст і. с. Нечуй-левицький»1. зовсім непогано 
для заштатного містечка… На початку ХіХ століття в Богуславі було зведено троїцьку 
церкву, що, хвалити Бога, збереглася до наших часів. 

у сошенкового діда міщанина кіндрата сохи був власний будинок на лобун-
ській горі в Богуславі, й, передаючи синові Максимові землю та майно в спадщину, 
він зобов’язав його сплатити борги — понад 500 рублів. той виконав цей заповіт, 
але, не бажаючи перейти в  кріпацьку підлеглість олександрі Браницькій, яка, до 
речі, була рідною сестрою першого Шевченкового поміщика василя енґельґардта, 
відцурався від тої землі та всього майна і  виїхав з  дітьми в  звенигородку. садиба 
і будинок сошенка на лобунці перейшли до троїцької церкви. в цьому будинку за 
радянських часів було відкрито Народний музей івана сошенка.

якщо би глянути на тодішній Богуслав з висоти пташиного польоту, то він мало 
чим відрізнявся від яскравої картини, намальованої іваном Нечуєм-левицьким в по-
вісті-хроніці «старосвітські батюшки та матушки» — про життя сільського попів-
ства. Бо ж отой Балабуха з повісті якраз у Богуславі був священиком та ще й бла-
гочинним у  повісті. «Балабушина оселя,  — читаємо в  Нечуя-левицького,  — була 
на горі коло взвоза, край самого міста. Містечко розстелялось пониз попід горою 
й спускалось до самої росі, де край берега зеленів вишник та високі верби… за россю 
на низині то зеленіли левади, то сіріли скелі, виступаючи з-під землі високого берега 
до самого монастиря на крутій горі».

а яка краса зустрічала людську душу під Богуславом узимку! Немає сили, щоб не 
процитувати Нечуя-левицького:

«По обидва боки росі стояли круті горби, поперерізувані й перетяті глибокими, 
узькими ярками; і долини, й гори були засипані свіжим білим снігом, неначе лебеди-
ним пухом; небо було вкрите білим прозорим туманом; через туман лився срібний, 
тихий світ вечірнього сонця…

Понад россю, в лузі стояли рідко розкидані розкішні старі дуби з рідким розкид-
частим гіллям, неначе порозпинали сотні рук на всі боки. кожна гілка була вкрита 
широкою, на два пальці смужкою інею. узлуваті сучки та гілки стриміли вгору, наче 

1  історія міст і сіл української рср. київська область. к.: Головна редакція української радянської 
енциклопедії аН урср, 1971. с. 152.
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розчепірені пальці рук, висіли вниз, як пазурі на птичих ногах; на сучках, на гілках 
біліли та світились наскрізь ніби довгі гусячі пера з дрібненькими зубчиками, котрі 
стриміли то вгору, то вниз, то складались пучками, букетами, звішувались вниз, 
переплутувались, перехрещувались чудними взорцями й світились наскрізь.

за лугом на горах почався грабовий ліс. дві високі ніби фантастичні стіни лісу об-
ступили білу пухову дорогу; тонке, як чорні нитки, молоде грабове гілля спускалось 
зверху до самого долу на м’який сніг; дрібний іній обсипав його ніби тонким пухом та 
дрібними алмазами; іній блищав, світився, переливався матовим білим світом…

ліс стояв, неначе молода під вінцем в дорогому білому уборі, якого не вигадає ні 
одна людська думка.

і все те диво світилось наскрізь, блищало, сипало іскрами, брильянтами, пере-
ливалось то різким, то матовим світом. Ні одна картина природи влітку не може 
прирівнятись до тієї пишної фантастичної картини мертвої зими: то був тихий, 
мрійний, фантастичний сон заснувшої землі».

Не дивно, що ця дивовижна, прекрасна кожної пори року земля народжувала 
поетів і художників…

Щодо сошенка його біограф Михайло Чалий писав:
«родился он в Богуславе 2 июня 1807 года. там прошли и первые годы его дет-

ства. На восьмом году бабка начала учить его грамоте, а потом, для приобретения 
большей премудрости, мальчика отдали до покровского дьячка, который засадил его 
за псалтырь и учил изображать белилами на черной доске польско-латинские пись-
мена; в свободное же от учения время заставлял читать в церкви псалтырь и красть 
гусей у ближайших к церковному дому соседей. дьяческая наука до того врезалась 
в память ивана Максимовича, что он в 60 лет мог проговорить наизусть от начала 
до конца любой псалом царя давида».

утім, непояснимий, як завжди, потяг до малювання привів тринадцятирічного 
івана до вільшани, де він почав учитися у самодіяльного художника степана Пре-
влоцького, котрий, за свідченням Михайла Чалого, «славився в  молодості своїми 
портретами та іконами».

тарас Шевченко бував у Богуславі підлітком, коли наймитував тринадцятиріч-
ним у священика села керелівка Григорія кошиця. той посилав його до міста від-
возити свого сина яся в духовне училище та на базар. Поет побував у Богуславі ще 
й восени 1845 року. Богуслав згадується в повісті «Прогулка с удовольствием и не без 
морали». у записаній поетом «думі про Марусю попівну Богуславну», яка випустила 
з турецької темниці козаків, є такі слова:

тойді дівка-бранка,
Маруся, попівна Богуславка,
добре дбає —
до темниці приходжає,
темницю одмикає,
всіх козаків,
Бідних невольників,
На волю випускає
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і словами промовляє:
«ой козаки,
ви, біднії невольники!
кажу я вам, добре дбайте,
в городи християнські утікайте;
тільки прошу я вас, одного города 
Богуслава не минайте…»

цю думу співали кобзарі ще й за життя Шевченка… Пам’ятник Марусі Богуслав-
ці нині прикрашає місто над россю.

відомо, що Михайло старицький створив лібрето опери «Маруся Богуславка», 
а композитор Микола лисенко писав у серпні 1874 року до богуславчанина івана 
Нечуя-левицького щодо другої картини опери:

«сцена так уладжена, що на першім плані, на головнім, найвиднішім місці ве-
лика мурована темниця, видно підземелля з товстими ґратами, де сидять українські 
невольники. темниця біля самого сливе моря; на березі скелі, каміння, спуск до моря. 
з боку темниці видно частину замка султанського, що рогом виходить до темниці. 
видно у замку кілька вікон. Ніч. Чутно у підвалах за ґратами, що бранці-козаки спі-
вають сумно про вкраїну. (Motto Шевченко: “ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі із на-
шої україни”)». 

який дивовижний перегук із Шевченком!
Пізніше Пантелеймон куліш написав чималу поему «Маруся Богуславка» (1899). 

Найбільше мені запам’ятався в ній точний і не марнослівний початок «Прологу»:

ой як у славному
та стародавньому
Місті Богуславі,
там стояла свята церква
до Божої слави.

Ні образами під шатами,
ані парчами, блаватами
Не була знакомита,
а благочестієм древнім,
Не лукавнуючим, ревним
лучче ніж золотом крита.

Під християнським покровом таких православних церков формувався духовний 
світогляд усіх богуславчан, в тому числі легендарної Марусі Богуславки і незабутньо-
го івана сошенка.

коли тринадцятирічний тарас Григорович приїжджав у Богуслав, двадцятиріч-
ний іван Максимович жив і займався малярством у вільшані, тому навряд чи вони 
коли-небудь зустрілися на богуславських вулицях…

а от у вільшані… Після вже згаданого попа кошиця тарас шукав учителя малю-
вання й навесні 1828 року врешті-решт потрапив у вільшану, де його взяв у при-
слуги управитель контори маєтків Павла енґельґардта данило дмитренко. Петро 
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Жур стверджував, що, працюючи кухарчуком на панській кухні, тарас «деякий 
час навчався малюванню у місцевого художника-самоука с. с. Превлоцького»1. 
тобто у того самого художника, що й сошенко!2

як відомо, у  вільшані за дорученням степана Превлоцького сошенко напи-
сав на… паркані та воротах енґельґардтової псарні «Полювання з псами». вже зга-
даний Петро лебединцев писав: «ольшана для сошенко была особенно близким 
и  памятным местом, где, по поручению Превлоцкого, им написана была псовая 
охота на заборе и воротах Энгельгардтовой псарни, по улице, которою проезжают 
из с. зеленой в м. ольшану; видом этой охоты всякий раз любовался и я в детстве». 
цей твір, який було видно з вулиці, Шевченко також не міг не бачити. Пізніше, 
розповідаючи про знайомство з Шевченком у Петербурзі, сошенко говорив, що 
він дещо чув про свого земляка у  вільшані, коли вчився там у  Превлоцького. та 
скоріше це Шевченко міг чути про сошенка, який вчився й працював у вільшані 
близько дев’яти років. зокрема, він прославився на всю околицю за ікони для млі-
ївської церкви.

Михайло Чалий навіть зауважив: «в это время он заработал немало денег, но 
отдал все старому батьку для покупки грунта в звенигородке, куда он прибыл из Бо-
гуслава бездомным пролетарием и едва был в состоянии спасти от голодной смерти 
свою семью».

Понад півтора року прожив сошенко у  селі Матусові, у  брата свого вчителя 
олександра Превлоцького. затим переїхав до лебедина, де працював у  лебедин-
ському чоловічому монастирі над розписом іконостаса для головного престолу.

Пам’ятаєте, у Шевченкових «Гайдамаках» сирота з вільшаної потрапляє в ле-
бедин?

загрібай, мамо, жар, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль…
ох, як весело на світі!
а тобі, бабусю,
Чи весело?»
             «я тобою,
Пташко, веселюся».
«а чом же ти не співаєш?»
«я вже одспівала…»
задзвонили до вечерні;
оксана осталась,

1  Жур П. В. труди і дні кобзаря. с. 29.
2  український історик і церковний діяч, викладач київської духовної академії Петро лебединцев навіть 

стверджував, що, зі слів сошенка, його знайомство з Шевченком у літньому саду проходило так:
«заметив южный тип физиономии, сошенко полюбопытствовал взглянуть на его работу. зай дя 

сзади, он увидел, что рисунок весьма недурен; тогда, ударив юного художника по плечу, сошенко спро-
сил: “звідкіль, земляче?” — “з вільшаної”, — ответил халатник. “як — з вільшаної? я сам з вільшаної”, — 
сказал сошенко и, заинтересовавшись земляком, узнал в этом халатнике тараса Шевченка, крепостно-
го Павла Энгельгардта, законтрактованного Ширяеву в работники для окраски крыши и заборов. до 
настоящего случая он о тарасе ни от кого не слышал».
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а черниця, помолившись,
в храм пошкандибала.

у сошенка в лебединському монастирі трапилася цікава історія:
«Монахи крепко полюбили молодого живописца и  жили с  ним в  большой 

дружбе. По временам некоторые из них, в отсутствие настоятеля, собирались в его 
комнату и  предавались мирским развлечениям. сюда приносились различные 
яства и пития; иван Максимович играл на скрипке, молодой послушник на рож-
ке, и время проходило превесело, хотя и не по иноческому чину. Наконец до на-
стоятельского слуха дошло, что паства его не блюдет данных пред Богом обетов, 
а служит сатане…

…иван Максимович не выдал никого из своих незваных гостей, только на бу-
дущее время стал осмотрительнее относительно посещений скучающей братии, 
чувствуя при том себя, по своей хилой комплекции, не в  силах поддерживать ей 
компанство и равняться с ней количеством выпитых пуншев. Это маленькое при-
ключение не изменило, однако ж, добрых отношений благодушного игумена к мо-
лодому живописцу, и жизнь его потекла по прежнему мирно и безмятежно».

Ганна Матійко писала, що чим більше замовлень іван сошенко виконував, тим 
глибше переконувався, що йому бракувало належної техніки, не вистачало знань 
з анатомії людського тіла, перспективи тощо. «і ось, мабуть, дізнався він, що Г. Г. лап-
ченко успішно закінчив в 1830 році академію художеств. це підбадьорило скромно-
го і несміливого з природи і. М. сошенка, і він зважився їхати в Петербург, щоб там 
продовжити освіту»1.

Певно, що перебування в  петербурзькій академії художеств відомого на той 
час художника Григорія лапченка, котрий, як і сошенко, навчався спочатку в Пре-
влоцького, певним чином стимулювало важливі кроки нерішучого богуславчанина. 
тим більше, що він був його далеким родичем. та у Михайла Чалого знаходимо бу-
деннішу, простішу й, здається, достовірнішу версію:

«в киевскую губернию, по доверенности лопухиных, из Питера приехал какой-
то чиновник рыбачков, для покупки злотопольского имения и, разъезжая по губер-
нии, где-то столкнулся с  сошенком. заметив в  нем недюжинный талант в  живо-
писи, словоохотливый петербуржец стал с  увлечением рассказывать об академии 
художеств, о сокровищах Эрмитажа, о знаменитых живописцах, скульпторах и т. п. 
Наслушавшись рассказов своего нового знакомого, иван Максимович сильно при-
задумался. до сих пор, он, в простоте души своей, воображал, что достиг в живопи-
си возможной степени совершенства, что его образа, удовлетворяя вкусу заурядных 
ценителей иконописания, безукоризненно хороши; теперь же впервые он пришел 
к сознанию своего ничтожества, уразумев горькую правду, что его работа — не ис-
кусство, а простое малярство, что он сам ни больше, ни меньше как ремесленник, 
а художником никогда не был и не будет, оставаясь в глуши и удовлетворяя непри-
хотливому вкусу деревенских попов и монахов, совершеннейших профанов в жи-

1  Матійко Г. П. земляк і друг великого кобзаря. с. 11.
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вописи. Чувствуя в  себе несомненное призвание к  искусству, и  не желая на всю 
жизнь остаться пачкуном богомазом, он решился, во что бы то ни стало, пробраться 
в Петербург и посвятить всего себя искусству».

Не вдаючися в подробиці, відразу скажу, що після подолання чималих труднощів 
іван сошенко на початку 1832 року прибув до Петербурга (тобто на рік пізніше 
від тараса Шевченка). у 1834 році сошенко нарешті став стороннім учнем вимрі-
яної академії художеств. так стверджується в «Шевченківському словнику». свого 
часу Ганна Матійко висловила думку, що це сталося на рік раніше. вона вказувала 
на те, що в заяві до академії художеств іван сошенко писав у 1838 році: «Посещая 
рисовальный класс академии с 1833 года и рисуя с гипсовых фигур, а также занима-
ясь и живописью исторической, прошу удостоить меня званием художника…» втім, 
це свідчить лише про те, що сошенко відвідував навчальні класи академії, а офіцій-
не його зарахування відбулося в листопаді 1834 року.

«Не забувайте искреннего друга…»

Повертаючись до Немирова, відзначимо, що сошенко прожив у ньому десять 
років, а  у  1856-му, після майже 8-річної добровільної відставки йому було запро-
поновано посаду вчителя у 2-й київській гімназії. івану Максимовичу йшов лише 
п’ятдесятий рік:

«Хотя надевать снова служебный хомут на 50-м году жизни нашему художнику 
сильно не хотелось, но жить изо дня в день дешевыми заказами и вечно находиться 
в зависимости от случайности, не имея в виду ничего постоянного, ничего верно-
го — было еще хуже. Надоело ему в продолжение 8 лет возиться с образами и угож-
дать невежественному вкусу сельских пастырей, а потому он, подумавши, с удоволь-
ствием согласился поступить на службу».

Про роботу сошенка в києві дещо розповідає його особова справа в державно-
му архіві міста києва «дело об определении коллежского секретаря ивана Макси-
мовича сошенка учителем рисования в киевскую 2-ю гимназию». вона розпочата 
9 травня 1856 року й закінчена 18 липня 1876 року, тобто сошенко працював у гім-
назії двадцять років.

заява сошенка на ім’я директора училища київської гімназії колезького радника 
Миколи Гренкова була написана 7 травня 1856 року:

«Прослужив учителем рисования девять лет, сперва в  Нежинском уездном 
училище, а  потом в  Немировской гимназии, я, по крайне расстроенному состо-
янию здоровья и  по совершенной невозможности продолжать поэтому служ-
бу, принужден выйти в  отставку. теперь чувствую я  себя совершенно здоровым 
и способным к продолжению прежней службы. имею честь покорнейше просить 
ваше высокоблагородие исходатайствовать мне место учителя рисования во вве-
ренной вам гимназии. Прилагаю при сем документы: аттестат академии худо-
жеств на звание свободного художника и аттестат о службе в Немировской гим-
назии 28 июня 1846 года».
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сошенка було призначено учителем малювання 16 липня 1856 року.
як пише валерія смілянська, сошенка «перетягнув» до києва Чалий1. Через три 

роки в києві — в 1859-му (не пізніше 10 серпня) — відбулася зустріч сошенка з Шев-
ченком. Поет охоче бував у давнього приятеля, котрий жив на сінній площі біля срі-
тенської церкви. разом із сошенком і його племінницею «чорнявою Ганнусею» вони 
гуляли над дніпром, на киселівці, співали народних пісень. тарас Григорович розпру-
жувався в цьому колі, хоча відомо, що тоді він був стриманим у розмовах після недав-
нього арешту біля Прохорівки (недалеко від хутора Михайла Максимовича). скажімо, 
Михайло Чалий згадував, що поет взагалі не любив тоді ділитися своїми задушевними 
думами, навіть із близькими людьми. якось його вивів із задуми сошенко, котрий став 
розповідати про давноминуле життя в Петербурзі, здебільшого надголодь. зате вони 
обидва були молодими й міцними духом. якраз тоді Шевченко розповів один епізод зі 
свого плавання аральським морем під час заслання:

«На аралі є пливучі острови, що утворилися від гниття морської рослинності. 
Плаваючи якось невеликою шлюпкою з п’ятьма матросами поміж високим очере-
том, вони пристали до одного з таких острівців. вийшовши з човна, щоб поблукати 
на волі, Шевченко сховався у  траві, улігся горічерева й  віддався поетичному спо-
гляданню неба. Не помітивши спершу його відсутності, матроси відчалили. Потім, 
схаменувшися, повернулися на острів і почали гукати й кликати витівника: “а я собі 
лежу та мовчу. Бо думка була, бачите, у мене така, щоб зовсім там зостаться, та бісові 
матроси знайшли таки мене у траві”».

ця проста й дивовижна Шевченкова розповідь, записана Чалим, майже не пере-
казується в нинішніх публікаціях, а в ній закумульовано стільки поетового горя та 
пронизливої безнадії…

якщо вірити Чалому, перебування Шевченка в києві не обмежилося скромни-
ми прогулянками: «знайшлися-таки в києві люди, що, аби тільки похвалитися своїм 
близьким знайомством з Шевченком, утягли його в гульбище…» до того ж, приві-
зши після цього гостя додому на Георгіївську вулицю, господар — священик Юхим 
Ботвиновський — нібито замкнув ворота і фактично силоміць не відпустив поета 
додому. той у відповідь не став ночувати в будинку, а розташувався на подвір’ї, під во-
рітьми. з цієї неприємної ситуації Шевченка визволив тихий і скромний сошенко, 
котрий того разу полаявся, наговоривши господареві «вкрай неприємних для ієрей-
ського слуху люб’язностей».

Про поетичні моменти — жодних свідчень. а міг би Шевченко прочитати хоча 
б і недавно написаний у Черкасах пронизливий вірш «сестрі». здається мені, що він 
припав би до щирого й доброго серця сошенка: 

1  валерія смілянська зазначає, що патріотичний виступ Михайла Чалого під час відправлення 
труни Шевченка пароплавом із києва в  канів негативно позначився на його подальшій кар’єрі. до-
сить сказати, що Чалий був першим кандидатом на вакантне місце директора 2-ї київської гімназії, ко-
трою перед тим фактично керував майже рік. але після згаданої промови над Шевченковим прахом — 
того ж 1861 року — його було відправлено в почесне заслання — директором Білоцерківської гімназії. 
у 1869–1875 роках Чалий обіймав посаду в Ніжинському ліцеї князя Безбородька, а також в гімназії при 
ньому. Після виходу на пенсію Чалий оселився в києві й ще понад чверть століття займався шевченкоз-
навчою й літературною працею. 
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дніпро геть-геть собі розкинувсь!
сіяє батько та горить!
дивлюсь, у темному садочку,
Під вишнею у холодочку,
Моя єдиная сестра!
Многострадалиця святая!
Неначе в раї спочиває
та з-за широкого дніпра
Мене, небога, виглядає.
і їй здається, виринає
з-за хвилі човен, доплива`…
і в хвилі човен порина.
— Мій братику! Моя ти доле! —
і ми прокинулися. ти…
На панщині, а я в неволі!..
отак нам довелося йти
Ще змалечку колючу ниву!
Молися, сестро! Будем живі,
то Бог поможе перейти.

до речі, саме в той приїзд до києва тарас Шевченко познайомився на квартирі 
сошенка з інспектором 2-ї київської гімназії Михайлом Чалим, який невдовзі став 
біографом кобзаря1. Шевченко відвідував будинок Чалого на великій Житомир-
ській вулиці. у валерії смілянської є інформація, що Чалий жив на кадетській вули-
ці, 9 (нині — Гоголівській). 

Перший відомий лист до сошенка після від’їзду з  києва Шевченко надіслав 
9 жовтня 1859 року:

«Посилаю тобі, мій искренний друже, дещо моєї нікчемної роботи2. а любій пан-
ночці Ганнусі, замість мазурок Шопена, наші пісні3. Нехай грає та виспівує, та не 
радиться з панною валентиною, вона її доброму не научить4.

1  сам Чалий розповідав про це так:
«Первая моя встреча с ним произошла у нашего общего приятеля ивана Максимовича сошенка, 

квартировавшего тогда в церковном доме всех скорбящих. Это было в успеньев пост. друзей застал 
я за завтраком, который, по случаю поста, был довольно скуден: на столе стояла долговязая бутылка 
с водкою, а в руках обоих приятелей было по половине соленого платаного судака, которым они лако-
мились без помощи ножа, отрывая куски рыбы то руками, то зубами. тарас Григорьевич был тогда, что 
называется, в ударе: много шутил с вертлявой панной леонтынкой, знакомой жены сошенка, гово-
рил комплименты “чорнявій Ганнусі” — племяннице ивана Максимовича, высказывал свои суждения 
о разных литературных и художественных знаменитостях, подтрунивал над “старым ледащо” — са-
мим хозяином — и в заключение (признак хорошего расположения духа) спел несколько любимых 
своих песен: “зіроньку”, “сірії гуси” и др.».

2  Шевченко надіслав сошенкові свої офорти.
3  очевидно, це були «Малороссийские народные песни» андрія Маркевича, вміщені в «записках 

о Южной руси» (сПб, 1887. т. 2).
4  Мова йшла про знайому сошенкової дружини панну леонтину, польку за національністю, яка на-

магалася кокетувати з Шевченком і закинула йому про «щось хлопське» в загалом добрій польській ви-
мові. до речі, в листі до Шевченка від 29 листопада 1860 року (тобто, більш як за рік) Чалий повідомляв: 
«как оказалось панна леонтина имела сильное влияние на ее (Ганнусин. — В. М.) характер: ни с того ни 
с сего начала капризить. а добра була колись дівчина!»
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Напиши мені свій адрес і напиши, як зовуть пана і пані красковських1 і як зо-
вуть Чалого і  Чалиху2. андрієвському сам занеси рисунок і  гарненько поклонись 
йому од мене3.

Не забувай искреннего твого друга т. Шевченка.

адрес:
в с. Петербург. в Большой Морской,

в доме графа уварова. его высокоблагородию
Михайлу Матвеевичу

лазаревскому».

коротко про Михайла лазаревського (1818–1867), підстаршого з  шести братів 
лазаревських. родом він був із села Гирявки, що біля конотопа. у  1837 році закін-
чив Ніжинський ліцей князя Безбородька і працював спочатку в україні, у 1841 році 
переїхав до тобольська, а звідти 1847-го — до оренбурга. кілька разів лазаревський 
зустрічався з Шевченком в  орську. Пізніше в спогадах писав: «Приезжая довольно 
часто в  орскую по делам службы, я  всегда навещал Шевченка и  видел тогдашнюю 
его жизнь в казармах. общество пьяных и развратных солдат, невыносимый воздух, 
грязь, постоянный крик — все это сильно возмущало Шевченко…»

лазаревський допомагав Шевченкові матеріально. скажімо, 2 липня 1857 року той 
записав у щоденнику: «…в настоящее, мне кажется, самое критическое, время я полу-
чаю 75 рублей — за что? за какое одолжение? Мы с ним (Михайлом лазаревським. — 
В. М.) виделись всего два раза. Первый раз в орской крепости; второй раз в оренбурге. 
Пошли, Господи, всем людям такую дружбу и такого друга, как лазаревский».

у 1859 році лазаревський переїхав до Петербурга і працював там радником гу-
бернського правління, а в другій половині 50-х років залишив службу і став управите-
лем маєтків і справ графа олексія уварова, оселившись у його будинку. Повернувшись 
із заслання, поет майже три місяці жив у Михайла лазаревського, а пізніше, перей-
шовши у кімнату, виділену академією художеств, часто відвідував його.

Михайло лазаревський піклувався про хворого поета. Після його смерті зай мався 
перевезенням Шевченкового праху в україну. Пантелеймон куліш писав якову куха-
ренку 28 лютого 1861 року: «Ми вже зібрали тут тисяч зо дві цілкових, щоб перевезти 
тараса на вкраїну і що-небудь добре вчинити на вічну його пам’ять… Може, хто і в вас 

1  Iшлося про викладача латинської мови у  2-й київській гімназії івана Юськевича-красковського 
(1807–1887), з яким Шевченко познайомився, ймовірно, ще до заслання. зустрічався з ним 1859 року: 
в його будинку (на розі ірининської вулиці та Михайлівського провулка, нині не існує) провів останній 
вечір перед від’їздом із києва 13 серпня 1859 року. дружина і. д. красковського Єлизавета іванівна (дівоче 
прізвище анастасієнко), за спогадами Михайла Чалого, «очаровала поэта пением малороссийских песен».

2  Про Михайла Чалого читач уже знає, а його дружина — Надія василівна — донька священика 
стрітенської церкви в. Панова, вийшла заміж 1855 року. Брала участь у громадському житті, викладала 
у Фундуклеївській жіночій недільній школі.

3  андрієвський Марко олександрович (бл. 1811 – ?)  — чиновник для особливих доручень при 
київському генерал-губернаторі. Провадячи слідство в справі про «богохульство» Шевченка, дав сприят-
ливий для поета висновок, чим допоміг залагодити інцидент. крім переданого через сошенка малюнка 
(очевидно, офорта з картини Михайла лебєдєва «вечір в альбано поблизу рима», один із відбитків якого 
з дарчим написом Шевченка «Пану андриевскому» зберігається в Національному музеї тараса Шевчен-
ка, тарас Григорович подарував андрієвському також «кобзар» 1860 року.
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найдеться охочий до цього доброго діла, то нехай висилає свою частину Михайлу Мат-
війовичу лазаревському…» лазаревський вирішував усі майнові справи спадкоємців 
Шевченка. він зберігав Шевченкову «Малу книжку», «Більшу книжку», автографи, ав-
торизовані списки російських повістей Шевченка, «Чигиринський кобзар і Гайдама-
ки» (1844) з власноручними виправленнями поета та інші матеріали.

тож у випадку з наведеним листом Шевченка до сошенка поет залишив для свого ки -
ївського друга надійну адресу — «в будинку графа уварова, для Михайла лазаревського».

сошенко не відізвався на Шевченковий лист. а поет у листах, зокрема, до Чалого 
кілька разів турбувався про нього. скажімо, 11 серпня 1860 року писав: «…известите 
меня… о здоровье и. М. сошенко, за что будет вам благодарен и на услуги готовый 
т. Шевченко». Чалий повідомляв тараса Григоровича 8 вересня 1860 року: «соха вам 
кланяется низенько, извиняясь перед вами в своем долгом молчании. Что-то все хан-
дрит. удивляется, что работа не спорится: он хотел бы, чтобы и в 50 лет иметь столь-
ко же огня и силы, сколько имел он в 25. Наш иван Максимович неисправим. он 
все тот же, что и был во время оно, когда вы вместе боролись с людьми и с жизнью: 
добрый товарищ, щира душа, гонитель неправды и подлостей, трибун народный».

Петро Жур свого часу звернув увагу на те, що в жовтні 1860 року Шевченкові 
написав лист із києва студент (згодом чиновник) Петро лобко, з яким поет позна-
йомився влітку того року. лист свідчить про те, що тарас Григорович доручив лобку 
зайти до сошенка й дізнатися про його здоров’я! лобко доповідав: 

«добродій сошенко здоровий і ходить на уроки в гімназію; ні в нього, ні у Чалого 
я ще не був, тому що в звичайні дні вони зайняті, а в свята досі негода заважала мені 
вийти з квартири. Про здоров’я добродія сошенка я дізнався з допомогою свого ро-
дича, учня 2-ї гімназії».

Шевченко на той час уже знав, що сошенко здоровий, із вересневого листа Чалого, 
згаданого вище. та 16 жовтня Чалий сповістив Шевченка про хворобу дружини сошен-
ка Марцеліни тимофіївни: «Не писал к вам соха потому, что в него в доме “неблагополу-
чие”… Жинка его, как говорится, дышит на ладан; ей очень худо, так что едва ли встанет».

Шевченко відразу відреагував у листі від 6 листопада: «Ще ось що: скажіть івану 
Максимовичу, щоб він вам щиро сказав, чи здорова його жінка і його чорнява Ганну-
ся. він мені сам не напише. ледащо! та ще й старе ледащо!»

двадцять дев’ятого листопада Михайло Чалий дякував Шевченку: «Благодарю 
вас за радушный прием нашего ученика орловского1: он писал сошенку и хвалился 

1  володимир донатович орловський (1842–1914) — російський та український художник, академік 
петербурзької академії художеств. один із кращих учнів івана сошенка. в листі від 16 жовтня 1860 року 
Михайло Чалий писав: «рекомендую вам будущего деятеля на поприще русского искусства г. орлов-
ского. Желая посвятить себя исключительно живописи, он оставил нашу гимназию с целью поступить 
в академию художеств. судя по тем копиям, которые написал он в течение двух последних лет, судя по 
той страсти, с какою он предавался труду, забывая нередко все на свете — можно надеяться, что из него 
выйдет со временем замечательный художник… Примите же его, дорогой земляк, под свое покровитель-
ство, укажите ему дорогу, по которой он должен итти, будьте его наставником и руководителем.

соха присоединяет и свою просьбу к моей: орловский ему очень близок к сердцу: это плоть от плоти 
его, кость от костей его. он им гордился, он ему помогал…»

2 грудня 1860 року Шевченко повідомив Чалого: «до мене щодень приходить орловський, здається, 
з його будуть люди». за допомогою Шевченка у 1861 році орловський вступив до академії художеств.
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принятым вами участием в судьбе его, за что иван Максимович поручил мне ска-
зать вам от него великое спасибо». в цьому ж листі ще двічі повертався до сошенка: 
«остается еще один пункт… это старе ледащо сошенко. Не сердитесь на нього! он 
все собирается писать к вам, да никак не соберется. При том же и занят три дня 
в  гимназии, а  остальные четыре малює дещо  — то богів, то царів. я  советую ему 
оставить эти высокие предметы и обратиться к низменной нашей сфере родной; 
первый опыт его довольно удался: он написал с художнического листка “сдачу ре-
крут” соколова…

устарел наш иван Максимович крепко; прежде как пойдет, бывало, на охоту или 
на рыбную ловлю, то не сойдешься с ним, хоть он со мною ходил в качестве михо-
ноши; а теперь просит, чи не можна взять извозчика. Жинка его — скрипуче дерево! 
вечно болеет…»

але ж не настільки, щоб не знайти час написати старому другові! Характерно, що 
2 грудня Шевченко знову запитував Чалого: «Чом ота сука Соха не обізветься до мене?»

Нарешті, 13 грудня 1860 року сошенко написав великого листа Шевченкові, 
який наводжу практично повністю:

«златоглавый киев.
1860 года, 13 декабря.
Наконец и я кричу к вам ура-ра-ра!!! Почтеннейший тарас Григорьевич! Прежде 

всего прошу вас выбачить мени за то, что до сих пор не откликавсь до вас, и даже 
своим молчанием неоднократно вызывал вас на дружеское выражение, называя меня 
(старий та ще й ледащий и протч.), впрочем, сказано кстати и очень метко. вы не по-
верите, какой я лентяй насчет письменных корреспонденций. Перо совсем мне не 
далось, вы гораздо счастливее меня в этом отношении. Получив от орловского пись-
мо и узнав, что вы живете в академическом здании, спешу немедленно уведомить вас 
о  себе и  вместе с  тем свидетельствую вам искренное почтение, смело надеясь, что 
письмо мое верно достанется в собственные ваши руки.

Что же касается до моего существования, к сожалению, не могу чем похвалиться 
добрым, кроме служебных трудов. я должен употреблять свободное от уроков вре-
мя и  даже дни праздничные на посторонние занятия, чтобы поддержать кое-как 
семейную жизнь, с утра и до вечера побиваюсь только для того, чтобы едва иметь 
насущный кусок хлеба и квартиру…

На днях был я в своего инспектора г-на Чалого, он благодарил вас за письмо 
и велел сказать вам, что получил повестку на посылку вашу и только дожидает тран-
спорта и, получивши книги, отдаст по принадлежности кому следует1.

Благодарю вас, добрейший тарас Григорьевич, что вы приласкали моего ученика 
владимира орловского и впредь прошу не отказывайте ему в своих советах, пока он 
будет в них нуждаться; мне кажется, что с него может быть прок; поведение его еще 
в киеве убеждало меня, что он имеет наклонность быть художником, в науках он хоро-
шо приготовлен, только заставьте его и убедите, чтобы он принялся крепко за каран-
даш — самый фундамент живописи — а копии пускай бросит, а особенно за деньги… 

1  йшлося про лист Шевченка до Чалого від 2 грудня 1860 року, в якому поет просив передати на 
комісію книгопродавцеві 100 примірників «кобзаря», надісланих ним до києва.
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к орловскому в скором времени тоже напишу, только пусть он прикажет дворнику, 
чтобы он почтальону указал бы его квартиру, в случае он переменит ее — квартиру.

за сим следует моя к вам усерднейшая просьба — потрудитесь, многоуважаемый 
тарас Григорьевич, уведомить меня, где бы можно и  как приобресть для гимназии 
рисовальных образцов, а именно: начиная с голов и до целых человеческих фигур, но 
так, чтобы на одном и том же листе был контур и тут же тушевальный образец, если 
можно, то чтобы ближе подходили тушевальным манером к рисункам натурным1; гла-
зок, носов, губ, ушей мне не нужно. Это можно достать и здесь. если отыщутся таковые, 
то потрудитесь, не отлагая, уведомить меня о их достоинстве, а также и цене, а я по-
средством гимназического начальства вышлю вам на это деньги, сколько будет нужно, 
и вы тогда вышлете модели и еще напишите, почем продается фунт итальянских ка-
рандашей, у меня находятся охотники рисовать с гипсовых голов…

с истинным уважением преданный вам покорный слуга и. сошенко.
Дописка М. Т. Сошенко:
я, хотя не имею удовольствия лично быть с  вами знакома2, но мне желатель-

но было побеседовать с вами, почтеннейший тарас Григорьевич, только муж мой 
разохотился писать, упустил меня с виду и не оставил местечка, только настолько, 
чтобы засвидетельствовать своеручно вам мое почтение, что исполняя, остаюсь 
с истинным уважением к вам Мария сошенкова».

Поки лист івана сошенка йшов до тараса Шевченка, той ще раз підтвердив 
своє тепле ставлення до земляка, написавши 23 грудня 1860 року брату варфоло-
мію Шевченку: «…Як будеш у Києві, то побачся з Чалим і Сошенком: вони тебе на все добре 
наставлять».

Що стосується безпосередньої Шевченкової реакції на лист сошенка, то вона — 
іронічна й, водночас, добра — містилася у зверненні до Чалого 4 січня 1861 року: «Ста-
ре ледащо таки спромоглося на аркуш паперу та вже так його змережив, що й курці нема де 
клюнуть, та так по-письменному, що я насилу второпав. Кланяюсь і йому, і його жінці».

На цьому Шевченковому поклоні їхнє негусте листування й опосередковане — 
через Чалого — спілкування й закінчилося.

Між іншим, хочу заперечити припущення Ганни Матійко про те, що листовний 
зв’язок сошенка з Шевченком «не поривався і тоді, коли тарас Григорович був на за-
сланні». Немає жодних документальних і будь-яких інших підстав це стверджувати.

інша річ, що Шевченко не забував сошенка в засланні, про що свідчать, як ми 
вже знаємо, повісті «Художник» та «Музыкант». як відомо, в першій частині цієї пові-
сті Шевченко залишив свого приятеля безіменним, але далі розповідач називає його 
іваном Максимовичем, один раз — іваном Максимовичем с., тобто дає йому ім’я та 
по батькові свого друга сошенка. Більше того, деякі риси його біографії та вдачі від-
билися в образі «повітового викладача» івана Максимовича. згадки про нього в повісті 
незмінно теплі, скажімо, про зустріч з приятелем за 20 років потому:

1  Шевченко мав намір виконати прохання сошенка — надіслати приладдя й посібники з маляр-
ства, — про що писав 4 січня 1861 року Чалому: «те що просив він, може, зробиться».

2  ці слова Марцеліни тимофіївни свідчать про недостовірність свідчення Чалого, який, описуючи своє 
знайомство з Шевченком на квартирі сошенка, згадував серед присутніх і дружину господаря.
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«После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям возвращаюсь 
я в Малороссию и, проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенькой до-
мик на углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого ми-
зерного домика. вылез я с телеги, вхожу на дворик. Меня встречают два мальчугана; 
я спрашиваю, здесь ли живет иван Максимович с.

— здесь! — отвечают оба разом мальчуганы…
и мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого 

мне домика.
у ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю врос-

шая скамейка. и мы молча посмотрели на нее и сели.
— да, так вот вы и попутешествовали, — проговорил он грустно, — и свет Божий 

посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали. а я, как залез в этот темный [угол], так 
и на свет Божий не показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.

и долго мы беседовали, воспоминая каждый из нас свое прошедшее…»
Про дружнє, особливе ставлення івана сошенка до тараса Шевченка свідчить 

те, що він із дружиною були серед тих небагатьох людей, які супроводжували до-
мовину з поетовим прахом з київа до канева — разом з варфоломієм Шевченком, 
іншими родичами поета, Григорієм Честахівським, олександром лазаревським…

«Не забувай мене, кріпися!»

за свідченням Михайла Чалого, дружина сошенка тяжко хворіла й померла на 
початку 1860-х років далеко від івана Максимовича, у своїх польських родичів. вона 
залишила нещасному сошенку наказ у листі: «Не забувай мене, кріпися!»

у Наталії околітенко читаємо наприкінці роману «рось-Марія»:
«він палко прагнув Марцесиних листів, бо вони щось робили з  його життям: 

тихий та буденний, він підносився до романтичного героя, яким захоплюються, на 
честь якого складають пісні. тепер він по-новому оцінив жінчине прагнення що-
день прикрашати їхній побут: хай бідність, але на столі буде вишита скатерка, а на 
підвіконні стоятиме букетик квітів. Марцеся зробить зачіску і вдягне мереживного 
шарфа, збираючись до сусідки погомоніти якусь часинку. раніш він підсміювався 
з  тих “шляхтянських забаганок”: як доля розпорядилася бути  простим, то й  будь 
таким. але тепер схилявся перед цією звитяжною боротьбою із буденністю, перед 
відблиском вічної поезії, яка жила в Марцеліниній душі. о, саме таку подругу й на-
лежало мати художнику, Бог, виходить, не зрікся його, коли послав йому не те, що 
він просив, а те, що йому було потрібно…

Не дочекавшись листів, сошенко врешті сам написав… розпитуючись, що там та 
як, та чи не збирається його дружинонька додому. відповіді не було.

одного дня, повернувшись з  гімназії, застав у дворі незнайомого чоловіка. він 
квапливо підняв брилик і шепеляво, ледь можна було розібрати слова, сказав, що він 
з Немирова…

— і як? — урвав його сошенко.
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— Що — як?
— Марцеліна…
— Померла.
Похопившись, що отак одразу і бовкнув те, що належало мовити обережно, зні-

тився і пояснив:
— я ж думав — ви все знаєте…
він уже не чув, що далі казав той чоловік, не пам’ятав, як він тицьнув йому до рук 

пакетик з обручкою і втік, зіщулившись від власної необережності…
По кількох місяцях, побувавши на могилі небіжчиці та поговоривши з її рідни-

ми, він зрозумів: Марцеся писала свої листи, напевне знаючи, що помре. Хотіла до-
дати йому те, що, як гадала, не додала в своїй любові. встигла…

а він?
те, що лишилося в ньому невисловленим через повсякденну житейську метуш-

ню та через вади власної вдачі, мав віддати світові — всім, кому холодно і голодно, 
хто скривджений і упосліджений — лиш тоді знайде забуття. 

По тому він якось одразу заспокоївся і навіть став веселий — як людина, що для 
себе вже нічого не бажає.

він любив даму в чорному, яку на схилі віку відкрив у своїй покійній дружині, 
й була вона така ж ідеальна та безплотна, як дантова Беатріче, як Петраркова ла-
ура — він любив ту, кого мав любити, і любив так, як прагнув полюбити замолоду».

…улітку 1876 року сошенко попросив відпустку, щоб відпочити та побувати 
в батьківських місцях і побачитися з рідними та друзями. дозвіл він отримав від ди-
ректора гімназії у вигляді такого звичного тоді документа:

«Предъявитель сего учитель киевской 2-ой гимназии, коллежский асессор иван 
Максимович сошенко, вследствие прошения для поправления здоровья уволен мною 
в отпуск в киевскую и волынскую губернии и в город одессу, сроком по пятнадцатое 
августа сего года, почему благоволено было бы чинить ему, г. сошенко, в пути туда и об-
ратно свободный и беспрепятственный пропуск.  24-го июня 1876 года, г. киев».

На документі рукою художника було написано: «Билет получил 26 июня 
1876 года иван сошенко».

з києва пароплавом іван Максимович доїхав до Черкас, а потім направився на-
решті до рідного Богуслава. та по дорозі — в корсуні — помер. з довідки, виданої 
21 січня 1877 року київською духовною консисторією на підставі запису в метрич-
ній книзі корсунської спаської церкви канівського повіту, дізнаємося: «тысяча во-
семьсот семьдесят шестого года умер восемнадцатого июля, а погребен двадцатого 
числа учитель 2-ой киевской гимназии коллежский асессор иван Максимович со-
шенко 70 л. от карбункула».

Не збираюся спростовувати давнє твердження про те, що «і. М. сошенко зробив 
певний внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва…», але насправді 
найперше він увійшов в історію україни своєю світлою й доброю причетністю до 
початку великого творчого шляху тараса Шевченка.
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«Ми всі називали його “батьком”»

Вірш тараса Шевченка, написаний 1847 року в орській фортеці, названо «а. о. ко-
зачковському»:

а тут бур’ян, піски, тали1…
і хоч би нá сміх де могила
о давнім дáвні говорила.
Неначе люде не жили.
од споконвіку і донині
Ховалась од людей пустиня,
а ми таки її найшли.
уже й твердині поробили,
затого будуть і могили,
всього наробимо колись!
о доле моя! Моя країно!
коли я вирвусь з ції пустині?
Чи, може, крий Боже,
тут і загину.

Пам’ятаєте, як називає Шевченко свого друга в цьому вірші? «Мій голубе», «мій 
орле-козаче», «друже-брате», «друже мій»…

йому він довіряє свої теплі спогади про україну, свої душевні переживання, свій 
біль зневаженого засланця, насильно відірваного від рідної землі:

Неначе злодій, поза валами
в неділю крадуся я в поле.
тала`ми вийду понад уралом
На степ широкий, мов на волю.

1  тал (тала) ― верболіз. у Шевченка йдеться про верболіз на правому березі річки урал, де була 
орська фортеця.
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і болящеє, побите
серце стрепенеться,
Мов рибонька над водою.
тихо усміхнеться
і полине голубкою
Понад чужим полем,
і я ніби оживаю
На полі, на волі.
і на гору високую
вихожу, дивлюся,
і згадую україну,
і згадать боюся. 
і там степи, і тут степи,
та тут не такії,
руді-руді, аж червоні,
а там голубії,
зеленії, мережані
Нивами, ланами,
високими могилами,
темними лугами.

козачковський андрій осипович народився в 1812 році в Переяславі (тепер — 
місто Переяслав-Хмельницький київської області) в родині протоієрея і ректора міс-
цевої духовної семінарії, яку й закінчив.

Навчався у Медико-хірургічній академії в Петербурзі, в якій було чимало україн-
ців. андрій козачковський писав, що вони «гуртом» читали твори Григорія квітки-
основ’яненка, Євгена Гребінки: «Ніде немає такої козацької волі, як у нас в академії, 
в добрий час сказати, не те, що в Москві». ця, так би мовити, «козацька воля» тривала 
в Медико-хірургічній академії достатньо довго. в 1855 році в спеціальній доповідній 
записці «о состоянии умов в с.-Петербурге» про академію говорилося: «серед на-
вчальних закладів тут повинна найбільше звернути на себе увагу Медико-хірургічна 
академія, в якій є численний набрід вільних слухачів, що майже без всякого нагляду 
живуть на приватних квартирах. він складається переважно з поляків і росіян духо-
вного походження та частково з німців і євреїв. Перші, на загальну думку, кращі учні, 
але поведінки вільної, часто дозволяють собі такі вчинки, за якими в даний час треба 
б особливо пильно стежити… запалені збудженою уявою базіки, напхані утопіями за 
кордоном і тут завдяки незліченній кількості заборонених у нас книг, належать май-
же до всіх класів»1. українців не згадано, втім, лише тому, що вони, як малороси, «роз-
чинені» в документі серед росіян, а вихідці з україни справді були кращими учнями.

Після закінчення академії у 1835 році козачковський служив у морському ві-
домстві. з Шевченком познайомився в Петербурзі восени 1841 року2 (деякі авто-

1  Жур П. дума про огонь. з хроніки життя і творчості тараса Шевченка. к.: видавництво художньої 
літератури «дніпро», 1985. с. 14. 

2  Петро Жур, посилаючись на володимира Плачинду, пише, що познайомив їх Б. М. зеленський, 
який учився в Медико-хірургічній академії.
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ри, скажімо, Павло зайцев, подовжують цей час до початку 1842 року). сам козач-
ковський розповідав1:

«с произведениями Шевченка познакомил меня в  Петербурге в  1841 году 
альманах Гребенки “ластівка”2. встретившись вскоре после этого с  земляком 
зеленским3, я  завел разговор о  помещенных в  альманахе неподражаемых 
произведениях какого-то Шевченка. “Не хочешь ли, я познакомлю тебя с автором?” 
разумеется, предложение было принято с  искреннею благодарностью. Через 
несколько дней после этого, вечером, вошел ко мне с земляком моим незнакомый 
господин, приветствовавший меня следующими словами: “дай Боже здравствовать! 
оце той самий тарас, що ви хотіли з ним познакомиться”.

Беседа наша продлилась далеко за полночь, вращаясь около произведений 
и главного их предмета — дорогой обоим нам украины.

с первой встречи поэт не мог не заметить, что думы его и в то время производили 
на меня глубокое впечатление, и его добрая простая душа не могла не отозваться 
полным, искренним сочувствием.

в продолжение семимесячного пребывания моего в Петербурге Шевченко часто 
посещал меня, принося почти каждый раз что-нибудь новое из своих произведений…»

1  козачковський написав свої спогади аж на початку 1874 року на прохання українського філолога 
і фольклориста Павла Житецького. Проте ще раніше до козачковського з цим звертався Михайло Мак-
симович. тому, надсилаючи свої спогади, козачковський писав Житецькому:

«я весьма благодарен вам за то, что вы дали мне возможность очистить совесть мою по крайней 
мере пред блаженною в род и род памятью покойного М. а. Максимовича, еще в 1866 году просившего 
доставить ему воспоминания мои о нашем вечно памятном народном Поэте.

извините, что я так долго промедлил. вечные дрязги житейские оставляли мне мало спокойных ми-
нут для того, чтобы выявить в памяти моей, во всем мировом, грандиозном ее величии личность, в которой 
во всей полноте олицетворились предо мною все светлейшие стороны украйны, все прекрасное и славное, 
и все наболевшие, накипевшие чувства и болезненные стороны нашей родины, чтоб проникнуться теми 
впечатлениями и чувствами, которыми волновала меня эта прекрасная, живая, величественная Поэма.

свято исполняя данный мною М. а. Максимовичу обет полной достоверности и безпристрастия, 
я высказал все, не скрывая ничего хорошего и дурного».

2  український альманах «ластівка», підготовлений Євгеном Гребінкою, було видано в Петербурзі 
в 1841 році. в редагуванні його брав участь Шевченко. тут уперше надруковано п’ять творів Шевченка: 
«Причинна», «На вічну пам’ять котляревському», «тече вода в синє море…» («думка»), «вітре буйний, ві-
тре буйний» («думка») та розділ з поеми «Гайдамаки». Гребінка писав Григорію квітці-основ’яненку ще 
в листопаді 1838 року: «він мені дав гарних стихів на збірник».

козачковський був захоплений:

засне долина. На калині
і соловейко задріма.
Повіє вітер по долині —
Пішла дібровою руна,
руна гуляє, Божа мова.
встануть сердеги працювать,
корови підуть по діброві,
дівчата вийдуть воду брать,
і сонце гляне, — рай, та й годі!
верба сміється, свято скрізь!

3  зеленський Борис Михайлович, скоріше за все, — студент Медико-хірургічної академії, який зго-
дом служив лікарем при одеській лікарській управі.
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до речі, вказівка козачковського на семимісячне перебування з  Шевченком 
у Петербурзі прямо підтверджує, що він познайомився з поетом восени 1841 року, 
бо козачковський виїхав з  міста на службу до курська, де був повітовим лікарем, 
в квітні-травні 1842 року.

Найперше козачковський згадував: «из написанных им в то время произведений 
на русском языке я помню прекрасную повесть в стихах “слепая”, написанную кипу-
чим, вдохновенным стихом…» як зазначається в коментарях до поеми у першому томі 
Повного зібрання творів тараса Шевченка, на сюжеті, композиції, стилі «слепой» по-
значився вплив світової романтичної поеми байронічного типу, зокрема російської 
романтичної поеми 1820–1830-х років. один із центральних мотивів Шевченкового 
твору — божевілля зведеної жінки — сюжетний хід в поемах «Безумная» івана коз-
лова та «Полтава» олександра Пушкіна. вступна частина «слепой» нагадує початок 
поеми козлова «княгиня Наталья Борисовна долгорукая»: подібно до героїні цього 
твору, котра пробирається до рідної оселі, «слепая нищая» з дочкою повертається до 
села, яке колись покинула. в обох поемах передісторія героїнь розкривається в драма-
тизованих діалогах. кульмінація Шевченкової поеми — сцена божевілля оксани та її 
діалог з матір’ю — має чимало спільного зі сценою зустрічі пушкінської божевільної 
Марії з Мазепою, також побудованою у формі діалогу: несподівана поява героїнь, схо-
жі риси в описі їхньої зовнішності, близька образність і деякі текстуальні збіги в ав-
торській розповіді та мові персонажів.

зі спогадів козачковського дізнаємося, що в 1845 році Шевченко вже не мав ру-
копису «слепой»: «На вопрос мой в 45 году о “слепой” Шевченко сказал, что, по-
мнится, он отдал ее Щепкину, и советовал мне написать о. М. Бодянскому, чтобы он 
спросил ее у Щепкина и выслал мне; но у Щепкина ее не оказалось»1. відповідаль-
ний андрій козачковський таки написав Бодянському, що Шевченко просив його 
взяти у Щепкіна рукопис поеми «слепая» і прислати йому — козачковському — для 
передачі поетові. до речі, ці слова свідчать, наскільки близько на той час Шевченко 
був знайомий зі Щепкіним і Бодянським.

Поряд із твором «слепая» козачковський згадував ще один: «…я помню… мело-
драму “Невеста”, содержание которой отнесено к периоду гетманства выговского, — 
образец неподражаемого, неудавшегося основьяненку искусства передавать 
местным русским языком быт украины с полнейшим соблюдением оборотов род-
ной речи и народного характера действующих лиц. оба эти произведения, как ка-
жется, потеряны… о мелодраме “Невеста” автор говорил мне в Петербурге, что он 
представлял ее в дирекцию императорского театра и что там ее соглашались поста-
вить; но, по всей вероятности, она не дождалась от автора окончательной отделки, 
и в 45-м году у него ее уже не было». 

Між тим, як підкреслюють коментатори Повного зібрання творів тараса Шев-
ченка, лист до Григорія квітки-основ’яненка від 8 грудня 1841 року свідчить, що 
драма «Невеста» постала з  переробленої трагедії «Никита Гайдай». аргументом 

1  Багато років поема вважалася втраченою. у 1885 році її автограф було знайдено в паперах Ми-
коли костомарова, до якого рукопис потрапив від Михайла лазаревського. за цим автографом з редак-
торськими виправленнями поему опубліковано в журналі «киевская старина» (1886. № 6).
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на користь цієї версії може бути, зокрема, той факт, що в уривку з п’єси «Никита 
Гайдай» інтрига зав’язується навколо головного героя та його нареченої, причо-
му тема нареченої акцентується. важко з певністю сказати, чи трагедію «Никита 
Гайдай» закінчено, а тоді «перемайстровано» в драму, чи, може, Шевченків задум 
змінився  ще в процесі роботи над трагедією «Никита Гайдай». Більше автор ніде 
у відомих нам джерелах не згадував про драму «Невеста». та вона, за свідченням 
козачковського, була завершена і навіть подавалась до театру для постановки. 

з наведених спогадів андрія козачковського виходить, що драма «Невеста» по-
рівняно з п’єсою «Никита Гайдай» — новий, чи, принаймні, ґрунтовно переробле-
ний Шевченків твір. достатньо сказати, що дія п’єси «Никита Гайдай» припадала 
на період перед початком Національно-визвольної війни українського народу під 
проводом Богдана Хмельницького 1648–1657 років, а в драмі «Невеста» ― на час 
гетьманства івана виговського (1657–1659 роки).

у третьому томі Повного зібрання творів тараса Шевченка вміщено «Песню ка-
раульного у тюрьмы из драмы “Невеста”». 

андрій козачковський у своїй душі носив Шевченкові поезії й пропагував їх се-
ред своїх надійних знайомих, у  тому числі тих, які перебували далеко за межами 
україни. відомо, що 18 квітня 1843 року він писав осипу Бодянському в Москву:

«Может, ты читал “кобзаря” и “Гайдамаков” Шевченко. Хорош хлопец, искрен-
няя душа. он очень хотел познакомиться с тобою, когда ты приезжал в Петербург, 
но, наверное, не удалось…»

якщо врахувати, що Бодянський повернувся в  росію до Москви після 
п’ятирічного закордонного відрядження у вересні 1842 року, тобто вже після від’їзду 
козачковського з Петербурга, то залишається лише гадати, звідки він узяв наведену 
інформацію, бо листування між Шевченком і козачковським тоді не велося. зате ми 
напевне знаємо, що Бодянський, який з жовтня 1842 року очолював слов’янознавчу 
кафедру Московського університету, на той час уже всерйоз цікавився творами Шев-
ченка, про що розповім у 5-й главі, і познайомився з Шевченком у лютому 1844 року 
і вже того року листувався з ним.

у листопаді 1844 року козачковський, який, очевидно, знав про перебування 
Шевченка в яготині в 1843–1844 роках, писав Бодянському: «Про Шевченка я дав-
но вже нічого не чув. коли пишеш до його, то поклонись й од мене та  скажи, щоб він 
не одцуравсь й моєї хати, як, бува, часом знову в яготин  заверне».

це також трохи дивне прохання, адже Бодянський, який постійно жив у Москві, 
не міг бачити щодня поета й передавати йому поклони. Може, козачковський яки-
мось чином знав про тодішнє листування між Бодянським і Шевченком (відомі два 
листи Шевченка і два листи Бодянського за 1844 рік), але козачковський в них не 
згадується.

в цих листовних зверненнях збережено живий інтерес козачковського до 
Шевченка та його тепле бажання бачити поета своїм дорогим гостем, що й збу-
лося з часом.

Після курська на початку 1844 року козачковський переїхав до Переяслава, де 
працював міським лікарем, а згодом ― лікарем і викладачем медицини Переяслав-
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ської семінарії. користувався неабиякою популярністю як освічений лікар-практик. 
втім, Петро Жур писав: «звичайно, його 286 карбованців річної платні не вистачи-
ло б на пристойне життя, якби не “родова”, що перейшла від батька, спадщина ― 
дерев’яний будинок у Переяславі, а в селі Черське (тепер ― Чирське) тамтешнього 
повіту ― 150 десятин землі і 32 ревізькі душі селян. садиба козачковського в Пере-
яславі займала 656 квадратних сажнів землі ― 40 під дерев’яним будинком, 492 ― 
під двором, 124 ― під садом. Неподалік була садиба його приятеля ― штабс-лікаря 
Мартина Штерна ― прототипа… повітового лікаря карла самійловича стерна з по-
вісті “капітанша”».

Життя міського лікаря було доволі сірим, одноманітним. у вересні 1844 року козач-
ковський писав Бодянському: «знай тільки пишу ту погань: лікарства та отношенія, да 
счоти, да пересчоти, голова здуріє, а розуму нігде і шилом не хватить. а жаль бере, аж 
плакать хочеться, як подумаєш, бувало: на що ж я стільки літ працював за книжкою, 
хіба на то, щоб тепер вибивать з голови те, що стільки літ вбивали в голову».

у 1862 році козачковський переїхав до Полтави. останні роки життя присвятив 
громадській діяльності ― був гласним міської думи, активно працював у земському 
зібранні. 

Шевченко побував у козачковського в Переяславі чотири рази: двічі у 1845 році 
(в серпні й восени) і двічі у 1859-му (в червні й серпні).

коли в  січні 1845 року Полтавський віце-губернатор М.  селецький надіслав 
Шевченкові гроші за передплату на «Живописную украину», то в доданому спис-
ку передплатників був і  козачковський: «Городовой врач а.  козачковский. Число 
экземпляров — 1. рублей серебром — 3». 

за словами Петра Жура, 10–12 серпня Шевченко, вже виконуючи завдання ки-
ївської археографічної комісії, нарешті заїхав до козачковського в Переяслав, про 
що той писав Бодянському: «…Прилинув мій сизий голуб Шевченко. 9 днів, що 
він прожив у мене, — як не були; змалював церкву соборну, Покрову1, і Михайла 
і хрест у каплиці. в конці осені або до началу зими він буде в мене проїздом із Хар-
кова в київ, де, може, й зазимує. Ми обидва дуже жалковали, що ти хотів з’їхатися 
з ним у мене, та й одурив його. кланяється і він тобі низенько і просить, щоб ти 
послав до Щепкіна взять у його повість його на руському язику “слепая”, і коли 
візьмеш, то щоб переслав мені, за що дуже буду дяковать». (Ми вже знаємо, що 
у Щепкіна рукопису «слепой» не було.) 

тоді Шевченко намалював вознесенський собор, будинок козачковського та ак-
варельний портрет його дружини — Марії степанівни2. Нагадаю, що в «Шевченків-
ському словнику» знайомство поета з Марією козачковською було неточно датовано 
червнем 1859 року.

тут мені хотілося б звернутися до спогадів онука андрія козачковського «Пере-
бування т. Г. Шевченка в Переяславі», що були опубліковані 1954 року в журналі 

1  акварель «церква Покрови в Переяславі» датують і ширше — серпнем — вереснем 1845 року — 
за листом андрія козачковського до осипа Бодянського від 20 вересня 1845 року. цю церкву Шевченко 
згадував у повісті «Близнецы».

2  Жур П. труди і дні кобзаря. к.: дніпро, 2003. с. 120.
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«советская украина» (№ 5), але практично не введені в науковий обіг. заслужений 
учитель таджицької рср андрій козачковський посилався на те, що Марія степа-
нівна, яка померла у 1905 році, дещо встигла розповісти йому про перебування та-
раса Шевченка у них вдома. Принаймні, можна переказати, що Марія степанівна 
господарювала в  дворі, коли зайшов незнайомий чоловік, одягнений в  селянське 
вбрання  — білу полотняну сорочку, полотняні широкі штани, на голові великий 
бриль, у руках палиця.

Привітавшись, він запитав: «а що пан-лікар дома?» Марія степанівна відповіла, 
що вдома, відпочиває, тому треба зачекати. вона запитала у відвідувача, чи не хоче 
він просити у лікаря медичної поради. «і допомога необхідна, та й поговорити про 
дещо треба з вашим чоловіком. він у вас дуже хороший», — відповів незнайомець. 
затим сказав: «але раз він спить, то, мабуть, і я засну, от тут на травці й приляжу» 
(було літо). сказавши це, незнайомець заліз в  густу траву, підклав під голову свій 
бриль та й скоро заснув. Господиня була дуже здивована цим і, коли пробудився чо-
ловік, розповіла йому про незвичного відвідувача.

той відразу здогадався, хто до нього прийшов: «та ти ж знаєш, що це тарас Шев-
ченко!» друзі сердечно вітали один одного. Шевченко, за словами Марії козачков-
ської, справляв враження дуже рухливої, енергійної людини, він швидко познайо-
мився з місцевими рибалками, їздив з ними на риболовлю.

Поет особливо любив слухати українські пісні. Часто співав удвох з Марією сте-
панівною, котра мала дуже гарний голос. ці домашні концерти приваблювали бага-
то слухачів. одним із таких успішних дуетів була старовинна пісня:

зелененький барвіночку,
стелися низенько.
а ти милий, чорнобривий,
Присунься близенько…

з перших же днів знайомства Шевченко почав писати аквареллю портрет козач-
ковської. Марія степанівна була зображена українською молодицею, в українському 
вбранні, з дитиною на руках. Портрет козачковській дуже сподобався. внук андрія 
козачковського навіть стверджував, що Шевченко присвятив Марії степанівні вірш 
«Марусі», який, на жаль, не зберігся.

важливим моментом цих відвідин у  спогадах козачковського є  розповідь про 
вечір у його будинку 19 серпня 1845 року, на якому був присутнім і Шевченко:

«общество, большей частию из молодежи, шумно вокруг стола пировало, Шев-
ченко был в полном одушевлении; против него, на противоположном конце стола, 
стоял, не сводя глаз с поэта, с бокалом в руке господин почтенных лет, по проис-
хождению — немец1, по вероисповеданию — протестант. “оце — батько! ей-богу, 
хлопці, батько! будь здоров, батьку!” — высоко поднимая бокал, провозгласил немец, 
и затем мы все называли его “батьком”.

1  ішлося, очевидно, про повітового лікаря Мартина Штерна. він став згодом прототипом лікаря 
карла стерна в майбутній Шевченковій повісті «капитанша»: «карл самойлович стерн, эскулап наш 
уездный…»
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Песни украинского народа симпатичны потому, что исполнены глубокого смысла. 
кроме богатства содержания в их то живых, игривых, веселых, то грустных, но никог-
да не безнадежно грустных мотивах, как в изящных звуковых формах, отлилась вся 
украина с ее патриархальным бытом, с исполненным простоты и героизма характе-
ром, с ее чувствами, с ее славной и вместе грустной историей, с ее привлекательной 
природой. вот почему украинская песня служит для простолюдина бессознательным 
источником самоуважения и создает ту нравственную силу, которая всегда охраня-
ла его народность… вот почему немец-протестант, состарившийся на украине, при 
виде народного поэта, в личности которого, в его думах олицетворилось перед ним 
все прекрасное второй его родины, первый провозгласил его “батьком”».

Приїзд тараса Шевченка буквально осяяв сіре одноманітне життя міського ліка-
ря, котрий мав поетичну душу, жваво цікавився літературою, та й сам іншим разом 
брався за віршування. скажімо, в листопаді 1843 року козачковський писав з кур-
ська Бодянському: «тижні два, либонь, тому я взявся за кобзу — з нудьги та з горя, 
братику мій. Посилаю к тобі чотири мої думки. Будь ласков, подивись на їх чужими 
очами, пошануй, як мачухи, і коли побачиш, що хоть трохи вони путящі, то хоть 
і видрюкуй, може, у вас набереться який-небудь альманах… у мене ще зосталось ду-
мок, мабуть, з шість, коли не більше. коли найдеш що добре з перших, то останні 
пришлю; а коли ні, то не тайся, скажи щиру правду, далебі я не чванний». Невдовзі 
після від’їзду Шевченка з Переяслава, певно, схвильований і розбурханий спілкуван-
ням з поетом, козачковський надіслав Бодянському свій вірш. у ньому та сама, може, 
трохи екзальтована тема безпросвітного існування:

аж сумно стане, як згадаю,
Що скільки років працював,
а долі все-таки не маю:
як народивсь, її не знав.
Що так, то лиха більше й більше,
Чортма покою більш схопить.
Що дня, то жить на світі гірше,
Нудним здається білий світ.
Чи літа молоді згадаєш —
Минулось, жаль тільки бере,
у те ж, що буде, як заглянеш, —
Мороз по кожі подере…1

у Петра Жура знаходимо також унікальний епізод із одного з  переяславських 
вечорів, записаний згодом з розповіді переяславського священика і. Б. виявляється, 
тарас Григорович у розмові на теми історії й географічних умов україни висловився:

«та й набридли ви мені з вашою історією і географією… Подивіться, на що схожа 
ваша історія, що в ній написано: “Був такий-то цар, поправив державу, фінанси, адмі-
ністрацію і помер, заповівши державу своєму наслідникові. Новий цар застав державу 

1  Жур П. В. дума про огонь. с. 115.
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в аж надто розладнаному становищі, але старанням і безустанними турботами випра-
вив справи держави, збагатив казну, запровадив суд правий і помер, обожнюваний 
народом… Новий цар застав державу в аж надто тяжкому становищі і т. д.»1.

відомо, що так само виступав поет і проти ідеалізації історії рідного народу:

а гвалту! а крику!
«і гармонія, і сила,
Музика та й годі.
а історія!.. поема
вольного народа!..»

Можна припустити, що в цьому випадку йшлося про пролог до повісті Панте-
леймона куліша «Михайло Чарнышенко», де були навіть подібні слова: «…вспомните 

1  цікаво, що після заслання, коли Шевченко чимало прочитав нового з історії україни, його кри-
тичне сприйняття офіційного імперського погляду на історію україни загострилося. Маємо тому яскра-
ве підтвердження. у статті журналіста Георгія дем’янова «т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде (1857–
1858)», опублікованій у 1893 році за спогадами очевидця, є дуже цікавий сюжет про знайомство поета 
з відомим письменником-нижньогородцем Павлом Мельниковим (Печерським). той почав розповідати 
в колі слухачів про історію свого краю, що й Шевченко слухав уважно. Проте невдовзі сталося таке…

«...з історії росії він перейшов до історії україни. Не зустрічаючи жодних заперечень, Мельников 
продовжував говорити сам. Нарешті, помітивши Шевченків пильний погляд, він раптом спинився, не-
наче обірвав, і запитливо подивився на нього.

— Що ж ти, Павле івановичу, далі не брешеш? — спитав Шевченко Мельникова. — ти вже н...в в три 
короба, с...и й четвертого. — Потім поет спокійно й методично пояснив промовцеві, що він мовчав доти, 
доки той не торкнувся історії україни, яку він, Шевченко, знає, як свої п’ять пальців».

в одного з авторів прочитав стосовно цих Шевченкових слів, що він ніби-то не уявляє собі ситуації, 
за якої, перебуваючи в цьому поважному товаристві, «відомий письменник, випускник елітного столич-
ного вузу — імператорської академії мистецтв, дозволив би собі поводитись таким чином». а я не уяв-
ляю собі ситуації, за якої сучасний претендент на шевченкознавця так однозначно байдуже ставиться 
до поетового болю за славну й нещасну історію україни, болю, всотаного з молоком матері, на генному 
рівні, як імперський аристократизм тих російських інтелектуалів, з котрими Шевченко рішуче розхо-
дився в історичних поглядах.

тяжко, тяжко мені стало,
так, мов я читаю
історію україни.

Поетове сприйняття минувшини оголеними нервами було чужим для освічених росіян, у тому чис-
лі Мельникову-Печерському, а Шевченко таки не міг допустити, що хтось «історію нашу нам розкаже». 
з  цитованих спогадів дем’янова зрозуміло, що російський письменник, на думку Шевченка, брехав, 
і я вірю кобзареві, а не нинішнім його хулителям. адже вони, навчаючи генія вишуканому поводженню, 
досі не здатні почути поетове «дружнєє посланіє», звернуте й до них — «ненарожденних» українців:

Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
тую славу. та читайте
од слова до слова,
Не минайте ані титли, 
Ніже тії коми,
все розберіть… та й спитайте
тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
ким? за що закуті?..
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дивную историю Малороссии, эту поэму-историю, которая, как героическая песня, 
легла на скрижалях мира…»

той же і. Б. розповідав про душевну чуйність поета до чужого горя. одного разу 
прийшов до козачковського селянин-кріпак і, плачучи, розказав, що у нього вкра-
дено пару волів. козачковський тільки поспівчував, а Шевченко вийшов назустріч 
кріпакові так, що його ніхто не бачив, ще раз розпитав про все і дав йому 50 карбо-
ванців у позичку, мовляв, «віддаси коли-небудь, як розбагатієш.

— як же я віддам вам, коли я вас не знаю! — відповів здивований мужик.
— все одно, взнаєш»1.

«Доле, де ти, доле, де ти?»

Наприкінці жовтня 1845 року Шевченко, який подорожував україною, приїхав 
у Переяслав до козачковського, й той залишив унікальні акценти тодішнього пере-
бування поета:

«в октябре того же года Шевченко приехал ко мне опять, больной, и  прожил 
у  меня около двух месяцев. утром он обыкновенно писал, не нуждался нисколько 
в уединении. он писал как бы шутя. По делам, которые я тогда имел с евреями, иногда 
наполнялась ими гостиная моя, в  которой Шевченко обыкновенно занимался; но 
этот шумный кагал не только не мешал ему (хотя бы он мог удалиться в кабинет), 
напротив, продолжая писать, он вслушивался в разговоры евреев, вмешивался в них 
и, рассмешив чем-нибудь кагал, сам хохотал, продолжая быстро и безостановочно свое 
дело, без всяких поправок. вечер проходил в разговоре, продолжавшемся обыкновенно 
часов до двух. соображая его очень недавний выход из состояния простого работника, 
я удивлялся его развитию и многосторонности его знаний, дававших каждый вечер 
новую пищу для разговора. иногда он занимался чтением Библии, отмечая места, 
поражавшие особенным величием мысли…»2

По-перше, козачковський мимохідь, але цікаво й  точно, розповів про стиль 
творчої роботи поета. По-друге, наголосив на дружніх стосунках з  євреями, що 
ще раз підтверджує: неприйняття Шевченковими гайдамаками євреїв-лихварів 
і корчмарів чи його власні поетичні стріли на їх адресу не мають нічого спільно-
го зі ставленням поета до євреїв узагалі. Нарешті, козачковський засвідчив високу 
ерудованість Шевченка, про що не раз йтиметься в цій книзі, зокрема його глибоку 
зацікавленість Біблією.

1  Жур П. В. дума про огонь. с. 119–120.
2  Ще наприкінці 1843 року глибоко віруюча варвара рєпніна подарувала Шевченкові Біблію. Поет 

не раз використовував її у своїх творах. до речі, саме з Біблії він узяв епіграф і до всього альбому «три 
літа» — з пророка ієремії. в цьому, зокрема, втілилися його роздуми про історичну долю україни, про 
помилки предків, примножені нащадками, про гноблення народу людьми, які самі не були вільними, 
про знищення ватажків, знемагання в боротьбі молоді, людей, які усвідомлюють пригноблене станови-
ще народу. Біблія була з Шевченком і під час подорожей 1845 року до родзянок 23 жовтня 1845 року. 
Хворий поет писав: «С того времени как приехал я в Миргород, ни разу еще не выходил из комнаты, и ко всему 
этому еще нечего читать. Если бы не Библия, то можно бы с ума сойти».
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цікаво, що козачковський у  листі до Бодянського розповідав про гостювання 
в нього Шевченка і писав: «Ми обидва дуже жалкували, що ти хотів з’їхатися з ним 
у мене та й одурив єси. кланяється ж він тобі низенько…»1

На початку грудня 1845 року почався ремонт будинку козачковського, і Шев-
ченко переїхав у  село в’юнище2 до його власника, збіднілого, але багатого бібліо-
текою поміщика степана самойлова, давнього друга родини козачковських. з ним 
поет познайомився ще в серпні 1843 року. стосовно саме цього періоду козачков-
ський згадував: «в это время он предложил мне снять с меня портрет: вместо этого 
я просил написать мне его портрет. он принялся за работу и окончил ее, оставалась 
незначительная отделка, из-за которой, уезжая в яготин к князю репнину, он взял 
портрет, обещав мне в  скором времени выслать его; это был портрет, далеко не 
похожий на все существующие теперь, это был портрет не т. Г. Шевченка, но портрет 
народного поэта, бойко схваченный в  минуту его поэтического вдохновения; 
к сожалению, я не получил его, и он потерян безвозвратно…»

тарас Шевченко тяжко захворів після 22 грудня 1845 року, і незадовго до різд-
вяних свят козачковський перевіз його з в’юнищ до себе. На початку 60-х років 
у  світ вийшла невеличка книжечка Михайла коломийченка та володимира Гор-
ленка «в боротьбі за життя генія», в якій розповідалося про лікарів, які піклувалися 
про здоров’я Шевченка. (у 1982 році побачило світ доповнене видання під назвою 
«у колі друзів».) Про нашого героя там повідомлялося: «козачковський встановив 
для хворого суворий режим, і  Шевченко ретельно виконував усі настанови ліка-
ря  — не залишав відведеної йому кімнати, лише з  вікна спостерігав за всім, що 
відбувалося навколо». втім, дізнатися з шевченкознавчої літератури, чим саме хво-
рів Шевченко, не так просто. лише в одній із праць Юрія Барабаша зустрічаємо: 
«правдоподібно, запалення легенів». олександр афанасьєв-Чужбинський згадував, 
що в період одужання Шевченко був дуже блідий і голова його була оббрита після 
недавньої гарячки.

кажуть, що в Переяславі Шевченко і козачковський в знак вірної дружби по-
садили дві акації, сплівши їх стовбури, які згодом міцно зрослися. При цьому тарас 
Григорович нібито сказав: «Хай люди наші так само рідняться, як оці деревця».

у Переяславі Шевченко написав поему «Наймичка» (13 листопада 1845 року), 
поему «кавказ» (18 листопада 1845 року)3 та присвяту до поеми «Єретик» (22 лис-
топада 1845 року). ця полум’яна присвята — чеському і словацькому філософу, іс-
торику, діячу національного відродження Павлу-йосефу Шафарику — досі хвилює 
і наснажує душу:

слава тобі, любомудре,
Чеху-слав’янине! 

1  Савченко Ф. відомості про т. Г. Шевченка в неопублікованій кореспонденції Бодянського // украї-
на. 1930, книга 40. с. 134.

2  село Переяславського повіту Полтавської губернії. знесено в зв’язку зі спорудженням канівсько-
го водосховища. 

3  Блискучий аналіз цього Шевченкового твору раджу прочитати у книзі івана дзюби «тарас Шев-
ченко. Життя і творчість» (2008).
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Що не дав ти потонути
в німецькій пучині
Нашій правді. твоє море
слав’янськеє, но́ве!
затого вже буде повне,
і попливе човен
з широкими вітрилами
і з добрим кормилом,
Попливе на вольнім морі,
На широких хвилях.
слава тобі, Шафарику,
вовіки і віки!
Що звів єси в одно море
слав’янськії ріки!

На Переяславщині, у в’юнищах, поет створив знамените послання «і мертвим, 
і живим, і ненарожденним землякам моїм…» (14 грудня 1845 року), а 17 грудня — 
«Холодний яр», де містилася грізна засторога «розбойникам неситим», які торгують 
землею, державою і «сердешним людом»:

торгуєте? стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
тяжке лихо!.. дуріть дітей
і брата сліпого,
дуріть себе, чужих людей,
та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
розпадеться кара.
і повіє огонь новий
з Холодного яру.

іван дзюба висновує: «Почуттєва насиченість “Посланія” така, що кожне слово 
дихає вогнем, а кожен поетичний рядок має силу афоризму, що мільйоннократ буде 
повторений у поколіннях українців». 

а ще вперше Шевченко так однозначно суворо накаже шукати причину своїх 
бід у самих собі:

доборолась україна
до самого краю.
Гірше ляха свої діти
її розпинають.

дев’ятнадцятого грудня було створено «давидові псалми»… у передмові до По-
вного зібрання творів тараса Шевченка іван дзюба і  Микола Жулинський зазна-
чають, що поетичний цикл «давидові псалми» створено поетом, «розкошуючи серед 
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книг багатої бібліотеки» степана самойлова, і що в самому зверненні Шевченка до 
давидових пісень таїться великий символічний зміст. 

у поета стародавній Єрусалим символізував україну, яку неможливо забути, на-
віть на чужині. а свою тяжку, нестерпну Голгофу він передчував і передбачав, але не 
збирався від неї відхилятися: 

і коли тебе забуду,
ієрусалиме,
забвен буду, покинутий
рабом на чужині.
і язик мій оніміє,
висохне, лукавий,
як забуду пом’янути
тебе, наша славо.

у «давидових псалмах» читаємо теплі, сердечні рядки людини глибоко віруючої, 
усвідомленої своєю залежністю від Господа, яка покладає на нього всю життєву надію:

Боже, спаси, суди мене
та по своїй волі.
Молюсь, Господи, внуши їм
уст моїх глаголи.
Бо на душу мою встали
сильнії чужії,
Не зрять Бога над собою, 
Не знають, що діють.
а Бог мені помагає,
Мене заступає
і їм правдою своєю
вертає їх злая.
Помолюся Господеві
серцем одиноким
і на злих моїх погляну
Незлим моїм оком.

але національне відродження україни — понад усе для молодого поета, і заради 
цього відродження він звертається саме до Бога:

коли Бог нам верне волю,
розіб’є неволю…

але коли? духовно знесилений, змучений народ чекає віщого знаку від Бога, 
його благословення на визволення. і поет опосередковує себе між Господом і людь-
ми: подібно до біблійного давида, він буквально вимагає:

…встань же, Боже,
вскую будеш спати,
од сльоз наших одвертатись,
скорби забувати!
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відтворюючи величний пафос давидових псалмів, Шевченко розмовляв із Гос-
подом, закликав його звернути свій погляд на рідний гноблений народ, який не від-
чував у собі сил, аби піднятися з колін і здобути волю:

смирилася душа наша,
Жить тяжко в оковах!
встань же, Боже, поможи нам
встать на ката знову.

завершується цикл своєрідним гімном радості, спричиненої визволенням із ва-
вилонського полону. Перський цар кір у 558 році до н. е., завоювавши вавилон, до-
зволив євреям повернутися на рідну землю. вони повернулися, щоб відновити влас-
ну державу і відродити свою віру:

Псалом новий Господові
і новую славу
воспоєм честним собором,
серцем нелукавим;
во псалтирі і типмані
воспоєм благая,
яко Бог кара неправих,
Правим помагає.

в радянські часи шевченкознавці писали: 
«Біблію Шевченко читав по-своєму, як фольклорно-літературний твір, і при 

використанні кожного разу вкладав у цитату або переспів власний, оригінальний 
зміст. такий характер має написаний у с. в’юнище 19–20 грудня цикл “Псалми 
давидові”. це не переклад для релігійних цілей, як робив П. куліш, а вільний пе-
респів. для своєї мети поет обирав співзвучні власним думкам псалми: 1, 12, 43, 
52, 81, 93, 132, 136, 149 — саме ті, що могли бути використані для втілення рево-
люційних ідей, які він вільно, самостійно викладав у віршованій формі». 

так то воно так, але ж не заради виключно революційних ідей Шевченко звер-
тався до Біблії. він розмовляв з Богом! і ця розмова для нього була важливою, необ-
хідною! Жодна революційна ідея не відмінить цю аксіому. 

двадцять першого грудня того ж 1845 року Шевченко пише поезію «Маленькій 
Мар’яні» — скорботно ніжне захоплення красою, з якою неситії люди «пограються, 
засушать та кинуть». двадцять другого грудня з’являються «три літа» — поезія про-
низливого болю й гіркого розчарування в людях. 

кругом мене, де не гляну,
Не люди, а змії…
і засохли мої сльози,
сльози молодії.
і тепер я розбитеє
серце ядом гою,
і не плачу, й не співаю,
а вию совою.
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Прислухаємося до Юрія Барабаша, котрий завжди зрить у корінь Шевченкового 
твору: 

«Поміж поезіями “трьох літ” йому належить осібне місце. вже сам факт обрання 
автором назви одного з творів для номінації всієї збірки, властиво, для означення ці-
лого, причім у поетичному та загальнодуховному сенсі зламного етапу своєї творчос-
ті, сигналізує про підсумковий, ключовий, зрештою маніфестаційний його характер; 
щодо цього в шевченкознавстві здавна усталилася одностайна думка. рідше наголо-
шується на тому, що збіжність назв, увочевидь вирізняючи один твір  із загального 
контексту “трьох літ”, разом з тим засвідчує глибинну корелятивну взаємопов’язаність 
між ними, наявність спільного семантичного поля. зі семантично-структурного по-
гляду вірш “три літа” — своєрідна модель усього циклу “три літа” як цілісного “тек-
сту”, тут-бо у “згорнутій”, гранично згущеній формі закодовано основні ідеї та моти-
ви циклу, діалектику тяглості й дискретності в діахронному вимірі його внутрішньої 
текстової простороні, зближень і розбіжностей — в її синхронічному зрізі»1.

а за день до того — 21 грудня — Шевченко написав дивовижну поезію «Мина-
ють дні, минають ночі…», в якій вказав свою життєву дорогу, незважаючи на неми-
нучі царські кари:

страшно впасти у кайдани,
умирать в неволі,
а ще гірше — спати, спати
і спати на волі,
і заснути навік-віки,
і сліду не кинуть
Ніякого, однаково,
Чи жив, чи загинув!
доле, де ти, доле, де ти?
Нема ніякої!
коли доброї жаль, Боже,
то дай злої! злої!

ох, очевидно, не можна звертатися до Господа з такими проханнями… Мабуть, 
не випадково, через три дні, 25 грудня 1845 року, тобто на тридцять другому році 
життя, під час хвороби тарас Шевченко написав в Переяславі, в будинку козачков-
ського, безсмертний «заповіт»:

як умру, то поховайте
Мене на могилі
серед степу широкого
На вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
і дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
як реве ревучий.

1  Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова. к.: темпора, 2011. с. 402.
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як понесе з україни
у синєє море
кров ворожу… отойді я
і лани і гори —
все покину, і полину
до самого Бога
Молитися… а до того
я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
кайдани порвіте
і вражою злою кров’ю
волю окропіте.
і мене в сем’ї великій,
в сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

зараз у Музеї заповіту т. Г. Шевченка в Переяславі відтворено атмосферу, в якій 
поет пережив творчий катарсис. у його експозицію входять кілька меморіальних кім-
нат будинку козачковських: гостьова, в якій зупинявся Шевченко, бібліотека, кабінет 
лікаря козачковського та вітальня. Працівники музею, які підібрали для цієї книги 
портрет андрія козачковського, прагнуть найповніше розповісти про життя Шев-
ченка в переяславський період, осмислити всю глибину його творчості. розробники 
концепції музею вважають, що йдеться не тільки про сам «заповіт», а про передачу на-
щадкам музейними засобами його концептуальної суті, про осмислення твору в його 
широкому філософському та духовному розумінні.

взагалі про ключові твори, написані в Переяславі та в’юнищі, треба говорити шир-
ше, оцінювати їх масштабніше, бо саме вони складають своєрідний осередковий блок 
усієї творчості Шевченка. якраз тоді було завершено рукописну збірку (альбом) «три 
літа», що засвідчила стрімке зростання Шевченка як національного генія і пророка.

здається, дивно було б стверджувати, що до цього творчого злету причетний без-
посередньо козачковський. але ж таки причетний! він робив усе можливе, аби як-
найкраще влаштувати щоденний побут поета, познайомити його з такими любими 
Шевченкові придніпровськими краєвидами, говорив з ним на цікаві поетові теми, 
нарешті, козачковський успішно лікував його…

Близький друг і рідна україна сприяли творчості… Не випадково на засланні у ві-
рші, присвяченому козачковському, поет і поєднав їх:

Подивлюсь на україну,
Подивлюсь на тебе.

і тихо сподівався на нову зустріч із козачковським:

а може, ще добро побачу?
а може, лихо переплачу?
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води дніпрової нап’юсь,
На тебе, друже, подивлюсь.
і може, в тихій твоїй хаті
я буду знову розмовляти
з тобою, друже мій.

один із фрагментів спогадів козачковського заторкує Шевченкове дитинство:
«в разговорах со мною Шевченко рассказывал случаи из его школьной жизни 

у дьячка. кроме уже известных, помню рассказ его о тогдашней его профессии, достав-
лявшей ему скудные средства к существованию: это чтение Псалтыри над покойника-
ми. Чтобы ускорить эту утомительную работу, он иногда на половине псалма начинал 
“приидите, поклонимся” и, пользуясь отвлечением внимания посетительниц к  по-
клонам, перевертывал несколько листов, чего не замечая, они, поражаясь внятностью 
и вместе быстротою его чтения, считали его лучшим чтецом и охотнее других его при-
глашали. Голод нередко заставлял его посягать на чужую курицу или чужого поросенка, 
из которых он обыкновенно в ночную пору стряпал ужин в пещере, находившейся за 
селом; обыватели, видя по ночам огонь в пещере, порешили, что там должна быть не-
чистая сила, и обратились к батюшке, чтобы он изгнал ее оттуда; священник в сопро-
вождении народа, окропив вход в пещеру святой водой, предложил освидетельство-
вать ее. так как никто не соглашался на такой смелый подвиг, то порешили в видах 
поощрения сделать складчину. когда собралось порядочное количество медных монет 
и смельчака ни одного не оказалось, то Шевченко, выступив вперед, изъявил желание 
войти в  пещеру. Некоторые не хотели подвергать мальчика опасному риску, другие 
возразили: “воно мале, до нього нечистая сила не коснется”. Чтобы более отдалить вся-
кое подозрение, он просил, чтобы к нему привязали веревку, которою, в случае опас-
ности, могли бы вытащить его. отправясь на веревке в пещеру и убравши в сторону 
все остатки стряпни своей, он вышел, объявив, что в пещере ничего не оказалось, за 
что и получил порядочный куш складчины от удивленной его смелостью толпы».

ці спогади, надруковані в 1875 році, дивно перегукуються першими рядками ві-
рша «а. о. козачковському»:

давно те діялось. Ще в школі,
таки в учителя-дяка,
Гарненько вкраду п’ятака —
Бо я було трохи не голе,
таке убоге — та й куплю
Паперу аркуш. і зроблю
Маленьку книжечку. Хрестами
і везерунками з квітками
кругом листочки обведу.
та й списую сковороду1

1  у праці «т. Г. Шевченко. Біографія» (1984) зустрічаємо цікаві роздуми щодо цього: «які саме твори 
сковороди міг переписувати кмітливий хлопчина, ми не знаємо. у ті часи надруковано було дуже мало, але не 
можна не брати до уваги рукописну традицію — багато творів українського поета і філософа поширювалось 
у списках. слово “виспівую”, яке вжито за три рядки, дає підстави гадати, що це були саме поетичні зразки».
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або «три царіє со дари»1.
та сам собі у бур’яні,
Щоб не почув хто, не побачив,
виспівую та плачу.
і довелося знов мені
На старість з віршами ховатись,
Мережать книжечки2, співати
і плакати у бур’яні.
і тяжко плакать. і не знаю,
за що мене Господь карає?
у школі мучилось, росло,
у школі й сивіть довелось,
у школі дурня й поховають.
а все за того п’ятака,
Що вкрав маленьким у дяка,
отак Господь мене карає.

«Це Євангеліє докладно описано п. Бодянським…»

Ніяк не можна не згадати, що Шевченко залишив так звані «археологічні но-
татки», в  яких є  цікаві спостереження про Переяслав (складені, певно, не раніше 
повернення поета до києва в жовтні 1846 року і тоді ж передані до київської архе-
ографічної комісії).

особливий інтерес викликає запис:
«в скромной семинарской библиотеке хранится два евангелия, писаны на пер-

гамени изящными славянскими буквами, чернилом и киноварью — с прекрасными 
разноцветными рисунками по золоту. Первое писано в  7053  году с  надписью 
в  конце евангелиста Марка… второе евангелие, также на пергамени, изящнее 
и роскошнее первого, писано малороссийским наречием… Это евангелие подроб-
но описано г. Бодянским в  “Журнале Министерства народного просве[щения]” 
№ 5, 1836 года, м. май».

1  віршована колядка «три царіє со дари» була складена київськими студентами-бурсаками й поши-
рена у списках про трьох царів, які, за біблійною легендою, приходили вітати новонародженого Христа. 
іван Франко вважав, що Шевченко згадував «звісну прекрасну колядку “радость нам ся являє”; друга 
строфа тої колядки зачинається іменно словами:

тріє цари со дары
Христу поклон отдали».

2  у згаданій у вірші саморобній книжечці могли бути й перші віршовані спроби майбутнього по-
ета. у першій редакції вірша «а. о. козачковському» Шевченко писав другу:

ой слухай же, щирий друже,
та розкажи дітям,
як канаю я в неволі,
як нужу я світом.
Научай їх, щоб не вчились
змалку віршувати.
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Насправді, звіт осипа Бодянського з інформацією про Євангелія був опублікова-
ний у 1838 році, і напевне Шевченко тримав журнал у руках. вірогідно, що цей факт 
був відомий поетові від самого Бодянського1. судячи з усього, Шевченко не раз роз-
мовляв про старовинні Євангелія та пам’ятники архітектури, змальовані ним у Пе-
реяславі, зі своїми друзями. Принаймні, з Михайлом Максимовичем, який у жовтні 
1847 року писав у листі до Михайла Юзефовича про переяславські церкви, особливо 
про Покровську, яку змалював Шевченко, та про два Євангелія, що збереглися в со-
борі і семінарській бібліотеці. 

Найперше привертає увагу те, що Шевченко відразу відзначив мистецьку, ма-
лярську, естетичну цінність, «розкішність» Пересопницького Євангелія, яке справ-
ді є видатною пам’яткою української книги. По-друге, поет наголошував, що воно 
«писано малороссийским наречием»! він підносив Пересопницьке Євангеліє як іс-
торичну пам’ятку української писемності. 

цікаво також, що Шевченко ретельно занотував дарчий напис івана Мазепи 
з усіма його регаліями: «сіе евангеліе прислано и дано от ясневельможного его ми-
лости пана, пана іоана Мазепы, войск его царского пресветлаго величества запороз-
ких, обоих сторон днипра Гетмана, и славного чина святого апостола андрея ка-
валера до престола Переясловского епископского, который от его ж милости создан 
отновлен, и драгоценными утварьми украшен…»

в результаті кобзар сприйняв Пересопницьке Євангеліє як святиню українсько-
го народу, чим воно є й досі. 

андрій козачковський у своїх спогадах не згадував конкретно про цю дорого-
цінність, зустрінуту Шевченком у Переяславській семінарській бібліотеці, але ж ми 
пам’ятаємо про їхні вечірні розмови з читанням Біблії…

в розділі «Переяслов» Шевченкових нотаток є й така розповідь: 
«В цитадели древней крепости, или в  вышнем городе, церковь Успения Пресвятыя 

Богородицы. Та самая, в  которой присягал Богдан Хмельницкий на верность московскому 
царю, сгорела, и на том месте в 1760 году построена новая по образцу древней, деревянная 
о девяти византийских куполах с крещатыми окнами во фронтонах. А при Феодосии прео-
священном Переяславском в 1825 году возобновлена; внутренность осталась в прежнем виде, 
а наружность, к сожалению, до варварства искажена. Невозможно смотреть на нее, а не 
только рисовать. И еще больнее, по описи видно, что в прежней церкве хранились древние 
серебряные вещи, из которых сделаны шаты на наместные образа».

1  у Переяславі Бодянський побував у жовтні 1837 року, а 3 листопада він писав Михайлу Погодіну 
з києва, що знайшов у Переяславській семінарській бібліотеці два стародавніх Євангелія: «Мой совет — 
приобрести по крайней мере, последнее евангелие: это драгоценность». в наступному листі Бодянський 
розповідав: «язык, на который это евангелие выложено, есть язык Южнорусский: вот новая важность этого 
памятника! до сих пор мы не знаем, даже не гадали, что на Малороссийском языке было что-нибудь из св. 
Писания, исключая, разумеется проповеди и некоторых полемических сочинений… здесь, в этом евангелии 
язык Южнорусский чист, как звезды небесные». йшлося про Пересопницьке Євангеліє — видатну пам’ятку 
давньоукраїнської мови, створену в 1556–1562 роках, розкішно орнаментоване й оздоблене кольоровими 
заставками, мініатюрами, кінцівками. в 1701 році Євангеліє було передано до переяславського єпископ-
ського престолу гетьманом іваном Мазепою, що зафіксував у своїх нотатках Шевченко, і зберігалося в кафе-
дральному соборі вознесенського монастиря. Після того як у монастирі розмістилася Переяславська духо-
вна семінарія, Пересопницьке Євангеліє перейшло до її бібліотеки, де на нього натрапив осип Бодянський.
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йшлося про так званий дитинець (кремль) стародавнього Переяслава, заснова-
ний князем володимиром святославичем наприкінці Х століття як опорний пункт 
для захисту південно-східного кордону київської русі від нападів степових кочів-
ників-печенігів. тут жила князівська сім’я, боярська верхівка та вище духівництво. 
Фортеця займала південну частину давнього міста поблизу злиття річок трубежа та 
альти, на берегах яких були споруджені потужні земляні вали, а зверху на них — 
товсті дубові стіни з  вежами і  бійницями. вали цитаделі, що місцями збереглися 
до нашого часу, мали висоту до 10–12 метрів. до їх конструкції входили дерев’яні 
зруби-кліті та сирцева скляна кладка, які робили вали міцнішими, а їх схили стрім-
кішими. цитадель мала дві брами, залишки однієї з них, спорудженої в XI–XII сто-
літтях, складалися з двох масивних стін з цегли й каменю. Над брамою містилася 
невелика церква з бойовою площадкою перед входом. до комплексу брами входили 
також кам’яні прямокутна вежа та стіна. Головною спорудою цитаделі був величний 
Михайлівський собор, збудований у Хі столітті, стіни якого були вкриті фресками 
і мозаїками, а підлога вистелена різнокольоровими полив’яними плитками. Навколо 
собору знаходилися різні прибудови з  багатими усипальницями князів. цитадель 
і Михайлівський собор були зруйновані монголо-татарами 1239 року. залишки Ми-
хайлівського собору розкопані та експонуються в спеціальному павільйоні. 

як відомо, гостюючи у козачковського, Шевченко виконав малюнки «Михайлів-
ська церква в Переяславі», «церква Покрови в Переяславі», «вознесенський собор у Пе-
реяславі». в повісті «Близнецы» (1855) він змалював околиці Переяслава і саме місто. 

«Гори мої високії…»

у спогадах андрія козачковського є  цікавий момент: «расставаясь со мною 
в мае 42-го года, Шевченко предупредил меня, что он чрезвычайно ленив  писать 
письма…» справді, перший лист до свого друга поет написав аж 16  липня 
1852  року з  Новопетровського укріплення. Наведу його повністю, тим більше, 
що Шевченко розпочинав ніби продовжував давню розмову з козачковським:

«Поддерживает ли дружбу или, по крайней мере, приязнь постоянная переписка? Вопрос 
прехитрый, на который я отвечаю вследствие многолетней опытности так: был у меня во вре-
мя оно великий приятель (может быть, он здравствует и поныне?), так тот-то великий при-
ятель, бывало, каждую почту дарил меня посланием, по крайней мере, на двух листах. И я, 
о  грустное воспоминанье! должен был отвечать ему, потому что он был хороший приятель, 
и если б не эти убийственные послания, может быть, и до сих пор остался хорошим приятелем1. 
А то увы! терпение лопнуло и дружба врозь. Мне кажется, что от подобной переписки не только 
дружба, но и самая нежная любовь не уцелеет. Но нам с вами нечего опасаться за нашу дружбу 
вследствие частой переписки. Мне кажется, если не ошибаюсь, что со времени нашего знаком-
ства это будет первое письмо. А знакомы мы с вами ровно 10 лет. Да и это письмо, если правду 
сказать, порождение крайней необходимости. Чистосердечию моему простите великодушно.

1  особа невідома.
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Вот какого роду необходимость заставила меня начертать послание сие нехитрое: в на-
стоящем в  1852 году1 я чувствую приближение той самой болезни, от которой вы спасли 
меня в 1844 году. Если припомните тот целительный бальзам, которым вы меня тогда вра-
чевали, то, ради самого Эскулапа, пришлите рецепт оного (сальсапарели можно достать 
и  здесь). Фишер2 тогда в Яготине пояснил мне причину моей болезни тем, что будто бы 
я торопился жить. Чем же теперь истолковать ее? Разве только тем, что я теперь слишком 
медленно и однообразно живу. Правда, я и теперь не могу похвалиться очень девственною 
жизнию; но в отношении пани Киприды, право, не грешен. Думаю, что это дело золотухи. 
Впрочем, я для вас субъект исследованный.

По прибытии моем в здешний край я два года сряду страдал скорбутом3 и головною болью. 
Дальний поход (от Орской крепости до Аральского моря) и продолжительное  купанье в море 
были причиною того, что показались у меня на всем теле, особенно на ногах, золотушные 
нарывы, после чего я вскоре почувствовал облегчение в голове, а теперь повторяется та же 
боль и прыщи на голове точно такие, как были и в 1844 году. Я здесь советовался с врачем. Он 
уверяет меня, что это следствие частых жертвоприношений пафосской богине4. А я, благо-
даря тую же богиню, никогда от нее не страдал…

Теперь нужно бы вам написать о нравственном моем житьи-бытьи. Но оно так скверно, 
что и писать не хочется, а коли говорить хорошего нечего, то лучше молчать. Живу я, мож-
но сказать, жизнью публичною, сиречь в  казармах, муштруюсь ежедневно, хожу в караул 
и  т.  д., одно слово, солдат, да еще солдат какой! Просто пугало воронье. Усища огромные. 
Лысина, что твой арбуз5. Точь-в-точь солдацкий портрет, что изобразил Кузьма Трохимович 
(у Основ’яненка)6. Шутки в сторону, а написать о себе не могу ничего хорошего, в проти-
вном случае это была б ложь. Живу, можно сказать, одним воспоминанием, да и кто им не 
живет! Помните ли нашу с вами прогулку в Андруши и за Днепр в Монастырище на гору? 
Вспомните тот чудный вечер, ту широкую панораму и посередине ее длинную, широкую фи-

1  На той час пройшли вже 5 років нестерпного духовно й виснажливого фізично Шевченкового 
життя на засланні: 1 липня 1852 року він писав семену Гулаку-артемовському:

«…Где меня не носило в продолжение этих бедных пяти лет? Киргизскую степь из конца в конец всю ис-
ходил, море Аральское и вдоль и впоперек все исплавал и теперь сижу в Новопетровском укреплении та жду, что 
дальше будет; а  это укрепление, да ведомо тебе будет, лежит на северо-восточном берегу Каспийского моря, 
в киргизской пустыне. Настоящая пустыня! песок да камень; хоть бы травка, хоть бы деревцо — ничего нет. 
Даже горы порядочной не увидишь — просто черт знает что! смотришь, смотришь, да такая тебя тоска возь-
мет — просто хоть давись; так и удавиться нечем. Да, человек в несчастии живет в самом себе, как говорят 
разумные люди, т. е. размышляет. А к чему ведет размышление? спросить бы этих умных людей. К тому, что 
разрушает надежду, эту всесветную прекрасную обманщицу! Признаюсь, я долго надеялся, но потом и рукой 
махнул. Да и в самом деле, мне счастье не к лицу. Родился, вырос в неволе да и умру, кажется, солдатом. Какой-
нибудь да был бы скорее конец, а то, в  самом деле, надоело черт знает по-каковски жить».

2  Фішер Фердінанд Федорович (1784–1859) — доктор медицини, домашній лікар рєпніних в яго-
тині. в 1843 році лікував Шевченка.

3  скорбут — цинга. Шевченко хворів нею, бо, перебуваючи в аральській експедиції, подовгу харчу-
вався солониною й сухарями.

4  Пафоська богиня — в грецькій міфології богиня краси та любові афродіта (за назвою святилища 
на кипрі у місця, де богиня вийшла з моря).

5  у листі до андріана Головачова 15 листопада 1852 року писав про себе, як про «лысого старичка». 
в листі до семена Гулака-артемовського 15 червня 1853 року зізнався: «…Посивів, оголомозів… старіюсь і по-
стоянно болею…» Про це писав і Миколі осипову в травні 1856 року: «А я уже седой и лысый становлюсь».

6  ішлося про повість Григорія квітки-основ’яненка «салдацький патрет».
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олетовую ленту, а за лентой фиолетовой блестит, как из золота кованный, Переяславский 
собор. Какая-то чудная, торжественная тишина. Помните, мы долго не могли промолвить 
слова. Пока, наконец, белое, едва заметное пятнышко не запело:

Та яром, яром за товаром...

Чудный вечер! Чудный край. И  песни дивные! Много добрых воспоминаний сохранил 
я о старом Переяславе и о тебе, мой искренний друже!

Кланяюсь всем добрым моим знакомым и особенно доброму гостеприимному Степану 
Никифоровичу Самойлову. Ежели пишешь когда О. М. Бодянскому1, то кланяйся за мене. 
Аминь. — Искренний твой Т. Шевченко».

який пронизливий, чистий і  гіркий спогад про прогулянку в андруші — село 
Переяславського повіту Полтавської губернії, та за дніпро в Монастирище — село 
канівського повіту київської губернії! Шевченко згадував його в поемі «сон» (1847):

Гори мої високії,
Не так і високі2,
як хороші, хорошії,
Блакитні здалека.
з Переяслава старого,
з виблої могили,
Ще старішої… мов ті хмари,
Що за дніпром сіли.
іду я тихою ходою,
дивлюсь — аж он передо мною
Неначе ди́ва виринають,
із хмари тихо виступають
обрив високий, гай, байрак;
Хатки біленькі виглядають,
Мов діти в білих сорочках
у піжмурки в яру гуляють,
а долі сивий наш козак
дніпро з лугами виграває.
а онде, онде за дніпром
На при́горі, ніби капличка,
козацька церква невеличка
стоїть з похиленим хрестом.

Нагадаю, що саме в цьому творі кобзар виплеснув із глибини своєї душі невми-
рущі слова:

я так її, я так люблю
Мою україну убогу,
Що проклену святого Бога,
за неї душу погублю!

1  все, що стосується осипа Бодянського, читач може знайти у 5-й главі книги.
2  так гіперболічно поет писав про високий правий берег дніпра навпроти Переяслава.
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Можна сказати, що козачковський мав опосередковане відношення до цієї 
Шевченкової поеми.

зовсім інші почуття й переживання відлунюють у поетовому вірші «а. о. козач-
ковському», написаному в засланні:

…друже брате!
Ще прийде ніч в смердячу хату,
Ще прийдуть думи. розіб’ють
На стократ серце, і надію,
і те, що вимовить не вмію…
і все на світі проженуть.
і спинять ніч. Часи літами,
віками глухо потечуть.
і я кровавими сльозами
Не раз постелю омочу…

Не поможе милий Боже,
як то кажуть люде.
Буде каяння на світі,
вороття не буде.
 Благаю Бога, щоб світало,
Мов волі, світу сонця жду.
цвіркун замовкне; зорю б’ють.
Благаю Бога, щоб смеркало,
Бо на позорище ведуть
старого дурня муштровати.
Щоб знав, як волю шанувати,
Щоб знав, що дурня всюди б’ють.

Через десять років невигойний біль про муштру не полишав Шевченка. згадає-
мо, що він записав у щоденнику 19 червня 1857 року:

«Какая бесконечная и  отвратительная эта пригонка амуниции! Неужели и  это еще 
не в  последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное напоказ? Позор 
и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе всякое человеческое достоинство, 
стать навытяжку, слушать команды и двигаться, как бездушная машина».

Наступного разу Шевченко звертався до козачковського 30 червня 1853 ро ку — 
то була відповідь на невідомий лист лікаря з Переяслава, в якому він повідомляв по-
ета про своє горе — втрату дітей:

«Грустный мой, плачевный мой друже!
Чем, скажи, я порадую твое горестное сердце? Ничем. На подобные слезы мы, люди, не 

имеем сушила, дружнее участие ослабляет наши полугорести, но великое горе, как твое те-
перь, может ослабить только один наш общий помощник и сердцеведец! Молися, если мо-
жешь молиться, и моляся веруй разумно, глубоко веруй в замогильную, лучшую жизнь. Сны 
твои, которые ты видел в самые критические часы твоей жизни, показывают нам что-то 
выше наших земных понятий. Веруй! И вера спасет тебя…

Что же теперь твоих детей мать? И что ты сам, горестный отец! Велико, страшно 
велико твое горе, мой единый, мой незабвенный друже!
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Привітай і поцілуй за мене свою горестную подругу. Скажи ей, что и я вместе с нею 
плачу о ее и твоих детях1.

Прощай, мой скорбный друже. Не забывай меня…»
залишився невідомим і  лист козачковського до поета від 14 січня 1854 року. 

зате ми можемо прочитати, що поет йому відповів 14 квітня:
«Спасибі тобі, друже мій єдиний, за твои десять рублей, чи, як ти пишеш, якогось хоро-

шого общезнакомого нашого, і йому, і паче тобі спасибі, йому спасибі за гроші, а тобі спасибі 
за те, що послав ти мені їх. Тілько за те спасибі не скажу, чому ти не написав мені, хто се 
такий общезнакомый наш, такий пам’ятливий та щедрий? Троха лиш (я сам собі міркую), 
чи не ти се сам посилаєш мені, убогому, із своєї власної дірявої кишені. Я думаю, що так. Серце 
моє мені нашіптує, що так. Спасибі ж тобі ще раз, друже мій єдиний! Дай тобі Господи ми-
лосердий не класти білше своїх любих діток в домовину, а ростити їх на добро людям, а собі 
на тихую старечу радость. Поцілуй їх, малих, за мене і жартуючи скажи їм, що далеко десь 
старий, лисий, усатий салдат молиться Богу і молячися просить його, милосердого, щоб ви 
єсте великі росли і здорові були. А жінку твою (чом ти мені не напишеш, як її звати?) по-
цілуй за мене тричі. Та ще, чом ти мені не напишеш, чи великі виросли дерева, що посадив 
ти восени 1845 Божого року? Бо мені так і здається, що я, як пишу оцей лист до тебе або 
як просто тебе згадую, то так неначе дивлюся на тебе, як ти коло баркана рядочком восени 
дерева сажаєш.

Друже мій милостивий! Як получиш сіє нехитростное посланіє моє, то вибери хороший 
погодній день та повели запрягти у бричку коні, та возьми посади коло себе жіночку свою 
і діточок своїх невеличких, і поїдьте собі з Богом у Андруші, погуляйте собі гарненько у архіє-
рейському гаї, та, гуляючи попід дубами та вербами, згадай той день, як колись перед вечером 
ми з тобою в Андрушах гуляли.

Дурень я, та ще й великий дурень! Мені тепер здається, що й раю кращого на тім світі 
не буде, як ті Андруші, а вам там то, може, навіть остило дивиться і на сині Трахтеми-
ровські гори2. Боже мій, Господи єдиний! Чи гляну я на ті гори коли-небудь хоч одним оком? 
Ні! ніколи я їх не побачу! А хоч і побачу, то, може, з того світа, або на сім світі присняться 
коли-небудь».

На відміну від цього розпачу в листі, наприкінці поеми «сон» («Гори мої висо-
кії…»), поряд з  пронизливим мотивом душевної туги за рідним краєм, відчувалося 
пристрасне Шевченкове прагнення колись-таки побачити ті гори:

1  у козачковських був іще син іван, який у 1859 році малим бачив Шевченка в Переяславі та в селі 
козинці, кажуть, що він розповідав про це в 1919 році в києві на софійській площі під час мітингу, при-
свяченого дню народження Шевченка. зберігав батьків архів, у якому були поетові листи та рукописи 
деяких його творів. іван козачковський зберіг «кобзар», який Шевченко подарував його матері.

2  трахтемирів — містечко на правому березі дніпра навпроти Переяслава, тепер село канівського 
району Черкаської області.

Шевченко неодноразово згадував трахтемирів у повісті «Близнецы», зокрема так: «далеко, очень дале-
ко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную 
степь, перенестися мыслию на берег широкого днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, у трахтеми-
рове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном 
фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы Божии, и один из них ярче всех 
сверкает своею золотою головою. Это собор, воздвигнутый Мазепою. и много, много разных событий 
воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму».
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дай же, Боже, коли-небудь,
Хоч на старість, стати
На тих гóрах окрадених
у маленькій хаті.
Хоча серце замучене,
Поточене горем,
Принести і положити
На дніпрових горах.

до козачковського в  Переяслав поет приїхав 12 червня 1859 року. той згаду-
вав: «Молча мы поздоровались, молча он приветствовал мою семью, молча несколько 
раз с  заметным волнением прошел он по комнате, потом посмотрел в  окно на 
ярмарочное движение и  высказал желание посмотреть ярмарку; мы отправились. 
дорогой он объяснил, что вошел ко мне как угорелый, потому что из Петербурга 
до моей квартиры почти не вставал с телеги: с таким нетерпением он летел в свою 
родную сторону».

Повернувшись з ярмарку, козачковський почав читати напам’ять деякі вірші, на-
писані поетом до заслання. виявилося, що Шевченко багато з них уже не пам’ятав 
і тепер позаписував із уст друга. стало зрозуміло, що чимало поезій, створених до 1846 
року, пропали назавжди1. до речі, нагадаю також, що тарас Григорович не мав доступу 
до вилучених під час його арешту в 1847 році рукописів збірки «три літа» (1843–1845), 
зошита з баладами «лілея» і «русалка» (1846), а також авторською передмовою до дру-
гого «кобзаря», написаною в седневі 8 березня 1847 року2.

відбулася тоді між Шевченком і козачковським розмова на пекучу тему скасуван-
ня кріпацтва, про яку андрій осипович згадував: «зашла речь об ожидаемой тогда 
воле. в то время у нас уже совершалось по требованию правительства обсуждение об 
улучшении быта крестьян, в котором я принимал письменно деятельное участие. Не 
стесняясь его (Шевченка. — В. М.) симпатиями, я откровенно высказал свой взгляд 
на ожидаемую реформу, указывая на некоторые, по моему мнению, практические 
неудобства и затруднения. Грустное впечатление производил на него мой взгляд». 
Про це — далі.

у своїх спогадах козачковський розповів і про те, як вони тоді, в червні 1859 року, 
побували на березі дніпра в селі козинцях:

«После обеда отправились в козинцы в 2 верстах от днепра. Нетерпение скорее 
увидеть “дніпро широкополий, і гори, і кручі” заставило его, не дожидаясь запряжки 
лошадей, отправиться пешком. Мы застали его на половине пути на траве, в раздумье 
по случаю разделения дороги на две ветви и отправились вместе. вечером устроили 
на днепре рыбную ловлю. она вышла не совсем удачна, зато тихая украинская ночь 
с мириадами звезд на чистом своде неба, как-будто нарочно, во всем чарующем ее 
величии, приветствовала так давно знакомого ей поэта. Глядя на окружающие его 

1 1 т. Г. Шевченко. Біографія. к.: Наукова думка, 1984. с. 441.
2  ці рукописи були буквально заховані в архівах департаменту поліції шість десятиліть (!), поки 

в 1907 році василь доманицький підготував і здійснив перше найповніше на той час видання «кобзаря» 
в Петербурзі. 
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родные ему картины природы, поэт сказал: “как хорош быт поэта, если бы он мог 
быть только поэтом и не гражданином”1. лежа на берегу, мы несколько часов провели 
в беседе. закончив прогулку вкусной ухой, отправились на ночлег в козинцы».

тоді Шевченко познайомився з мешканцем Переяслава к. Г. тарасевичем, якому 
пізніше надіслав свого «кобзаря». Примірник, подарований родині друзів, Шевчен-
ко підписав: «Маріи степановни козачковской з чоловіком і дітками. т. Шевченко». 
андрій козачковський писав з цього приводу 10 липня 1860 року: «Щиро од всього 
серця з жінкою і дітками привітаю вас і дякую за вашого “кобзаря”. Прислані вами 
книжки доставлені по наказу, про се, мабуть, ви давно звісні од тих, кому адресовані 
книжки2… Часом ловим рибу в козельцях і, коли вам часом легенько ікнеться, то по-
думайте, що в той час, може, про вас на дніпрі згадують».

Через три місяці потому козачковський у листі до Шевченка від 6 жовтня тур-
бувався:

«Получили ль вы писанное, кажется, в  мае мое послание, в  котором я  благо -
дарил вас за присылку вашего “кобзаря”, неначитного, как ненаглядно прекрасное, 
безыскусственное произведение природы, неначитного для всякого, как глубокий, 
мировой анализ сердца человеческого, для щирого же сына украины, как 
живая, грустно отрадная, как песня наша, картина еще небезотрадного, не вконец 
загинувшего нашего настоящего и славного, в одной только форме невозвратимого 
прошедшего; да, при всем влиянии не обошедшей и  нас деморализации мы еще 
не прожили вконец наследия отцов наших  — основных элементов, из которых 
сложилась и  в  будущем может и  должна сложиться, хотя, конечно, в  другой 
современной форме наша слава “голосна та правдива, як Господа слово”. еще раз 
благодарю вас, батьку і  друже мій рідний, за ваш прекрасный подарок, дорогой 
для меня; кроме абсолютного его достоинства и по воспоминаниям о тех немногих 
петербургских и  октябрьских 46-го года вечерах, которые так часто и  так живо 
и светло припоминаются и подчас так грустно шепчут мне: “Молодеє лихо, якби ти 
вернулось, проміняв би долю, що маю тепер”» (виділено мною. — В. М.).

зверніть увагу на виділені слова козачковського — глибокі й точні. На думку іва-
на дзюби, у поета «всі його герої “знадобилися” йому для аналізу серця людського…». 
Найідеальнішим для цього було материнське серце, як серце матері Христової — 
Марії — Шевченко написав про неї поему:

1  свої спогади козачковський опублікував у 1875 році, тобто вже після того, як побачив світ зна-
менитий на всю росію вірш Миколи Некрасова «Поэт и гражданин» (1855):

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

таким чином, очевидно, що лікар передав Шевченкові слова через призму поетичних рядків Не-
красова, або сам поет згадав рядки Некрасова.

утім, немає сумніву, що козачковський передав слова Шевченка близько до змісту. в книзі «т. Г. Шев-
ченко. Біографія» (1984) зазначалося: «це були слова гірного роздуму. вони немовби перегукуються зі 
словами широко відомої поезії М. Некрасова “Поэт и гражданин”».

2  йшлося про «кобзар» 1860 року, примірники якого були подаровані Шевченком родині козач-
ковських і тарасевичу. в листі від 24 січня 1860 року Шевченко просив також передати три примірники 
«кобзаря» ще й Михайлу Максимовичу.
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                 Бо за сином
святая Мати всюди йшла,
його слова, його діла —
все чула, й бачила і мліла
і мовчки трепетно раділа,
На сина дивлячись.

у середині серпня 1859 року (не пізніше 16 числа) Шевченко знову заїхав до 
Переяслава по дорозі з києва в Петербург і зупинився на дві доби у козачковського, 
якому подарував свій фотопортрет.

Павло зайцев писав: 
«Не поїхав відразу простим московським шляхом через козелеччину, а  заїхав 

іще раз до Переяслава, де 15 серпня, на першу Пречисту, був храм. Було на що й по-
дивитися в  цей день у  Переяславі, коли тисячні юрби з  сусідніх сіл у  барвистому 
національному одягу наповнили це історичне місто, тепер глухе, занедбане й забо-
лочене, із зруйнованим замчищем. контраст між яскравою расовою українською 
юрбою й мізерним виглядом княжого міста, знеславленого умовою з Москвою 1654 
року, ще раз пробудив у ньому тяжкі думки-рефлексії, які так недавно висловлював 
у Петербурзі, говорячи про московський “личак калюжний”, що топче “славний люд 
козачий”»1. або як у Москві в 1844-му виплеснув із глибини гнівної душі «Чигрине, 
Чигрине…», про що розповім далі.

отже, в Переяславі поет написав вірш «якби-то ти, Богдане п’яний» з жорсткою 
оцінкою діяльності Хмельницького, якого раніше називав «праведним гетьманом», 
«славним Богданом»:

 якби-то ти, Богдане п’яний,
тепер на Переяслав глянув!
та на замчище подививсь!
упився б! здорово упивсь!
і препрославлений козачий
розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
або б в калюжі утопивсь,
в багні свинячім.

 амінь тобі, великий муже!
великий, славний! та не дуже...
якби ти на світ не родивсь
або в колисці ще упивсь...
то не купав би я в калюжі
тебе преславного. амінь.

козачковський розповідав, що під час зустрічі влітку 1859 року з Шевченком той 
«высказал мне намерение через два года взять в арендное содержание небольшое 

1  Зайцев П. Життя тараса Шевченка. Нью-йорк–Париж–Мюнхен, 1955. с. 339.
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пространство земли на днепровских горах против Прохоровки, построить неболь-
шой домик и там провести остаток жизни».

у листі до Шевченка від 10 липня 1860 року козачковський висловив, на мій 
погляд, вельми цікаву думку: «у вас, певне, був свій резон пропустить посвященіє 
“Гайдамак”, а  мені дуже жаль щирої, розумної, живої мови…» йшлося про те, що 
«кобзар» 1860 року вийшов без тексту до розділу «інтродукція». цього вимагав цен-
зор олександр тройницький, який у відзиві від 25 липня 1859 року «признавал бы 
нужным исключить вовсе… все введение к поэме “Гайдамаки”… от стиха “все йде, все 
минає — і краю немає” до “в далеку дорогу”.

введение это… почти не имеет связи с поэмою “Гайдамаки”, а между тем в нем 
слишком сильно, до слез, выражается скорбь об исчезнувшем былом времени 
гайдамачества»1.

розумним цензором був олександр тройницький! 

Послухаю, пожурюся,
у старих спитаю: 
«Чого, батьки, сумуєте?»
«Невесело, сину!
дніпро на нас розсердився,
Плаче україна…»
і я плачу. а тим часом
Пишними рядами
виступають отамани,
сотники з панами
і гетьмани — всі в золоті,
у мою хатину
Прийшли, сіли коло мене
і про україну
розмовляють, розказують,
як січ будовали,
як козаки на байдаках
Пороги минали,
як гуляли по синьому,
Грілися в скутарі
та як, люльки закуривши
в Польщі на пожарі,
в україну верталися,
як бенкетовали.

Нині мені хочеться висловити жаль і  стосовно того, що й  передмова до «Гай-
дамаків», написана Шевченком у прозі, до цього часу друкується окремо від самої 
поеми. Навіть у Повному зібранні творів тараса Шевченка — «Гайдамаки» вміщено 
в 1-му томі, а передмову — у 5-му. звичайно, що пересічний читач не стане вишуку-
вати її, а там — слова, які сьогодні треба пам’ятати:

1  т. Г. Шевченко. документи та матеріали до біографії. 1814–1861. к.: вища школа, 1975. с. 500. 
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«…весело подивитися на сліпого кобзаря, як він собі сидить з хлопцем, сліпий, 
під тином, і весело послухать його, як він заспіває думу про те, що давно діялось, як 
боролися ляхи з козаками; весело… а все-таки скажеш: “слава Богу, що минуло”, — 
а  надто як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми слав’яне. серце болить, 
а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай 
братаються знову з своїми ворогами. Нехай житом-пшеницею, як золотом покри-
та, не розмежованою останеться навіки од моря і до моря — слав’янськая земля».

у спогадах андрія козачковського, що стосуються літа 1859 року, є лапідарна 
і, здається, досі гаряча фраза: «зашла речь о Гоголе. он не сочувствовал ему: по его 
словам, неудавшиеся честолюбивые мечты стали причиной умственного его рас-
стройства». важко сказати, наскільки точно передана козачковським Шевченкова 
думка. втім, у всякому випадку вона відображає тверезіший і жорсткіший підхід 
Шевченка до Гоголя в період після заслання. та про це поговоримо докладно в гла-
ві 9-й…

андрій козачковський і після смерті поета не забував про тараса Шевченка, зо-
крема, переживав, що той не відповів на його лист від 6 жовтня 1860 року, в якому 
лікар просив поклопотатися через Михайла лазаревського про його дальшу службу1. 
та, головне, сповідався про тяжке враження від останньої зустрічі в Переяславі, коли 
між ними виникла вже згадана суперечка стосовно питання про звільнення селян 
з кріпацтва, в якому козачковський відстоював відмінну від Шевченкової позицію:

«Последнее наше свидание оставило во мне тягостное впечатление. обстоятель-
ства жизни не на всех одинаково действуют: у  одних они в  состоянии набросить 
только наружный, хотя более или менее яркий оттенок, нисколько не касаясь вну-
тренней силы характера и убеждений; у других все бьется, словно им подчиняется. 
Меня тяготит мысль, что я показался вам принадлежащим к числу последних лич-
ностей. Может быть, обстоятельства, под влиянием которых мы находились, поста-
вили нас обоих в несовершенно светлую точку зрения; может быть, это было при-
чиною, выставившею наши отношения не похожими на прежние: во всяком случае, 
мне было очень грустно, и вот почему я долго не писал к вам».

сучасний читач мало що розбере в цих словах, але зрозуміло, що козачковський 
хотів передати Шевченкові свої незмінні дружні почуття і  запевнення «в  глубоко 
щиро преданном вам и с нетерпением ожидающем от вас искреннего, утешитель-
ного слова а. козачковском».

у радянські часи несуголосність їх поглядів трактувалася жорстко: «зникла ко-
лишня духовна близькість між поетом-революціонером та дрібним дворянином-
власником, який лякався ліквідації кріпосного права». 

Насправді Шевченко духовно не порвав із давнім другом…
уже після кончини поета Михайло лазаревський розповів козачковському в за-

гальних рисах про сумну картину останніх років життя Шевченка, і той писав, що 
не кожна людська натура може встояти проти тієї духовної боротьби і тих фізич-

1  Невідомо, чи встиг Шевченко допомогти козачковському, але, судячи з усього, він мав розмову 
з лазаревським. за словами козачковського, лазаревський був у нього після поетової смерті й засвідчив 
глибоке Шевченкове почуття приязні до друга з Переяслава.
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них бідувань, які дісталися на долю поета. туга розчарування змусила його шукати 
облегшення у властивій нерідко самим високим натурам слабкості, і жодні зусилля 
глибоко відданих друзів не змогли вивернути його з того шляху, який так передчасно 
привів його до могили.

до речі, Михайло лазаревський і андрій козачковський разом із левом Жем-
чужниковим і  данилом Мордовцем, як близькі друзі поета, зберігали мистецьку 
спадщину тараса Шевченка. козачковський, дбаючи про справді надійне збере-
ження, передав доручену йому частину Шевченкових творів директорові Педаго-
гічного музею військово-навчальних закладів всеволоду коховському (1835–1891). 
як пише сергій Гальченко, у 1893 році ця збірка нараховувала 281 одиницю тво-
рів Шевченка та творів, які помилково йому приписували. На думку олександра 
русова, котрий саме того року оглядав колекцію, вона вже не була такою повною, 
як за життя козачковського і  коховського. вдова останнього передала шевчен-
ківські твори софії Бразоль — дружині полтавського губернського предводителя 
дворянства, від якої вона нарешті потрапила у надійні руки василя тарновського 
(молодшого)1.

саме до козачковського звертався з орської фортеці Шевченко з надією на зу-
стріч в україні:

і благав би я о смерті...
так ти, і украйна,
і дніпро крутоберегий,
і надія, брате,
Не даєте мені Бога
о смерті благати.

1  Гальченко С. А. скарби літературних архівів. к.: атопол, 2012. с. 74. 
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«Шевченко для мене не чужий»

Найпершим помітним твором в  україні про стосунки поета й княжни була нині 
призабута книжечка Михайла возняка «Шевченко й княжна рєпніна», видана 1925 
року у львові. автор розпочинав так:

«це не казка, що розгортається оце перед очима читачів, а справжній епізод із 
життя двадцятидев’ятилітнього тараса Шевченка з часу його першої подорожі на 
україну влітку 1843 р. Побіч Шевченка виступає в цім епізоді його життя головною 
особою тридцятип’ятилітня княжна варвара рєпніна…»1

М.  возняк уперше широко використав опубліковані в  1916 році М.  Гершен-
зоном листи рєпніної до духівника Шарля ейнара й багато цитував її повість про 
Шевченка та оповідання «девочка».

Наступною значною розповіддю на цю тему стала прекрасна книга радянської 
письменниці Марієтти Шагінян «тарас Шевченко»2.

1  Возняк М. Шевченко й княжна рєпніна (епізод із першої подорожі на україну). львів: видавнича 
спілка «діло», 1925. с. 3. 

2  у лютому 1944 року Шагінян захистила монографію «тарас Шевченко» як докторську дисерта-
цію. Праця перевидавалася в Москві у 1946 та 1964 роках і в києві — у 1970 році. вона була популяр-
ною серед інтелігенції. Богдан ступка розповідав мені, як вразила його книга Шагінян про Шевченка 
наприкінці 50-х років минулого століття, коли він був юнаком.

останнім часом прийнято закидати Шагінян, що в її книзі чимало політичних й ідеологічних інста-
ляцій, обвинувачень в українському буржуазному націоналізмі поетових друзів, зокрема Пантелеймона 
куліша і т. д. і т. п. так-то воно так, але й сьогодні краще за все зосередитися на точних спостереженнях 
і глибоких роздумах російської письменниці, що й донині викликають інтерес, на фактах і сюжетах, які 
з радянської доби до сьогодні мають значний пізнавальний характер.

Павло зайцев свого часу зазначав, що в бібліографії до книги Шагінян «тарас Шевченко» (1946) 
«названі заборонені і не поширювані… на україні праці про Шевченка, зокрема, біографічні». справді, 
дослідниця використала дореволюційні біографічні праці олександра кониського («тарас Шевченко-
Грушівський. Хроніка його життя». том 1–2, львів, 1838–1901); Михайла Чалого («Жизнь и произведе-
ния тараса Шевченко». в 3-х томах. к., 1882); василя Щурата («з життя і творчості тараса Шевченка», 
львів, 1914) та ін. крім того, Шагінян дослідила рукописні й архівні документи, родословні книги й хро-
ніки, поетичну й художню спадщину Шевченка. цікаво, що в бібліографії до праці взагалі була відсутня 
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як відомо, варвара рєпніна познайомилася з  тарасом Шевченком у  липні 
1843 року в родовому маєтку. Марієтта Шагінян зауважила, що маєток князя Мико-
ли рєпніна мав незабутній, величний вигляд — щось від вельможі катерининських 
часів. усе було дуже велике, розраховане на значні горизонти, — штучно розширене 
річище, насипаний острів, енглізовані лужки. 

залишився спогад про садибу рєпніних у  записках німецького мандрівника 
отто фон Гуна, котрий їхав із Москви в україну:

«Посередині збудований головний корпус на два поверхи. На правому й лівому 
боці оного півциркулем по три павільйони, а навпроти павільйонів стоять дві пре-
великі кам’яні будівлі для слуг, тут же конюшні й сараї. кожен павільйон сам по собі 
є великим домом. льохи під великим домом просто зразкові. із сього дому вид на ріку 
супій, котра в дніпро впадає, і кажуть, що в давні часи була судноплавною, тому що 
й тепер ще знаходять у ній великі якорі. вона утворює тут велику затоку, що розли-
лася на багато верст і прилягає до яготина в усіх місцях, так що з другою невеликою 
рікою робить майже весь яготин островом. Перед головним домом завів тепер граф 
англійський сад (у яготинському саду росло понад двісті видів дерев “з усіх частин 
світу”. — В. М.). Гарна тутешня церква збудована покійним батьком його фельдмар-
шалом графом кирилом Григоровичем розумовським…»

Мандрівник Михайло Жданов, який проїжджав через яготин у 1838 році, зафік-
сував: «Панський будинок у яготині прекрасний, чудовий! у ньому, кажуть, багато 
картин добрих італійських художників, і це не дивно: маєток належав графові розу-
мовському і від нього перейшов до дочки». 

сам будинок, увесь із дорогоцінного першосортного дуба, за гетьмана кирила 
розумовського (дід матері варвари рєпніної) був за одну ніч перевезений із києва 

звична тоді рубрика, в якій перераховувалися твори класиків марксизму-ленінізму, а ленін і сталін зга-
дувалися лише один раз серед… критичних статей, спогадів і допоміжної літератури в одному ряду з Ми-
хайлом драгомановим, Миколою костомаровим, Пантелеймоном кулішем, олександром афанасьє-
вим-Чужбинським та рядом узагалі невідомих широкому колу читачів авторів. На той час це була-таки 
потрясаюча бібліографія! Павло зайцев наголошував, що в монографії Марієтти Шагінян «попри сов. 
тенденції є ряд цінних фактичних даних». услід за ним на початку 60-х років ХХ століття іван огієнко 
(Митрополит іларіон) писав, що «до шевченкознавців увійшов новий і сильний науковець — вірменка 
Марієтта Шагінян (народилася 1888 року), яка знайшла багато архівних матеріалів про т. Шевченка…», 
наголошуючи, що Шагінян «добре знає українську мову, сильно любить  Шевченка…».

На мій погляд, книга Шагінян, якщо абстрагуватися від радянських ідеологем, заслуговує й шир-
шої позитивної оцінки. Передусім, це було справді ґрунтовне шевченкознавче дослідження. М. Шагі-
нян усерйоз узялася за книгу, коли їй було за 50 років, зокрема в 1939 році здійснила поїздку по шевчен-
ківських місцях в україні. у «Шевченківському словнику» справедливо відзначалося, що монографію 
письменниці та вченої «характеризують проблемність, багатство фактів і спостережень, емоційність 
стилю, полемічна загостреність». у наш час іван дзюба вважає російську письменницю «тонким ін-
терпретатором творчості й  життя нашого поета» і  зазначає, що Шагінян написала «чудову книжку 
“тарас Шевченко”». сучасному шевченкознавцеві не завадило б  переглянути розділи книги про по-
етику кобзаря, драматургію й малярство, прозу, познайомитися з аналізом його естетики та стосунків 
з Чернишевським… особливий інтерес викликає п’ятий розділ книги — «любовь», у якому показано 
його «любовне небо», зокрема стосунки з варварою рєпніною.

Не випадково, коли в  2002 році Національний музей тараса Шевченка видав книгу «“зоре моя 
вечірняя…” т. Г. Шевченко й одвічна жіноча таїна», то значну частину її складав переклад згаданої глави 
Марієтти Шагінян.
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на безлічі підвід1. власне це був навіть не один будинок, а  кілька флігелів, кожен 
з яких — архітектурна перлина.

в одному з  таких флігелів і  жив тарас Григорович. тут він писав, малював. 
кажуть, що його рукою були розписані навіть стіни флігеля (на жаль, вони збере-
глися лише на фото). На початку цього століття відкрито музей «Флігель тараса 
Шевченка», який є відділом яготинського державного історичного музею.

Про перебування Шевченка в  маєтку рєпніних писав Петро селецький 
(1821‒1880) — поміщик, у 1845‒1846 роках — співробітник археографічної комісії, 
а в 1858‒1866 роках — київський віце-губернатор, з яким поет познайомився в яготи-
ні 1843 року. до речі, в спогадах селецького містяться критичні закиди в бік Шевченка:

«из посторонних в  то время… проживал временно в  яготине в  одном из 
многочисленных флигелей Шевченко, живописец по профессии и  поэт по при-
званию… как живописец, он мало известен: рисовал довольно посредственно; как 

1  розумовський кирило Григорович (1728–1803) народився на хуторі лемеші козелецького повіту 
Чернігівської губернії і став першим російським президентом імператорської академії наук (до нього були 
тільки німці), а в 1750–1764 роках був гетьманом Малоросії — останнім гетьманом лівобережної україни. 
втім, сам розумовський говорив, що справді останнім гетьманом був іван Мазепа. деякі дослідники вва-
жають, що діяльність розумовського певною мірою перегукувалася з політикою Мазепи, проте у графа не 
було самостійницького духу, надто любив він почесті й багатство, та зрештою й часи були вже іншими.

розумовського та його оточення навіки засудив тарас Шевченко:

як кирило з старшинами
Пудром осипались
і в цариці, мов собаки,
Патинки лизали.

дійсно, кирило розумовський, як ніхто, розумів, що зберегти прихильність цариці можна було не 
стільки ревною службою, скільки хитромудрим їй догідництвом. зокрема, відомо, що в 1754 році геть-
ман подарував Єлизаветі фантастично красиву карету з дивовижним різьбленням, що виставлялася 
в оружейній палаті кремля. Хоч історики іронічно називали розумовського «гетьманом у перуці», сам 
він до своєї посади ставився серйозно, принаймні просив у цариці зробити її спадковою. це й стало 
значною мірою причиною немилості катерини іі до гетьмана та його сина андрія, якого розумов-
ський і бачив своїм спадкоємцем. утім, утративши гетьманство, розумовський залишився в оточенні 
цариці. зі своїх численних посад розумовський особливо цінував посаду командира  лейб-гвардії із-
майлівського полку, що забезпечувала йому конкретну владу. 

Михайло Грушевський писав про цього гетьмана:
«На україні розумовський нудився… в справи українські не дуже мішався, і україною правила старши-

на по своїй волі, зносячися безпосередньо з сенатом і російським правительством… те, що зроблене було 
нею за сей час, пережило потім і скасованнє гетьманства… в сім вага до сих часів останнього українського 
гетьмана, хоч який не цікавий був він сам своєю особою». як відомо, розумовський добивався скасування 
митниці між великоросією і Малоросією, і його епоху історики називають «золотою осінню Гетьманщини».

коли стосунки розумовського з імператрицею стали погіршуватися, він побудував дерев’яний па-
лац у києві, який пізніше й перевезли в яготин. цікаво, що наприкінці ХVііі століття для розумовського 
в Москві, на воздвиженці було зведено розкішний палац, який і зараз є окрасою вулиці. Щоправда, ко-
лишній гетьман україни в ньому не жив.

у 1800 році цей будинок було продано графу Миколі Шереметєву, а сам розумовський під кінець 
життя поселився в Батурині, де мав великий дерев’яний будинок. тут колишній гетьман жив у розко-
ші, проте, кажуть, у душі залишався українцем і зізнавався, що, коли заграють на бандурі, він повинен 
скоріше згадати, хто він є,  щоб пуститися в танець. Помер кирило розумовський на 75-му році життя 
й похований у Батурині.

варвара рєпніна походила від фельдмаршала графа Шереметєва, а кирило розумовський був її пра-
дідом. останній із відомого роду — Петро розумовський — помер у 1835 році в одесі.
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поэт был замечателен чистотою малороссийского языка, плавным, мерным стихом, 
звучными строфами, задушевным чувством, мягкою сердечностью; его “кобзарь”, 
в  особенности его “катерина”, может считаться одним из лучших произведений 
в  этом роде. Но в  “Гайдамаках” Шевченку недоставало священного огня, 
проявления страсти, широкой кисти, увлекательного действия, характеризующих 
историческую драму».

це посереднє судження про Шевченка є виявом не лише невігласької недо-
оцінки його малярської творчості, але й узагалі негативного ставлення до поета.

за часів рєпніних яготин за пошаною і повагою дрібніших поміщиків його ве-
ликого панського стилю був особливим маєтком у  всій Полтавській губернії. тоді 
в ньому жив вельможа, старий князь рєпнін, який зазнав опали за часів царюван-
ня Миколи і. Будучи віце-королем саксонії і витративши мільйон власних грошей 
для підтримки олександрового «престижу», він не одержав із царської казни жодної 
копійки на покриття цього царського боргу. скривджений, пограбований царем, 
князь Микола рєпнін жив відлюдно, став у буркотливу панську «опозицію», а його 
родина гнівно обурювалася завданою царем кривдою, тож мала славу вільнодумної, 
ліберальної, демократичної. це був дім у стилі «великого пана», що дозволяв собі те, 
чого ніколи не дозволить «менший пан». досить сказати, що князь Микола рєпнін 
не прибув на коронацію Миколи і після подій 14 грудня 1825 року.

Петро селецький, описуючи варвару рєпніну, зазначав:
«княжна варвара Николаевна, энергичная, легко увлекавшаяся девица зрелых 

лет, худая, тоненькая, с  большими живыми, выразительными глазами, не могла 
скрывать своего негодования на неблагодарность к заслугам ее отца. вспыхивала, как 
порох, при малейшем намеке на дела минувших лет, но, добрая, остроумная, милая 
и любезная, она была провидением бедных и несчастных, раздавала, что у ней было, 
и принимала самое теплое участие во всех, прибегавших к ее помощи и совету».

Микола Григорович рєпнін-волконський (1778–1845) був сином князя Григо-
рія волконського, мати ж його — донька фельдмаршала князя Миколи васильовича 
рєпніна. старший брат декабриста сергія волконського, з яким тарас Шевченко 
познайомився в  Москві 25 березня 1858 року1. Пік блискучої військової кар’єри 

1  Шевченко записав тоді у  щоденнику: «…Встретился и  познакомился... со стариком декабристом 
князем Волконским. Коротко, без малейшей желчи рассказал он мне некоторые эпизоды из своей 30-тилетней 
ссылки и в заключении прибавил, что те из его товарищей, которые были заточены поодиночке, все перемерли, 
а те, которые томились по нескольку вместе, пережили свое испытание, в том числе и он».

сімдесятирічний сергій волконський вразив поета молодою силою духу, неозлобленою й немстивою 
натурою, незнищеним благородством. Щось у його характері нагадувало Миколу рєпніна, який, хоч і не 
схвалював свого молодшого брата-декабриста, але не відрікся від нього, та ще й на знак протесту не прибув 
на коронацію Миколи і. Шевченкові, який пройшов через тяжкі випробування заслання, була близькою 
й зрозумілою розповідь незломленої людини, яка пережила не менше горя й поневірянь, ніж він сам. до 
Москви волконський зміг повернутися лише після смерті Миколи і, який був і Шевченковим катом.

Підтверджувалися захоплені розповіді про сергія волконського його племінниці варвари рєп-
ніної, яка в юності обожнювала дядька. Після одержання звістки про арешт сергія волконського за-
писала до щоденника: «Накануне моего рождения 1826 года 19 июля, когда совершилось мне 18 лет, 
получили мы печальное известие, касающееся дядюшки сергея Григорьевича волконского. увы, как 
страдает сердце моё. как пожелала бы соединиться с  ним в  печальном пристанище его… если бы 
я была дочь князя с. Г. волконского, то меня б давно здесь не было!» варвара рєпніна відкрито листу-
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генерала від кавалерії Миколи рєпніна припав на війни з  Наполеоном; він став 
прототипом образу андрія Болконського в  романі льва толстого «війна і  мир». 
у 1813–1814 роках управляв саксонією з титулом віце-короля, з 1816 до 1834 року 
був воєнним генерал-губернатором Малоросії (Полтавська та Чернігівська губер-
нії). відомий як людина ліберальних поглядів і покровитель театру. він залишився 
задоволеним Шевченковими копіями з  його портрета роботи швейцарського 
художника Горнунґа і запросив тараса Григоровича погостювати.

обтяжені боргами рєпніни нарікали на скрутне становище, а княжна варвара 
Миколаївна навіть на бідність (і в листах до Шевченка, і в листах до ейнара). Марі-
єтта Шагінян відзначала, що цю «бідність» не можна розуміти буквально. скажімо, 
в 1865 році, тобто через двадцять років в «памятной книжке Полтавской губернии» 
рєпніни за багатством стояли на четвертому місці й у «спадкоємців» старої княгині 
було 14 тисяч десятин землі. цього, мабуть, досить, аби уявити розмах життя яго-
тинського маєтку, хоча прибуток із такої великої кількості десятин вважався занадто 
невеликим.

у кількох флігелях жили постійні «члени дому»: лейб-медик старого князя, лікар 
Фішер, — один із кращих лікарів усієї тодішньої росії; компаньйонка дому, францу-
женка рекордон; родичі, що подовгу гостювали і просто приїжджали полікуватися 
у Фішера; молоденька вихованка і подруга княжни, художниця Глафіра Псьол, а та-
кож її старші сестри, — поетеса олександра1 і тетяна. родина самого князя рєпніна 
складалася зі старої княгині уродженої розумовської, сина василя з дружиною, до-
чок варвари та лізи.

Навколо яготинського маєтку жили поміщики селецькі, долгорукі, завадовські, 
лукашевичі, закревські, волховські, які доводились рєпніну ріднею різних ступенів 

валася з дружиною князя Марією волконською, донькою генерала М. раєвського, яка пішла за чоло-
віком у сибір, і відкрито захоплювалася мужністю сергія волконського. 

саме в цій атмосфері, в присутності рєпніної народжувалася поема «тризна» і те зворушливе став-
лення до декабристів, яке Шевченко зберігав протягом усього життя. Пізніше, вже після заслання, поет 
написав ліричну інвективу «Юродивий», що залишилася своєрідним вступом до ненаписаної поеми  
про «споборників святої волі»:

а ти, всевидящеє око!
Чи ти дивилося звисока,
як сотнями в кайданах гнали
в сибір невольників святих,
як мородовали, розпинали
і вішали?..

зустріч із декабристом волконським була останньою перед від’їздом до Петербурга. тарас Шев-
ченко зворушено дивився на старого генерала, який гідно вийшов із страшенних колотнеч, що випали 
на його долю, й не втратив смак до життя. Поет черпав у нього сили для своєї завтрашньої дороги, для 
нових подолань своїх власних життєвих знегод.

1  олександра іванівна Псьол (1817–1887) — українська поетеса. у 30–40-х роках жила в родині 
рєпніних, а в 50–80-х — у варвари рєпніної в Москві. у 1843–1844 роках зустрічалася з Шевченком 
в яготині. Поет позитивно оцінив один із її ранніх віршів «свяченая вода» в передмові до нездійсненно-
го видання «кобзаря»: «А щоб ви знали, що труд ваш не мимо іде — і щоб не дуже чванилась московская братія 
своєю Ростопчиною — то от вам “Свяченая вода”; написано панночкою, та ще й хорошою, тілько не скажу якою, 
бо воно ще молоде, боязливе».
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і свояками. Неподалік знаходився маєток і французьких емігрантів, графів де Баль-
менів, — линовиця.

другого липня Шевченко (він з  травня перебував в  україні) в  супроводі олексія 
капніста1, з яким нещодавно познайомився в селі Мойсівка2 у поміщиці тетяни вол-
ховської, вперше відвідав яготин. варвара рєпніна описала це прибуття поета в листі до 
свого духівника Шарля ейнара, який жив у Женеві. Гуляючи в садку з матір’ю, княжна 
побачила капніста з незнайомою людиною (Шевченком). Пішов рясний дощ, і капніст 
побіг із жінками до будинку, забувши про поета. рєпніна бачила з балкона, як уже зго-
дом він пішов за Шевченком, і вони вдвох, наскрізь промоклі, повернулися до будинку.

та хай мій читач сам прочитає цю вогнисту розповідь, викладену в листі до духів-
ника рєпніної Шарля ейнара3:

«капнист, поселившийся у нас… попросил разрешения провести своего знако-
мого, художника, в  гостиную, чтобы показать ему картины; разрешение, конечно, 
было дано, и в ту минуту я узнала только, что это художник-живописец и поэт, при-
чем даже больше поэт, нежели живописец, и что зовут его Шевченкой. запомните 
это имя, дорогой учитель, оно принадлежит к моему звездному небу».

рєпніна схвильовано й докладно розповідала ейнару біографію Шевченка, по-
чинаючи з дитячих років:

«Этот-то мальчик тарас и  есть гениальный поэт Шевченко4, которого 
вымочил дождь в яготине. о, дорогой учитель, никакое перо не способно изобра-
зить противоположность этих двух слов, которых я никогда не решилась бы сопо-
ставить, если бы писала об этом не вам, — да и теперь моя рука не так тверда, как 
обыкновенно. Эти два слова: Шевченко — и крепостной, о ужас! Господи! где еще 
так нужны человеку вера, надежда, убеждение, что следует все переносить из любви 
к Богу, как в этой несчастной стране!» (виділено мною. ― В. М.).

Незабаром Шевченко побував у  яготині ще раз, коли варвара з  батьками ви-
їжджала до седнєва, а  вдома лишалися її брат і  невістка. Шевченко оглянув тоді 
портрет власника маєтку князя Миколи рєпніна роботи швейцарського художника 
йозефа Горнунґа з метою згодом зробити копії.

Після подорожі рідними місцями тарас Григорович жив у яготині (з перервами) 
з середини жовтня 1843 року до 10 січня 1844 року. 

1  капніст олексій васильович (1796–1869) — підполковник, учасник руху декабристів, друг сім’ї 
рєпніних.

2  Мойсівка (Мосівка)  — село Пирятинського повіту Полтавської губернії, його власниця тетяна 
волховська двічі на рік влаштовувала бали. тарас Шевченко разом з Євгеном Гребінкою приїхав на бал 
у Мойсівку 29 червня 1843 року. тут він познайомився з олексієм капністом, олександром афанасьє-
вим-Чужбинським, родиною поміщиків закревських. афанасьєв-Чужбинський згадував, що «серед гуч-
них тостів і вітань тарас підсів до мене й сказав, що він не сподівався такої гостинності від поміщиків 
і що йому дуже до вподоби деякі “молодиці й дівчата”».

3  цей лист перекладено українською мовою, але тим самим він втратив аромат живої присутності 
самої княжни і дух її часу. Не знаю, чим це пояснити, але це так. а тому дотримуюся обраного принципу: 
листи й спогади ХіХ століття, написані російською мовою, не перекладаю. 

4  рєпніна була чи не першою, хто назвав молодого поета геніальним. Навіть у повісті про Шевченка 
вона писала, що Бог «обдарував Генієм її улюбленого поета». Хоча в цій оцінці була присутня жіноча 
закоханість, емоційність, не можна не відзначити таку точність княжни. Між іншим, іван Бунін назвав 
Шевченка «абсолютно геніальним поетом» сто років потому.
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сама рєпніна розповідала:
«однажды вечером, в октябре, входит мой брат (василь рєпнін. — В. М.) вместе 

с господином, которого он тут же представляет моим родителям: это был он. По-
том брат говорит: “вот моя сестра”. я напомнила ему нашу первую встречу под до-
ждем несколько месяцев назад, и  мы разговорились. он показался мне простым 
и непритязательным. он сразу стал у нас своим человеком. одним из тех, которые 
так удобны в деревне, кого приятно видеть в гостиной и кого можно оставлять одно-
го, не боясь, что он щепетильно обидится…

Шевченко занял место в моем сердце, я часто думала о нем, я желала 
ему добра и желала сама сделать ему добро, притом, по моей горячности, — 
сейчас и  как можно больше. я  втайне и  не сознавая того, чувствовала ревность 
из-за предпочтения, которое он оказывал Глафире. Моя радость была, может быть, 
слишком добра, грусть начинала становиться недоброй. один вечер он дурачился, 
болтал вздор и глупости. Видевши его раз великим, я хотела всегда видеть 
его великим; я хотела, чтобы он был неизменно свят и лучезарен, чтобы 
он распространял истину силою своего несравненного таланта, — и хо-
тела, чтобы это сделалось через меня. о, хитрость и  коварство “я”, этого 
ненасытного “я”, которое не хочет умереть и которого я не в силах смело убить!» 
(виділено мною. — В. М.).

На останні дві фрази біографи не звертали достатньої уваги, а вони вкрай важливі 
для розуміння сприйняття тридцятип’ятирічною рєпніною двадцятидев’ятирічного 
Шевченка. століття тому М. Гершензон, публікуючи матеріали рєпніної, зауважив:

«варвара Николаевна увлеклась Шевченкою. отчасти вероятно возраст — она 
была уже немолода, — главным же образом ее пылкая религиозность, сделали то, 
что ее чувство сразу приняло материнский характер. она хотела видеть Шевченку 
всегда духовным и светлым. а он был живой, легко увлекающийся, любил и поду-
рачиться, и поухаживать за барышнями, и особенно покутить в веселой холостой 
компании»1.

як в око влучив! і про жіночу захопленість рєпніної, і про її релігійність, і про 
глибинний материнський характер почуттів і вимог…

до речі, щодо релігійності. варвара рєпніна стала більш релігійною після зна-
йомства з майбутнім духівником Шарлем ейнаром. особливо точно й влучно від-
значив його непомірний вплив на княжну Михайло возняк: «за кордоном позна-
йомилася княжна з Миколою Гоголем. одначе далеко більший вплив на витворення 
її вдачі мало зближення до Шарля ейнара в Женеві, що дуже причинилося до її гли-
бокої релігійності». 

тепер нагадаю, в  чому зізналася рєпніна своєму духівникові Шарлю ейнару: 
«теперь я  должна вам сказать, что Капнист убежден, что я  люблю его (Шев-
ченка. — В. М.) и что я потеряла голову. Я же очень привязана к нему и не 
отрицаю, что, если бы я видела с его стороны любовь, я может быть отве-
тила бы ему страстью» (виділено мною. ― В. М.). але, але… сама рєпніна свідчила: 

1  Гершензон М. Т. Г. Шевченко и кн. в. Н. репнина // русские пропилеи. т. 2. М.: издание М. и с. са-
башниковых, 1916. с. 183.
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«…Моё влечение к нему обнаруживалось всё более и более; он отвечал мне иногда 
тёплым чувством, но страстным никогда».

Над цими словами вже півтора століття гадають шевченкознавці, а  тепер хай 
подумає і мій читач…

тепер — про одне з перших розчарувань рєпніної в дистильованій бездоганнос-
ті Шевченка: «…я узнаю от мамы1, которая уже не покидала своей комнаты, что на 
одной свадебной вечеринке… Шевченко имел слабость выпить больше, чем следо-
вало. словно острый нож пронзил мне сердце. Надо попенять ему за это, — но как? 
Перед тем я взялась переписать ему стихи; и вот я воспользовалась этим и прибави-
ла там несколько аллегорических строк…» Наведу одну з таких повчальних алегорій: 
«Грех и соблазн стараются пошатнуть сосуд и чистая, золотая струя на самом крае 
готова выкатиться из него и быть поглощённой грязью разврата».

якби ж то на цих невинно-красивих алегоріях і закінчився перелік її вимог до 
тараса Григоровича…

у рєпніних Шевченко був оточений щирою і дружньою увагою. варвара Мико-
лаївна писала Шарлю ейнару, що в сім’ї всі його любили2. 

розповідала княжна й про те, як захоплено сприйняла вона читання Шевченком 
поеми «слепая» (1842) в маєтку рєпніних: «однажды вечером он предлагает прочи-
тать нам… поэму под заглавием “слепая”»:

как у кладбища, у ворот
сидит скорбящая слепая
и псальму грустную поет.
она поет, а молодая
дочь несчастливицы моей
Головкой смуглою прильнула
к коленам матери своей,
тоски не ведая, заснула
сном непорочной простоты.
в одежде грубой нищеты
она прекрасна; полдень ясный
Моей украины прекрасной
Позолотил, любя, лелея,
свое прекрасное дитя.
ужели тщетно пролетят
дни упоения над нею
и светлой радостью своею
ея тоски не усладят?
она прекрасна, мать — калека

1  Мати варвари рєпніної не була посвячена в усі тонкощі стосунків доньки з Шевченком. сама 
княжна свідчила: «Мама ничего не знает о подробностях моей истории с Шевченкой: этой радости я ли-
шена. Мама меня не понимает, и капнист советовал не разсказывать ей обо всем этом; она расстроилась 
бы, потому что она пошла бы в своих предложениях ещё гораздо дальше, нежели капнист». останній, 
як відомо, вважав, що рєпніна була закохана в Шевченка.

2  Навіть чотири десятиліття потому варвара рєпніна підтверджувала: «Шевченко был у нас всеми 
любим». андрій козачковський у  свою чергу свідчив, що Шевченко «глубоко, искренно предан был… 
радушно принимавшему его семейству репниных».
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кто будет ей руководить?
Придет пора, пора любить,
и злое сердце человека
ея любви не пощадит.

варвара рєпніна була захоплена неймовірно:
«о, если бы я могла передать вам все, что я пережила во время этого чтения! ка-

кие чувства, какие мысли, какая красота, какое очарование и какая боль! Мое лицо 
было все мокро от слез, и это было счастием, потому что я должна была бы кричать, 
если бы мое волнение не нашло себе этого выхода; я чувствовала мучительную боль 
в груди. После чтения я ничего не сказала; вы знаете, что при всей моей болтливости 
я от волнения теряю способность речи. и какая мягкая, чарующая манера читать! 
Это была пленительная музыка, певшая мелодические стихи на нашем красивом 
и выразительном языке…

Шевченко занял место в моем сердце, я часто думала о нем, я желала ему добра 
и желала сама сделать ему добро, притом, по моей горячности, — сейчас и как мож-
но больше».

судячи з усього, Шевченко залишив рєпніній текст поеми. Про це свідчить ряд 
зауважень і побажань, які вона висловила поетові в листі від 19 червня 1844 року: 
«…Передаю вам мои замечания довольно запутанно, но я  полагаю, что вы меня 
поймёте». цього листа було написано у відповідь на втрачений поетовий лист, пев-
но, від першої половини червня. з нього, до речі, стає зрозумілішим, що Шевченко 
мав намір опублікувати «слепую»: «итак, вы решаетесь печатать “слепую”, — как 
я рада!.. я непременно примусь за малороссийский язык; я хочу наслаждаться все-
ми вашими цветами…»

Новий, 1844, рік тарас Григорович зустрічав у гостинній родині рєпніних, і на 
початку 1848 року в  листі в  орську фортецю княжна нагадувала: «…я никогда не 
забуду, как папенька накануне нового года… открыл вам объятия свои и  как вы 
сыновно припали на грудь его!»

як свідчить уже згаданий Петро селецький, вечорами, коли князь і княгиня піс-
ля чаю йшли до себе, вони з рєпніною просили Шевченка «читати “катерину” та не 
видані ним вірші». він читав:

сидить батько кінець стола,
На руки схилився,
Не дивиться на світ Божий:
тяжко зажурився.
коло його стара мати
сидить на ослоні,
за сльозами ледве-ледве
вимовляє доні:
«Що весілля, доню моя?
а де ж твоя пара?
де світилки з друженьками,
старости, бояре?
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в Московщині, доню моя!
іди ж їх шукати,
та не кажи добрим людям,
Що є в тебе мати.
Проклятий час-годинонька,
Що ти народилась!
якби знала, до схід сонця
Була б утопила…

варвара Миколаївна зачудовано дивилася на поета широко відкритими очи-
ма — вірила й, здається, не вірила, що все це написав тарас Григорович…

зі слів селецького дізнаємося ще про одну цікаву історію:
«Несколько раз играл я на фортепьяно в яготине, и музыка моя очень нрави-

лась; варвара Николаевна предложила мне написать оперу, либретто взялся со-
ставить Шевченко, сюжетом избрали Мазепу. сюжет для оперы действительно 
богатый. Много драматизма, действия, разнородные элементы: велико- и малорус-
ский, шведский, польский. Но в разработке драмы и в языке либретто мы расходи-
лись… варвара Николаевна и Шевченко хотели, чтобы либретто было написано на 
малорусском языке, я был противоположного мнения и уверял, что Шевченко вла-
дел настолько русским языком, что хорошо напишет либретто; если писать оперу, 
говорил я, так писать оперу серьезную и на языке общедоступном, а не какую-ни-
будь “Наталку Полтавку”. каждый остался при своем мнении, тем дело и кончилось 
в яготине».

Можливо, що Шевченка й відштовхнули ці зневажливі відгуки про твір івана 
котляревського, який започаткував нову українську драматургію. тарас Григорович 
кілька років тому відгукнувся на смерть письменника віршем «На вічну пам’ять кот-
ляревському»:

Недавно, недавно у нас в україні
старий котляревський отак щебетав;
замовк, неборака, сиротами кинув
і гори, і море, де перше витав,

де ватагу пройдисвіта
водив за собою, —
все осталось, все сумує,
як руїни трої.
все сумує — тільки слава
сонцем засіяла,
Не вмре кобзар, бо навіки
його привітала.

до того ж, як писав Михайло возняк, «крім селецького всі стояли на боці Мазе-
пи й бажали змалювати його борцем за волю в боротьбі з деспотизмом Петра». 

відомо, що поет не любив селецького й не приховував цього. Навіть наприкінці 
життя в листі до варфоломія Шевченка 23 грудня 1860 року писав: «Я лучче тричі 
чорта в… поцілую, як матиму писать отому поганому Селецькому».
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«Чиста радість сповнила моє серце»

Перебуваючи в  яготині, Шевченко написав поему «тризна», присвятивши її 
варварі рєпніній:

На память 9-го ноября 1843 года 
княжне Варваре Николаевне Репниной

ПосвяЩеНие
душе с прекрасным назначеньем
должно любить, терпеть, страдать;
и дар Господний, вдохновенье,
должно слезами поливать.
для вас понятно это слово!..
для вас я радостно сложил
свои житейские оковы,
священнодействовал я снова
и слезы в звуки перелил.
ваш добрый ангел осенил
Меня бессмертными крылами
и тихостройными речами
Мечты о рае пробудил.

саме про цю поетичну присвяту рєпніна писала: «…я прочла; чистая и сладкая 
радость наполнила мое сердце, и если бы я поддалась обуревавшему меня чувству, 
я бросилась бы ему на шею. Но я сказала себе: надо подумать; чтобы выиграть время, 
я вторично перечитала стихи, потом вскочила с места, — он в это время ходил по 
комнате, — я сказала ему: “дайте мне ваш лоб”, — и поцеловала его чистым поце-
луем, потому что это было сделано в присутствии тани и Глафиры… На следующий 
день я рассказала маме всё, исключая поцелуя» 1.

варвара Миколаївна свідчила, що ця присвята була створена 11 листопада бук-
вально експромтом. отже, не було попереднього поетового обдумування, а була на-
тхненна мить, яка сподвигла Шевченка на цитовані вище слова: «когда убрали чай… 
и мы остались вчетвером; он стал болтать вздор, и я сказала ему, как жаль, что он оста-
вил свое уединение, потому что он говорит столько глупостей; после этого водвори-
лось полное молчание, никто не проронил слова. “тихий ангел пролетел”, — сказал 
Шевченко. — …“вы умеете разговаривать с ангелами, — сказала я; — расскажите же 
нам, что они вам говорят”. он вскочил с места, побежал за чернильницей, схватил 
лист бумаги, лежавший на столе, и стал писать, потом подал мне эту бумагу, говоря, 
что это — посвящение к одному произведению, которое он вручит мне позже».

1  Гершензон М. т. Г. Шевченко и кн. в. репнина. с. 14
цитований великий лист варвари рєпніної до свого духівника Шарля ейнара від 27 січня 1844 року 

було вміщено в «спогадах про Шевченка», виданих у києві в 1958 році.
На жаль, у 1982 році при виданні «спогадів про тараса Шевченка» свідчення варвари рєпніної були ви-

лучені. відсутні вони й у «спогадах про тараса Шевченка» 2011 року. в результаті вийшло, що жінка, яка посіла 
в житті Шевченка таке значне місце, в спогадах про нього лише двічі згадується побіжно.
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тобто, над самим твором «тризна» протягом минулих днів Шевченко, ймовірно, 
думав, а може, й розпочав його.

Михайло возняк звернув увагу на те, що герой Шевченкової «тризни» виріс 
в  убогій сім’ї та мандрував сиротою поза межами рідного краю. «риси дитинства 
й юнацтва нагадують нам молоді літа Шевченка»:

в семье убогой, неизвестной
он вырастал; и жизни труд, 
как сирота, он встретил рано;
упреки злые встретил он
за хлеб насущный… в сердце рану
змея прогрылза… детский сон
исчез, как голубь боязливый;
тоска, как вор, нетерпеливо,
в разбитом сердце притаясь,
Губами жадными впилась
и кровь невинную сосала…
душа рвалась, душа рыдала,
Просила воли… ум горел,
в крови гордыня клокотала…
он трепетал… он цепенел…
рука, сжимаяся, дрожала…

свого часу леонід Большаков розмірковував над тим, що поема багато в чому 
була навіяна спілкуванням із новими знайомими в україні, почутим і взнаним від 
них, додуманим у яготині, ковалівці, андріївці та інших місцях:

«враження цих місяців стали тим безпосереднім імпульсом, який зробив неможли-
вим мовчання, настроїв на єдино вірний лад і його почуття, і  думки, розпалив уяву, 
розтривожив усе єство.

імпульсом було те, про що довідався від рєпніної, від капніста.
але чому “тризна”? волконський (сергій Григорович, декабрист. — В. М.), з ім’ям 

якого дослідники звичайно пов’язують перебування Шевченка у рєпніних, був жи-
вий, від нього приходили листи, сповнені бадьорості. влаштувати тризну по живо-
му — блюзнірство, якого поет собі не дозволив би.

у названих родинах згадували не лише с. Г. волконського, але й братів Мурав-
йових-апостолів; з трьох живим залишавсь тільки один, Матвій іванович. сергій 
іванович у  липні 1826 року був страчений разом із рилєєвим, Пестелем, кахов-
ським, Бестужевим-рюміним. іполит іванович, наймолодший, брав участь у  по-
встанні Чернігівського полку, був поранений у селі ковалівка й тут же застрелився. 

ланцюжки людських стосунків вели з яготина й  навколишніх сіл до свіжих мо-
гил у сибіру, на кавказі, в інших місцях батьківщини: в неволі або під кулями обі-
рвалося життя олександра одоєвського, Бестужева-Марлінського, івашових, лиха-
рева та інших»1.

1  Большаков Л. Н. добро найкращеє на світі… Пошуки, роздуми, підсумки. к.: дніпро, 1981. с. 22.
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Шевченкознавці вже давно вказували на близькість ідейної спрямованості й об-
разних засобів шевченківської «тризни» до творів найвидатніших поетів декабрис-
тів олександра одоєвського та кіндрата рилєєва. Ще 1842 року Шевченко пра-
цював над ілюстраціями до поеми рилєєва «войнаровський», цей твір вплинув на 
Шевченкову поему «тризна».

у дзюби читаємо: «Може, “тризна” була і якоюсь відповіддю на естетичний запит 
адресатки-графині варвари рєпніної; може, відгуком на чари романтичної поеми (ри-
лєєва? Баратинського? козлова? Пушкіна?). у всякому разі, в поезії Шевченко більше 
до російської мови не звертався, його поетичний геній потребував української, рідної»1.

рєпніна схвильовано розповіла Шарлю ейнару й про те, як Шевченко пізніше 
сам прочитав поему «тризна», присвячену їй2:

«Шевченко начал; я была в таком расположении духа, что мне хотелось все нахо-
дить дурным; но я снова была побеждена. о, какой чудесный дар ему дан! я не могла 
сдержать рыдания, капнист молчал, лиза тоже, таня была почти растрогана, Глафи-
ра окаменела, у меня блестели глаза, лицо горело. капнист подозвал к себе Шевчен-
ку, который остановился было предо мной, — и тут этот милый капнист, который 
весь — сердце, начал расчленять и обсуждать поэму, хотел выказать себя холодным, 
рассудочным, положительным, но это ему не удалось. Шевченко отдал мне тетрадь, 
всю писанную его рукою, и сказал, что к этой рукописи принадлежит еще портрет 
автора, который он и вручит мне завтра3. я поблагодарила его очень сдержанно; все 
происходило как бы вне меня; я сказала, что дам ему кое-что».

справді, рєпніна передала поету рукопис свого оповідання «девочка».
Що прочитав Шевченко? розповідь про саму рєпніну, котра передала свої вра-

ження й переживання в 12, 18, 25 і 35 років4. авторка добре пам’ятала, як у дитин-
стві їй випало бачити двох закоханих. тоді в думках її це не так називалося: вона не 
знала таких слів. її думки були живими, яскравими, барвистими, але безіменними. 
Передавати їх було нікому, то навіщо ж слова?

одного разу їй розповіли про антихриста… і пояснювали якось незрозуміло, так 
би мовити, по-дитячому. а вона повинна була зрозуміти. їй це розуміння було необ-
хідне, як пташці повітря, як рибці свіжий струмінь. і вона почала боятися антихриста.

1  Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. к.: видавничий дім «києво-Могилянська академія», 
2009. с. 453–454.

2  це сталося 17 або 18 листопада. того дня рєпніна з братом і Шевченком виїжджали в село ан-
дріївка, звідки поет повернувся через десять днів — 27 листопада. саме того вечора він прочитав у ро-
дині рєпніних поему, яка справила велике враження на присутніх. цей автограф поеми зберігався 
в яготинському архіві рєпніних, а 1919 року надійшов до Полтавського архіву, де в 1937 році з нього 
було знято копію. Під час війни автограф загинув у пожежі. збереглися лише частини копії. 

3  Пізніше цей портрет було вміщено в книзі Михайла Чалого про Шевченка. Наприкінці цієї глави 
розповім про листи рєпніної до Чалого на початку 80-х років, в яких йдеться й про згаданий автопор-
трет Шевченка. 

4  Через кілька десятиліть варвара рєпніна зізнавалася: «Присутствие поэта в нашем доме одушев-
ляло меня и, не имея дара выражаться стихами, я выливала свои мысли прозой… услышав поэтические 
выражения наболевшей души, я вторила ей своими скромными строками и сообщила некоторые из 
них симпатичному человеку…» тобто, через чверть століття після смерті Шевченка, рєпніна, якій ішов 
вісімдесятий рік, підтвердила, що бачила в ньому не лише талановитого поета, який пропускав свої ві-
рші крізь душу, але й молодого «симпатичного чоловіка».
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ісус такий добрий, він любить дітей, а  антихрист  — проти ісуса. ісус  — Бог, 
а бути проти Бога страшно. і той, кого в дитячому маренні вона боїться побачити 
в кожному темному кутку, може з’явитися перед нею, тому що вона грішна! і вона 
зрозуміла, що таке гріх і в чому… чарівність гріха.

у вісімнадцять років варвара ввійшла у світ. вона дивилася на людей, вона до 
всіх усміхалася, вона була вдячною за все. і від неї вимагали пристойності: вона не 
повинна бути ні надто веселою, ні замріюватися, і безбарвність, в яку намагалися 
вдягнути дівчину, стала її обов’язком. забули, що в ній б’ється серце, що прокину-
лася душа, що вуста хочуть проспівати гімн вдячності й щастя, що все в ній волає: 
кохання, кохання! 

та про кохання жодного слова. цю святиню намагаються перетворити 
в сором’язливу слабкість, хитро розуміючи, в чому є моральність і невинність жінки. 
та зустріч із чоловіком неминуча… о  щастя! це він… дівчина відчувала той погляд, 
який обдавав її то холодом, то жаром, під його дією вона, розуміючи самовідданість, 
стала жити новим життям — широким, привільним, вона переродилася, в ній кохан-
ня вбило самолюбство. Що для неї, суворої, світськість, краса, успіхи?.. їй не потрібно 
нічого, окрім нього! він нею володіє, ним вона радіє, ним плаче, ним пізнає вагу знева-
ги людської, ним вона пишається, за нього молиться, для нього бажає, для нього живе!

а він! вона для нього десята і не остання… Погрався й кинув…
двадцять п’ять років: вона в’яне, сохне, старіє, а серце юне. її ніхто не розуміє, 

страшна думка прокрадається до неї, вона боїться стати недоброю, підозрілою, їй 
здається, що вона не любить своїх, що вона й матiр вже не так беззавітно, полум’яно 
любить, як колись…

вона втікає від себе, шукає в книжках хоча б хвилинного забуття від страждань 
і нестерпних думок. і що ж знаходить? Нечистий вогонь, що розпалює її… Холодний, 
нудотливий опис почуття, яке діймає її: не те і ще раз — не те: «Невже я вічно буду 
такою, як зараз? Невже я такою народжена?»

о Боже! ти один можеш зупинити її. Біля підніжжя гори — прірва. вона там 
загине, та ти твориш чудеса, ти зажадав її врятувати, твоя благодать свята зупинила 
страдницю! вона грішна, але ти святий! вона слабка, але ти сильний! вона погибає, 
але ти — спаситель! вона вірить, вона врятована, вона вільна!

Минули дні, минули роки, і їй тридцять п’ять літ, тобто вік, в якому рєпніна й зу-
стріла Шевченка. 

і вона ставила собі неприємне питання: «Що таке стара діва? ліра з порваними 
струнами, за винятком однієї — струни любові християнської, яка служить їй ніби 
місточком, перекинутим через прірву, по котрому вона переходить до людей, а люди 
до неї. в цій прірві серця теплиться справжня віра, і всі порвані струни від навиван-
ня благодаті полинули до неба, і та, яка вистраждала тут своє серце, жде там у сто 
разів більше слави, радощів й  любові, ніж могла б  мати їх у  цій оманливій юдолі, 
коли б залишилися цілими всі струни її ліри!»

Поскільки 35-річний досвід на цьому вичерпувався, повість закінчувалася слова-
ми про те, що минали роки, і ось самотня могила, на камені могильному викарбувані 
такі слова:



98

Глава 3. «Мій давній друГ варвара рєпніна»

«Прийдіть до Мене, усі струджені й обтяжені, і я заспокою вас».
тарас Григорович не лише перейнявся співчуттям до героїні повісті, але й на-

писав 29 листопада авторці записку в унікальному піднесено-романтичному стилі:
«Я как мастер, выученный не горем, а чем-то страшнее, рассказываю себя людям, но рас-

сказать вам то чувство, которым я теперь живу, все мое горе — мастерство бессильно и нич-
тожно. Я страдал, открывался людям, как братьям, и молил униженно одной хотя холодной 
слезы за море слез кровавых — и никто не капнул ни одной целебной росинки в запекшиеся 
уста. Я застонал, как в кольцах удава — “он очень хорошо стонет”, — сказали они, —

И свет погас в душе разбитой!

О бедный я  и  малодушный человек! Девушка, простая девушка (камни бы застонали 
и  кровью потекли, когда бы они услышали вопль этой простой девушки); но она молчит, 
гордо молчит, а я, о Господи! удесятери мои муки, но не отнимай надежды на часы и слезы, 
которые ты мне ниспослал чрез своего ангела! о добрый ангел! молюсь и плачу перед тобою, 
ты утвердил во мне веру в существование святых на земле!»

Павло зайцев писав про цей патетичний відгук Шевченка:
«сповідь княжни зробила на нього величезне враження. Чутливий, вразливий, 

він був зворушений нею до глибини серця. у піднесенні, що його тоді переживав, 
історія княжниного життя малювалася йому, як страшна трагедія. Патос його пе-
реживань знайшов належний вираз у відповіді авторці “девочки”…» втім, пафос не 
властивий Шевченкові.

скажімо, словосполучення «в кольцах удава» відсутнє навіть у «конкорданції по-
етичних творів тараса Шевченка», виданій в альбертському університеті на початку 
нинішнього століття. тож, поетичність і патетичність у Шевченка не співпадала…

справді, незвичайно піднесені слова знайшов Шевченко для авторки опо-
відання «девочка». Нагадаю, що в  тому ж  листопаді він писав у  зовсім іншому, 
вульгарно-грайливому стилі віктору закревському — поміщику, одному з влас-
ників села Березова рудка, організатору та старійшині «товариства мочемордія» 
(п’яниць)1:

1  так зване «товариство мочемордія», за словами івана Франка, сприймалося як елементарна, часто 
цинічна реакція «проти усієї тієї фальші шляхетсько-панського життя, що виробилася віками, та осо-
бливо при кінці XVIII і на початку XIX дійшла до найвищого ступеня…». Частина його учасників була 
опозиційно настроєна щодо самодержавства. автор «Полтавської Шевченкіани» Петро ротач наголо-
шував, що віктор закревський «відзначався гуманним ставленням до селян кріпаків». На своїх зібраннях 
учасники «товариства мочемордія» проголошували й вільнодумні тости. Пізніше, 1848 року, за доносом 
пирятинського повітового маршалка д. селецького, вони притягалися до слідства за тости «да здрав-
ствует французская республика!», «да здравствует украинская республика!». Під час поїздки в україну 
влітку і восени 1843 року в «товаристві мочемордія», до якого входили брати віктор і Михайло закрев-
ські, брати яків і сергій де Бальмени, історик Микола Маркевич, бував і тарас Шевченко.

цікаво розповів про це товариство олександр афанасьєв-Чужбинський:
«здесь надо сказать несколько слов о  небольшом кружке, который овладел Шевченком. тесный 

кружок умных и  благородных людей, преимущественно гуманных и  пользовавшихся всеобщим рас-
положением, принадлежал к числу тех собутыльников, которые, не находя ли деятельности в тогдаш-
ней среде, не успев ли отрешиться от юной разгульной жизни, единственным наслаждением находи-
ли удовольствие похмелья и девизом своим избрали известную латинскую пословицу “In vino veritas”. 
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«Постигла мене долоня судьби, або побила лиха година. Як хочеш, а воно однаково; ось 
що, у мене оце з тиждень уже буде, як я од якоїсь непотребниці або блудниці нечестивої купив 
за три копи меди, і знаєш, яку я цяцю купив? Ой братику-лебедику! Отакий зелений, як оцей 
сучий папір… Аж сором вимовить, ху… х… х!.. Ох, аж страшно! Лежу оце, братику, стогну 
та проклинаю все на світі!1 А… забув уже, як і зовуть. Мене оце аж трясця затрясла, як про-
читав твою цидулу. Чого б ми оце з тобою не сотворили, та ба, у мене така суха морда, що 
аж сумно»2.

Пишномовність Шевченкового листа до рєпніної особливо виразна на на тлі 
вже написаної «розритої могили»:

світе тихий, краю милий,
Моя україно,
за що тебе сплюндровано,
за що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
звичаю не вчила?

утім, Шевченкова записка за всієї патетичності не схожа на любовну. та все 
ж  поета зачарувала чимось авторка рєпніна. сама вона писала: «Это отнюдь не 
было любовное письмо, но записка, где поэтически высказывалось благоговение пе-
ред моей душевной болью и горечь сознания, что его талант слишком слаб, чтобы 
выразить чувства, обуревавшие его после чтения моей рукописи».

таланту в  Шевченка було задосить, а  духовний заряд його записки наснажив 
рєпніну на красиву розповідь у повісті про тараса Шевченка, в якій він був виведе-
ний під іменем Березовського, а сама вона — під іменем віри. Наводжу фрагмент 
з  цієї повісті, перекладеної українською мовою Наталією левчик й  опублікованої 
в журналі «київ» (1990, № 3)3:

— я не розумію, чому це, — продовжувала віра, — на мене напала охота писати. 
Присутність поета призводить усі голови в бродіння, і всякому хочеться погарцюва-

слабость эта, извиняемая в дворянском быту, а в то время заслуживавшая даже особенную похвалу, не 
вредившая никому, не мешала, однако же, членам упомянутого кружка быть приятными собеседниками 
почти весь день, потому что они могли выпивать очень много и только уже вечером нализывались до 
того состояния, когда язык прилипает к гортани и в глазах двоятся предметы…

к в.  закревскому сошлось несколько истых мочеморд отпраздновать знакомство с  Шевченком, 
и как все это были веселые, порядочные люди, то мы и остались пировать с ними до рассвета.

два дня пробыли мы вместе с Шевченком в Мосевке и, расставаясь, дали слово друг другу повидать-
ся при первой возможности, указав разные местности, где располагали быть в известное время при-
близительно».

1  іван дзюба ставить під сумнів достовірність цієї Шевченкової інформації: «важко уявити, щоб 
поет міг написати такий натхненний твір (“тризну”. — В. М.) у стані поганої  хвороби, якою “хвалився” 
друзям-мочемордам (та й як би він лікувався від неї таємно за тих умов?!)».

2  іван дзюба слушно зауважує, що, «здається, це єдиний текст такого роду, що дійшов з Шевченко-
вої руки…».

3  На початку ХХ століття повість переклав олександр Чижов. її опубліковано під назвою «Безмовна 
любов» у книзі «“я дуже щиро вас люблю…”: Шевченко у розповідях сучасників» (Харків, 2004).
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ти на цьому терені, де він так давно й чудесно лицарствує, тільки ж не всім удається 
ця сміливість, і я в числі тих бідолах, котрі перекидаються, сівши не в свої сани.

і віра усміхнулася.
— о ні, ні, це поезія, страшна поезія,— заперечив Березовський і зупинився по-

біля фортепіано, до якого схилилася віра.
— які страждання, і як це написано! я ще ніколи не знаходив нікого, чия душа 

так відповідала б моїй душі, як ваша!
— якщо так,— мовила радісно віра,— то вважайте мене вашою сестрою, вірте 

моїй дружбі, обіцяйте йти за моїми порадами. я страждала в своєму житті, і страж-
дання ці були корисні душі моїй. я  тепер спокійна, із того часу, як зрозуміла, що 
істинне блаженство перебуває в живій і теплій вірі. я щаслива, і ось чому я бажаю 
вам придбати це небесне, внутрішнє світло, яке вас переродить, яке возвисить пісні 
ваші й освятить вашу ліру!..

Березовський був зворушений, він запевняв, що від душі цінує її добре до нього 
ставлення… віра була дуже задоволена від зближення Березовського з нею, однак це 
свідчило про те, що Березовський не повністю відповідав на відверто щирі почуття 
віри і що він не цінував звання сестри, як воно того вимагало.

справді, рєпніна щиро захоплювалася поетом і навіть у розмові з матір’ю заявила, 
що Шевченко їй не чужий, що вона дуже його любить і цілком йому довіряє. у листі до 
Шарля ейнара княжна писала, що Шевченко належав до її зоряного неба, й зробила 
першу спробу коротко змалювати біографію поета. всі ці одкровення зроблені напри-
кінці січня 1844 року, тобто невдовзі після від’їзду Шевченка з яготина 10 січня1.

Наступного дня рєпніна писала Глафірі Псьол, що в яготині «все идет хорошо, 
нет стычек с папой, ничего напряженного с мамой во впечатлениях о Шевченке 
последних дней его пребывания; вася (брат. — В. М.) все так же весел, а я печаль-
на — он уехал вчера, этот добрый Шевченко. я его едва увидела в тот день, когда он 
уехал: явившись поздно к утреннему чаю, он сделал четыре тура по салону с твоим 
поклонником  виталием ивановичем (лизогубом. — В. М.)… его приход испортил 
мой последний вечер с Шевченком. я хотела просить его перечесть поэму (“триз-
ну”. — В. М.) и возвратить последний раз поэта к поэзии, но его богиня, честная 
проза, захотела напротив и говорила лучше. Накануне я прошлась с т. Г. в салоне, 
и со времени твоего отъезда он в первый момент был мне по сердцу». далі княжна 
повідомила, що з Шевченком розплатилася за портрети — 15 карбованців сріблом 
або 520 карбованців асигнаціями, що він був таким точним у розрахунках, що від-
дав «22 целковых с  половиной», позичених її братом, який поїхав до Петербур-
га, про що варвара Миколаївна сьогодні ж написала його дружині лізі, «щоб вася 
знав». княжна скопіювала «Хатинку» — малюнок Шевченка і попросила його на-
писати їй що-небудь на спомин, і поет написав два рядки із «тризни»:

в ком веры нет, надежды нет,
Надежда — Бог, а вера — свет, —

1  варвара рєпніна писала, що в день від’їзду Шевченка вона зі слізьми кинулась йому на шию та 
перехрестила йому лоба.
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і додав дату свого народження — «1814, 25 февраля» та намалював начерк авто-
портрета.

Про Глафіру Псьол, за словами рєпніної, «Шевченко отозвался как о  добром 
существе, говорил об ее уме и  таланте». таке враження, що варвара Миколаївна 
прагнула остудити їхні стосунки. Не випадково княжна зізнавалася Шарлю ейнару: 
«я втайне и не сознавая того чувствовала ревность из-за предпочтения, которое он 
(Шевченко. — В. М.) оказывал Глафире».

Про закоханість рєпніної свідчать її власні зізнання:
«Но вот я снова увиделась с Шевченкою; он ничего не говорит мне о моем писа-

нии, и вообще неразговорчив и не прост со мною; он, видимо, избегает меня. Моя 
невестка с удивлением спрашивает меня, что это значит; я отвечаю ей, что сама не 
понимаю. Положение было странно до смешного: мы имели вид двух влюбленных, 
которые поссорились…»

або ще:
«я дала Шевченке мою Библию, и она доставила ему большое удовольствие. Под 

конец он стал так молчалив и так холоден со мною, что я от этого не только впала 
в уныние, но заболела. восемь дней я почти не могла есть; я так изменилась, что моя 
невестка и Глафира поражались, а он, вероятно, и не заметил этого. так продолжа-
лось до 4 декабря, моего и мамина дня ангела. в россии празднуют именины. утром 
мы отправились в церковь; после обедни Шевченко подошел ко мне и поцеловал 
мне руку с такой любовью и чистосердечием, что я снова ощутила радость в сердце».

уже 27 січня, тобто невдовзі після від’їзду Шевченка, княжна писала своєму ду-
хівникові, що одержала від поета листа:

«с тех пор я имела от него одно письмо, которое привело капниста в бешенство, 
но которое я понимаю иначе: это — не любовное письмо; в этом письме он называет 
меня сестрою1 и, правда, говорит мне “ты”, но это письмо нельзя оценивать так, как 
если бы его написал мне какой-нибудь кавалер. Шевченко — дитя природы и не име-
ет никакого представления о приличиях; но у него много такта, доброты и почтения 
ко всему святому, оттого он со всеми учтив, почтителен к старшим, и все его любят. 
даже мама, так мало знающая его, очень расположена к нему, а папа его даже любит».

це дуже цікавий момент, бо, по-перше, згаданий Шевченків лист невідомий 
(можливо, йшлося про якусь записку, передану поетом з Мойсівки, де він був на 
іменинах тетяни волхонської 10 січня, чи з Березової рудки, де у закревських гос-
тював до 18 січня). По-друге, ніколи пізніше в листуванні Шевченко не називав 
варвару Миколаївну на «ти» і «сестрою». очевидно, саме в цій записці Шевченко 
повідомив рєпніну, що він має намір заїхати до яготина й звідти поїхати до Чи-
гирина, про що писала рєпніна Глафірі Псьол 20 січня. Проте Шевченко отримав 
листа олексія капніста від 18 січня 1844 року з села ковалівки, в якому…

1  Через сорок років рєпніна підтвердила: «Шевченко назвал меня сестрою, что весьма было есте-
ственно при наших дружеских отношениях». Можливо, тарас Григорович у письмовій формі таки від-
гукнувся на недавню пропозицію рєпніної називати її сестрою.

до речі, переклавши один вірш на прохання Шевченка, рєпніна написала на звороті: «Брату тарасу 
Григоровичу Шевченку».
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та по чину. вже згадана Марієтта Шагінян свого часу надрукувала цього листа, 
зіславшися на згаданий лист капніста:

«Мне поручено просить вас не заезжать, как вы преполагали, к Закревскому, 
а, главное, не писать к нему ни под каким предлогом. я знаю вас и совершенно 
уверен, что вы свято и ненарушимо это исполните. Не огорчитесь, добрый тарас 
Григорьевич, моею откровенностию. она не из дурного источника. ежели вспомни-
те мои слова, то признаете меня вправе говорить вам с искренностию. душа спо-
собна развиваться в истинно возвышенных чувствах. Эгоизм не должен иметь мес-
та между ими. временное увлечение исчезает, как дым, но нередко пятна остаются 
невыводимые и помрачают душу, отзывающуюся в совести. я считаю на твердость 
вашего характера и думаю, что вы исполните просьбу мою не для меня» (виділено 
мною. — В. М.).

так от, Шагінян стверджувала, що мова йшла про ревнощі чоловіка Ганни за-
кревської Платона закревського до стосунків його дружини з Шевченком1.

Письменниця висловила припущення, що йдеться про вже частково цитований 
мною лист Шевченка до віктора закревського від 10 листопада 1843 року, в якому 
є такі рядки про Ганну закревську: «А Ганні вродливій скажи, що як тілько очуняю та ко-
жух пошию, то зараз і прибуду з пензлями і фарбами на цілий тиждень; скажи їй, що я аж 
плачу, що проклята хуртовина на цей раз зо мною так пожартувала».

ось ці рядки, на думку Шагінян, і могли потрапити на очі Платона закревського 
й   викликали приступ його гніву та ревнощів. а звідси — й прохання його брата, 
чоловіка Ганни віктора закревського не заїжджати до нього.

Шагінян називала це… «повним, незаперечним відкриттям». але насправді в ци-
тованому листі відсутні виділені мною в тексті слова, тобто, власне, звернення до чи 
від імені закревського. за моїм проханням це перевірив сергій Гальченко в архіві 
за оригіналом листа капніста. Немає згаданих слів і в публікації «листів до тараса 
Шевченка», виданих у 1962 та 1993 роках. скажімо, у виданні 1962 року комента-
тори всього-навсього пояснювали: «в. рєпніна докладала всіх зусиль, щоб розірвати 
зв’язки Шевченка з в. закревським та його товариством», до речі, зазначаючи, що 
члени «товариства мочемордія» на чолі з віктором закревським були «опозиційно 
настроєні до миколаївського самодержавства, прихильники поезії Шевченка». ко-
ментатори видання 1993 року зазначали, що капніст «зробив усе можливе, щоб 

1  Нагадаю, що в 1843 році Шевченко намалював прекрасний портрет Ганни закревської, а в 1848 ро -
ці, вже на засланні, присвятив їй вірш:

                                        Г. З.
Немає гірше, як в неволі
Про волю згадувать. а я
Про тебе, воленько моя,
оце нагадую. Ніколи
ти не здавалася мені
такою гарно-молодою
і прехорошою такою,
так, як тепер на чужині,
та ще й в неволі. доле! доле!
Моя ти співаная воле!
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перешкодити їх зустрічі перед від’їздом Шевченка з україни». все це відповідає дій-
сності. Проте зовсім не означає, що капніст писав від імені віктора чи Платона за-
кревського або посилався на них.

отже, маємо відверте фальшування документа серйозною дослідницею? Ні! Ша-
гінян вірно посилалася на книгу «тарас Шевченко. листування», видану під редак-
цією сергія Єфремова в державному видавництві україни в 1929 році. саме її упо-
рядники дозволили собі свавільно втрутитися в текст листа капніста.  

у коментарях до видання 1993 року укладачі пояснювали, що згаданий Шевчен-
ків лист якраз і розсердив капніста. справді рєпніна писала Шарлю ейнару напри-
кінці січня 1844 року: «с тех пор (тобто з часу від’їзду Шевченка з яготина 10 січ-
ня. — В. М.) я имела от него одно письмо, которое привело капниста в бешенство, 
но которое я понимаю иначе: это — не любовное письмо; в этом письме он называет 
меня сестрою и, правда, говорит мне “ты”, но это письмо нельзя оценивать так, 
как если бы его написал мне какой-нибудь кавалер. Шевченко  — дитя природы 
и не имеет никакого представления о приличиях; но у него много такта, доброты 
и почтения ко всему святому, оттого он со всеми учтив, почтителен к старшим, и все 
его любят… капнист убежден, что я люблю его и что я потеряла голову…» в згаданому 
коментарі зазначалося, що, намагаючись стримувати подальший розвиток зближен-
ня рєпніної і Шевченка, капніст і цього разу зробив усе можливе, щоб перешкоди-
ти їх зустрічі перед від’їздом Шевченка з україни. за словами Петра Жура, капніст 
«весь час намагався віддалити рєпніну від Шевченка». автори праці «т. Г. Шевченко. 
Біографія» (1984) писали, що «капніст ужив усіх можливих заходів, щоб рєпніна не 
бачилась із ним (Шевченком. — В. М.)…».

у цьому контексті дуже цікаво познайомитися з розповіддю рєпніної про роз-
мову з капністом у листі до Шарля ейнара наприкінці січня того ж року:

«капнист знал, что я  писала Шевченке аллегории с  целью исправить его и  что 
вывязала ему шарф. он заговорил со мной о нем, и я очень оживленно отвечала ему. 
он сказал, что опасается, как бы я не сделала вреда Шевченке, так как эти изъявления 
участия и интереса могут ему вскружить голову: “и неужели вы думаете, что этого 
достаточно, чтобы исправить его?”  — я  ответила, что поможет милость Божия.  — 
“Милость Божия строга (или взыскательна),  — возразил он торжественно,  — а  вы 
поступали эгоистически, так как вы делали то, что доставляло вам удовольствие, не 
думая о последствиях, какие это может иметь для него”. — Этот упрек со стороны 
капниста, который никогда не говорил со мною в интимном тоне и пред которым 
я всегда чувствовала некоторое смущение, поразил меня. он протянул мне руку, прося 
извинения за то, что позволил себе так говорить со мною; я отвечала, что искренно 
благодарю его. Эту ночь я почти не спала… После обеда мы остались одни, и я сказала 
ему, что много думала о его словах, что я считаю его укор справедливым, но думаю, 
что в 35 лет могу себе позволить многое, чего в юности не сделала бы, и что я хочу 
быть только другом, сестрою Шевченки. он отвечал мне умно и сердечно, говорил 
о вас, подкреплял свои увещания ссылкою на ваши взгляды, которые, по его мнению, 
наверное совпали бы с его взглядами, говорил, что мне отнюдь не следует полагаться 
на свои 35 лет, что возраст ничего не доказывает, что когда женщина и  молодой 
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мужчина называют друг друга сестрою и  братом, в  этом всегда есть опасность, что 
Шевченко, может быть, влюблен в меня, и это было бы несчастием для него, или же 
его самолюбию льстит мое внимание, и в таком случае я, по его мнению, должна быть 
осторожна. словом, вывод из всего сказанного им был тот, что Шевченке надо уехать 
и что он берется увезти его к себе, добиться его доверия, заставить его высказаться 
и дать ему понять, что ему более нельзя жить в яготине».

виходить, що сам олексій капніст, а  не Платон закревський був ініціатором 
і автором листа від 18 січня 1844 року. саме він, за словами рєпніної, «уверился, что 
Шевченко убеждён в том, что я сильно люблю его».

лист рєпніної до Шарля ейнара, написаний у червні — серпні 1844 року, свід-
чить, що Шевченко написав їй, принаймні, ще один лист, який не зберігся: «Получила 
я также два письма от Шевченка, хорошие и очень грустные письма: он, бедный, хло-
почет о том, чтобы сделать своих братьев свободными людьми!»1 у Повному зібранні 
творів тараса Шевченка вміщено лише один невеликий лист Шевченка до рєпніної 
від 8–10 червня 1844 року, але в ньому не заторкується болюча для поета тема визво-
лення рідних із кріпацтва. Мабуть, в іншому збереженому листі Шевченко висловив 
надію, що це вдасться зробити за допомогою видання «Живописной украины».

здається, ніхто з дослідників не розповідав, як ейнар утішав рєпніну. скажімо, 
відомий його лист із Неаполя від 25 травня 1844 року, тобто написаний після вог-
нистої, пристрасної сповіді про зустріч і стосунки з Шевченком (січень 1844 року) 
та після березневого листа того ж року, в якому варвара Миколаївна знову каялася 
перед духівником, але пам’ятаючи про Бога й  про… Шевченка, якому напише ще 
багато добрих слів:

«да, Господь показал мне, на что я способна без Него: только на дурное. о, если 
бы я могла чувствовать это каждый день сильнее! Но раз я это чувствую, хотя и слабо, 
значит он не совсем отверг меня, — не так ли, дорогой наставник? я чувствую себя 
несколько менее закоснелой, чем в  течение месяца, следовавшего за двумя 
Шевченковскими месяцами, но как далеко я  попятилась с  прошлого года! 
тогда во мне было сколько-нибудь энергии; я часто бывала истерзана и сломлена, 
но я  хотела жить и  давать жить другим. у  меня бывали страшные столкновения, 
мучительные сцены, но я была ближе к Богу… о, Боже, если бы по крайней мере 
этот печальный опыт смирил меня навсегда! я надеюсь на это; но меня ужасает моя 
сухость, оскудение веры во мне. Помогите мне, как Бог вас научит; придите с бичем 
и со всею суровостью, — я чувствую, что благоговейно подчинюсь всему, лишь бы 
мне опять возлюбить Бога, как прежде» (виділено мною. — В. М.).

Шарль ейнар відповідав:
«я до сих пор не мог ответить на ваши большие добрые письма, и не смогу еще 

некоторое время. дорогое дитя, не поддавайтесь унынию, не отчаивайтесь из-за этих 
затмений вашей веры; начните снова мужественно борозду, проведенную с  таким 
трудом; наша жизнь должна быть неустанной и даже очень утомительной работой, — 
в работе и в борьбе время никогда не потеряно. Помните, что вы уже бессмертны 

1  Гершензон М. т. Г. Шевченко и кн. в. Н. репнина. с. 252.
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чрез веру, вам дана вечная жизнь, поэтому большая или меньшая трудность пути не 
должна повергать вас в уныние. Настанет день, когда вы увидите себя такою, какою 
вы хотите и силитесь быть. Не бойтесь ничего. Бог любит вас и не оставить  вас. да 
низойдет на вас мир совершенный. да укрепится он в вас сознанием, как много еще 
надо сделать и как много делает в нас Господь, не давая нам уснуть. так отыскивает 
и формирует нас его любовь, его великая любовь; доверьтесь ей с новым жаром».

духівник знову писав 15 вересня 1844 року:
«лишь чрез безусловное принятие воли Божией вы можете достигнуть мира 

и радости, и к истинной радости вам, может быть, будет вдобавок ниспослана так-
же радость свидания с вашими друзьями. вы это знаете, дорогое дитя, вы это хоро-
шо постигли, — почему же вы не поступаете так? увы, ваше бедное сердце еще не 
познало себя, вам нужен еще некий искус, чтобы вы окончательно отрешились от 
этого бренного мира, от этих минутных радостей и бледного счастия, которое ваша 
страсть расписывает в столь яркие цвета. вам нужны радости невидимые и вечные, 
которые обретаются лишь чрез слияние с самим спасителем в его бесконечной люб-
ви. все на свете споспешествует благу любящих Бога. вы еще недостаточно любите. 
Но зачем повторять вам все это? вы можете найти это во всех моих письмах, и од-
нако вы снова спрашиваете меня об этом. Бедное дитя, да подаст вам Господь мир!»

Гріх було б  сперечатися з  такими вічними й  правильними настановами. Що-
правда, виникає сумнів, наскільки вони були щирими й чи насправді допомагали 
рєпніній у подоланні «некоего искуса» у вигляді стосунків із Шевченком. адже відо-
мо, що вона почала писати повість про Шевченка, яка свідчила, що він був одним із 
невеликого числа обранців долі, котрі не мають потреби належати до жодного  сус-
пільного прошарку та бувають прийнятими всіма з особливою увагою…

утім, самі читайте фрагмент із повісті:
«Березовський був поетом у найкращому розумінні цього слова. своїми вірша-

ми він підкорював усіх, він витискав із очей його слухачів сльози захоплення й спів-
чуття, налаштовував душі на високий лад своєї натхненної ліри, полонив старих 
і молодих, холодних і палких. Читаючи свої дивні творіння, він ставав чарівником, 
музикальний голос його переливав у серце слухачів усю глибину почуттів, які тоді 
владарювали над ним. він обдарований був більше ніж талантом, йому був даний ге-
ній, і душа його, почуттєва й добра, налаштовувала його цівницю на високе й святе…

віра прив’язалася душею до його душі після прослуховування його поеми, вона 
полюбила його святим високим почуттям материнської любові, зачаток якої кожна 
жінка носить у своєму серці; та в багатьох воно не знаходить випадку розгорнутися.

у віри ж воно спалахнуло з усією силою пристрасті й палало з самовідданістю, 
притаманною лише жіночій душі. о, як вона молила Бога, який обдарував Генієм 
її улюбленого поета, щоб він допоміг йому досягнути високої мети, передбаченої 
йому; щоб він освітив і промінням слави, й промінням щастя земний шлях її улю-
бленця, а вона просила його лише вірити її безумовній дружбі».

як би то так і було в реальному житті! Насправді, говорячи словами Марієтти 
Шагінян, у яготині княжна «зробила велику помилку». На думку письменниці, ту 
саму помилку повторювали й Шевченкові біографи. Бо коли міряти вплив на люди-



106

Глава 3. «Мій давній друГ варвара рєпніна»

ну не тими добрими бажаннями та намірами, якими відомо куди вимощено дорогу, 
а реакцією, яку вони викликають, — то в 1843‒1844 роках повчання і «чіпляння» 
рєпніної тільки шкодили поетові, викликаючи виключно протилежну дію. Натура 
тараса Шевченка палко ненавиділа не тільки всіляке рабство, але й усіляку опіку. 
Прописи могли його штовхнути лише на подвійний протест.

крім того, треба пам’ятати, що у поета й княжни, можливо, не було єдності погля-
дів на чимало життєвих і творчих питань. скажімо, на початку 40-х років рєпніна не-
гативно ставилася до гоголівських «Мертвых душ». очевидно, під час однієї з розмов 
вона сказала про це, і Шевченко не забув тієї неприємної для нього миті, що кинула 
тінь на весь день перебування в яготині. вже із заслання він писав рєпніній у березні 
1850 року: «Один день был покрыт легкой тенью… Случайно как-то зашла речь у меня с вами 
о “Мертвых душах”. И вы отозвались чрезвычайно сухо. Меня это поразило неприятно, по-
тому что я всегда читал Гоголя с наслаждением и потому что я в глубине души уважал ваш 
благородный ум, ваш вкус и ваши нежно возвышенные чувства».

На час зустрічі з  Шевченком, рєпніна вже сім років була знайома з  Гого- 
лем1 і  до самої смерті письменника залишалася його гарячою прихильницею. 

1  варвара рєпніна познайомилася з Миколою Гоголем ще в 1836 році в Баден-Бадені. вона зга-
дувала, що там Гоголь читав їм «ревізора»: «я не бываю в театре, но могу сказать, что я присутство-
вала на представлении “ревизора”: потому что Гоголь представил всех действующих лиц, переменяя 
голос, разнообразя мимику каждого лица. он читал изумительно хорошо; он тогда же прочитал нам 
“записки сумасшедшего”…» княжна залишила докладні спогади «о Гоголе», опубліковані в «русском 
архиве» 1890  року. рєпніна писала, що у  Баден-Бадені Гоголь «ежедневно заходил к  ним, сделался 
совершенно своим человеком и любил беседовать с бывшей своей ученицей, Марьей Петровной Ба-
лабиною…». ці зустрічі несподівано й цікаво згадалися в листі Гоголя до Балабіної у жовтні 1836 року, 
в якому він описав свій обід із французькою парою дорогою з лозанни: «Потом, когда откушали жар-
кого, француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказавши: “я вам советую, Моnsieur, взять 
этого компота. Это очень хороший компот”. “да, — сказал я, — это точно очень хороший компот. Но 
я едал (продолжал я) компот, который приготовляли собственные ручки княжны варвары Николаев-
ны репниной и которого можно назвать королем компотов и главнокомандующим всех пирожных”. 
На что он сказал: “я не едал этого компота, но сужу по всему, что он должен быть хорош, ибо мой 
дедушка был тоже главнокомандующий”».

Гоголь зустрічався з рєпніною в італії, а також в одесі — навесні 1848 і восени 1850 року — взимку 
1851-го. у цей час часто бував у сім’ї рєпніних. княжна згадувала:

«в одессе, где Гоголь прожил довольно времени, он почти ежедневно бывал у моего брата (князя 
рєпніна. — В. М.), который отвел ему особенную комнату с высокой конторкой, чтобы ему можно было 
писать стоя; а  жил он не знаю где. у  моего брата жили молодые люди-малороссияне, занимавшиеся 
воспитанием его младших сыновей. Жена моего брата была хорошая музыкантша; Гоголь просил ее 
аккомпанировать хору всей этой молодежи на фортепьяно, и они под руководством Гоголя пели укра-
инские песни. к матери моей (мы жили в другом доме) он приходил довольно часто, был к ней очень 
почтителен, всегда целовал ей руку. он рекомендовал ей проповеди какого-то епископа иакова и од-
нажды, застав Глафиру ивановну, которая читала вслух матери моей “Мертвые души”, он сказал: “какую 
чертовщину вы читаете, да еще в великий пост!”

у матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молил-
ся, “как мужичок”, по выражению одного молодого слуги, т. е. клал земные поклоны и стоял благоговейно».

На початку серпня 1851  року Гоголь писав княгині Єлизаветі рєпніній-волконській: «я в  Москве 
и о вас вспоминаю часто. Передайте от меня также душевный поклон княгине и княжне, скажите им и себе 
и князю, супругу вашему, что я вам всем обязан мною за мое минувшее приятное пребыванье в одессе».

востаннє Гоголь писав княгиням варварі та Єлизаветі рєпніним на початку смертного для нього 
лютого 1852 року. цікавився здоров’ям княжни та всіх її рідних. і повідомляв варвару рєпніну: «Недавно 
я слышал о необыкновенно целебном лекарстве от глазных болезней, излечивающем даже застарелую 
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вона прожила життя самітницею, але доля подарувала їй щастя близько знати 
двох абсолютно геніальних чоловіків, одного з  яких вона кохала. яка дивовиж-
на доля! рєпніна сама прожила не набагато менше за двох геніїв разом узятих. 
десятиліттями вона носила в собі спомини про двох великих українців, які ніби 
хотіли, щоб вона майже до кінця ХіХ століття берегла живу пам’ять про них. яка 
прекрасна, драматична й непроста доля!

Невдовзі після від’їзду з яготина — в лютому 1844 року — Шевченко вперше по-
бував у Москві, й ми не знаємо напевне, де він зупинявся того разу. Можливо, його за-
брав до себе Щепкін, або він мешкав у Бодянського, проте не виключено, що поет міг 
оселитися в особняку рєпніних1 (не зберігся) в районі козихи на спиридоновській 
вулиці (тепер  — вулиця спиридонівка, між Малою Нікітською та садово-кудрін-
ською вулицями). Назву отримала від церкви спиридона, єпископа тримифунтсько-
го, на козиному болоті, відомої з 1627 року (розібрана в 1930-му). тоді спиридонов-
ська вулиця входила до арбатської дільниці Москви й була «панською» вулицею.

закохана в поета і залюблена в його вірші, варвара рєпніна тоді могла спонукати 
батьків запропонувати Шевченкові зупинитися в особняку рєпніних, але стверджу-
вати це напевне не стану.

«Ви зв’язалися з пустими людьми…»

відомо одинадцять листів рєпніної до Шевченка, написаних впродовж 1844 ро-
ку, та чотири — 1845 року.

Перший датується 2 лютим, тобто невдовзі після від’їзду Шевченка з яготина. 
Наведу його повністю, бо він блискуче характеризує напучувально-риторичну то-
нальність рєпніної в спілкуванні з поетом:

«сестра моя, умирая, произнесла трижды слова: “выше, выше, выше!” о, возьми-
те себе девизом эти таинственные слова; я вам их приношу в дар как избранному 
брату души моей. выше душою, выше гением, выше сердцем. вот цели, которые вы 
должны достичь. свобода, родина, самоотвержение, любовь воспеты вами! воспой-

слепоту… Ничего больше, как нюхать пополам с табаком или даже и просто один порошок высушенных 
листьев известного, нами ведомого растенья, земляной груши». рєпніна одержала цей зворушливий ре-
цепт 14 лютого, тобто в той день, коли Гоголь, за свідченням олексія Хомякова, заявив: «Надобно меня 
оставить, я знаю, что должен умереть».

Єлизаветі рєпніній Гоголь зізнався 2 лютого 1852 року: «я о вас часто вспоминаю… и о всём вашем 
доме, который, как что-то милое и близкое, пребывает в сердце моём». Єлизавета рєпніна відповіла на-
прикінці лютого, ще не знаючи, що Гоголя немає серед живих: «…Жалею, что не удастся нам увидеться 
так скоро, как бы хотелось мне… когда же конец всех хлопот ваших?»

Написавши листа варварі рєпніній, Гоголь не знав, що п’ять днів потому, 7 лютого, вона завітає до 
нього. рєпніна згадувала: «он был ясен, но сдержан и всеми своими мыслями обращен к смерти; глаза 
его блистали ярче, чем когда-либо, лицо было очень бледно. за эту зиму он очень похудел, но настроение 
духа его не заключало в себе ничего болезненного; напротив, оно было ясным, более постоянно, чем 
прежде. Мысль, что мы его скоро потеряем, была так далека от нас; а между тем тон, с каким он прощал-
ся, на этот раз показался нам необычным, и мы между собою заметили это, не догадываясь о причине. 
её разъяснила нам его смерть».

1  в московському особняку рєпніних залишалася прислуга.
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те их вновь и выше! Пойте неутомимо, чувства вечно новы! Не выпускайте лиры 
из рук ваших, не кладите ее на ступенях, ведущих к обману, к лести, к предатель-
ству. с лирою молитесь, ударьте в струны ее величавыми аккордами, воспойте славу 
творца, милосердие спасителя, прикоснитесь к ней с смиренным воплем, оросите 
струны дивной лиры вашей слезами раскаяния, ибо все грешны, вы и все, ударьте 
еще в них восторженным гимном благодарности за все, за все — за слезы и милости, 
за страдания и за озолоченные дни, за гений и за доброту, с лирою любите, с ли-
рою гласите правду, с  лирою будьте заступником бедности, страдания, невиннос-
ти, с лирою будьте благотворителем впавших в ошибку, зовите всех и счастливых 
и терпящих, богатых и убогих, и семейных и сирых, и вельмож и малых, и чистых 
и уронивших в грязь разврата свою белую одежду, зовите всех на простор, на свобо-
ду, на чистый воздух, на солнце, на радость для услышания великой и славной песни. 
Пойте, пойте выше, выше, выше”».

ось іще фрагмент — із листа від 3 липня 1844 року:
«…я с смелостию, которую должна бы иметь гораздо прежде, ибо давно уже вы 

в  числе друзей моих, говорю вам, как брату, что не раз, что слишком часто я  вас 
видела таким, как не желала бы видеть никогда. о, сколько раз часовня освещалась 
грешным огнем; простите моей искренности, простите моей докучливости и  по-
ймите бескорыстное чувство, которое водит моим пером».

уривок із серпневого листа:
«ваше несчастье, что вы связались с этими пустыми, полуобтесанными людьми1. 

куда бы лучше для духовного вашего человека сблизиться с капнистом и с его же-
ною, так богато одаренных и умом, и истинным просвещением, и душою… о, да, ма-
лодушие есть ужасное несчастье, но и это уже много, что вы себя знаете: остается не 
лелеять признанную слабость, а вооружиться против нее. орудия: вера, полезные за-
нятия и общество чистое, святое, изящное. отчего вы всегда упоминаете о Мосевке? 
скажите, не называет ли вам совесть и других мест, где вы малодушно увлекались 
недостойным и недостойными? Не сердитесь на вечные мои проповеди, я вас слиш-
ком искренно люблю, чтобы не говорить вам правды».

двадцятого грудня 1844 року рєпніна розповідала Шевченку про те, що зібрала 
800 рублів із передплатників «Живописной украины», й наполягала: задумане мит-
цем видання повинно його живити, зробити його скупим, ощадним, аби досягти 
мети. й далі знову вчила, як жити:

«оставьте злых, глупых, гадких в покое, отводите душу, во-первых, тем, что Бог 
никогда не оставляет уповающих до конца на него и призывающих его во имя иису-
са спасителя2, во-вторых, что если вы имеете много недоброжелателей в Петербурге 
и, может быть, и здесь, то вы сможете считать себя счастливым, что многие честные 
и теплые души желают вам добра… я с неудовольствием слышала от брата моего, что 

1  ішлося, скоріше за все, про родину поміщиків закревських, особливо членів уже згаданого «това-
риства мочемордія». 

2  ці настанови рєпніної дуже схожі на ті, що їй самій висловлював духівник Шарль ейнар. або ще 
вона писала на початку 1845 року: «Полюбите с помощью молитвы правду — это единственный якорь 
спасения для нас, бедных. Правда озаряет совесть, научает, какой путь избрать, какую язву исцелять, от 
чего отказываться и к чему прилепляться. Правда — Бог! да будет он в душах наших».
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на днях был у него в. закревский, который от вас получил письмо1. я надеялась было, 
что вы уже не в переписке с ним, я этого знакомства очень боюсь для вас…»

точніше за саму рєпніну не скажеш — це справді були «вічні проповіді». й ситу-
ацію не рятувало те, що читалися вони «вибраному брату душі», й іноді жінці було-
таки за що дорікати Шевченка. По суті, вона продовжувала, говорячи словами Шагі-
нян, «безнадійну боротьбу» проти розтлінного впливу Мойсівки та «інших місць, де 
поет захоплювався недостойним і недостойними». (згадай, читачу, недавню розпо-
відь про «товариство мочемордія», й стане зрозуміло, що турбувало княжну.)

у вже згаданому фільмі станіслава клименка «тарас Шевченко. заповіт» ве-
дучий‒ступка схвильовано й  переконливо розповідав, як рєпніна постійно й  не-
втомно «боролася за Шевченка», пристрасно молилася за нього, коли довколишнє 
середовище раз у раз висмикувало поета з яготина, і варвара Миколаївна з болем 
відчувала, як розриваються нитки тонких енергій, що живлять душу поета, і як оте 
марнотно-світське життя з  гомінливими балами, піснями й  танцями, пересудами 
й плітками, розвагами й шампанським та всюдисущими й невгамовними «мочемор-
дами» хоче розчинити в собі дивовижного українського поета2…

Хіба лише рєпніна! сам учений Михайло драгоманов уже після смерті Шевчен-
ка, коли, здавалося, всі зрозуміли, що поет вивищився над усіма, писав:

«Життя Шевченка на україні, яке малює нам Чужбинський у 1843‒1847 pоках, 
виглядає доволі безцільним полупанським байдикуванням серед сільського панства 
за рюмкою з чоловіками, в танцях і коло музики з дамами, на балах у губернатора 
в Чернігові, з писанням карикатур на провінціальних баришень у клубах, із студен-
тами в Ніжині і т. д., а часами то, по слову самого Шевченка, “кабануванням” цілий 
день на постелі… Ніякого плану праці й життя не бачимо ми в тому, що розказують 
нам близькі приятелі Шевченка про ліпшу пору його віку, бо не було в нього ніякого 
систематичного погляду на життя й працю, який дає тільки систематична ж наука».

Між іншим, саме афанасьєв-Чужбинський свідчив: «Появление “кобзаря” ми-
гом разбудило апатию и вызвало любовь к родному слову, изгнанному из употребле-
ния не только в обществе высшего сословия, но и в разговоре с крестьянами».

рєпніна, звичайно, не могла не обурюватися, що, скажімо, після чергового балу, 
коли всі порядні люди пішли на спочинок, Шевченко у супроводі закревського по-
дався до відомого любителя Бахуса, і  там вони цілу ніч пили, так що їх лише над 
ранок привели додому. слуга закревського вів під руки свого пана слідом за Шевчен-
ком, якого підтримував кучер…

торкнемося хоча б мимохідь цієї теми. з часу Михайла Чалого відомо, що та-
рас Григорович не цурався випивки, принаймні, на початку навчання в  академії 
художеств поет занурився, за словами Чалого, в «світські насолоди й аристократич-

1  згаданий Шевченків лист не зберігся.
2  цікаво, що Пантелеймон куліш, познайомившись із рєпніною, характеризував її так у лютому 

1847 року: «Это девица с сильным характером, с деятельною душою и человеколюбивым сердцем. в ней 
я увидел женщину-христианку такою, какою она должна быть: возвышенное стремление мыслей, по-
этический взгляд на мир, и благородная простота в жизни  и в обходжении с людьми».

от усі ці чесноти й «обрушилися» на Шевченка…
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ні гульбища», а  в  часи, про які зараз ідеться, став достойним членом «товариства 
мочемордія». але плітки про бешкетування п’яного Шевченка залишаються тільки 
плітками. Близький поетів друг Федір лазаревський свідчив: «Мене обурюють роз-
повіді про безчинства Шевченка у нетверезому стані. я був знайомий із ним у кращі 
роки його життя, коли він був здоровий і дужий, але я жодного разу не бачив його 
п’яним до неподобства. випивав він, щоправда, іноді чимало, але кожна зайва чарка 
робила його лише більш невимушеним і натхненним, додавала більше задушевно-
сті і надзвичайної симпатичності. душа його завжди знала міру. Чотиривірш, який 
він написав десь вуглем на стіні шинку, повністю характеризує такий стан:

вип’єш першу — стрепенешся,
вип’єш другу — схаменешся,
вип’єш третю — в очах сяє,
думка думку поганяє»1.

Пантелеймон куліш також наводив ці рядки, які, за його словами, «Шевченко 
углем на стіні в шинку написав», і свідчив про Шевченка: «Повернувшись на україну 
в 1847 році, я знайшов його майже непитущим».

андрій козачковський заторкнув цю тему стосовно 40-х років: «Некоторые уко-
ряли его в пьянстве. два раза, в день его именин и на свадьбе, где мы были шаферами, 
я видел его пьяным в такой степени, в какой приходится быть, к случаю, и трезвым лю-
дям…» він же коротко записав розповідь, як Шевченко веселився на іменинах у помі-
щиці тетяни волховської в ненависній для варвари рєпніної Мойсівці: «…Это был день 
ее именин, на который, кроме местного общества из нескольких уездов, съезжались 
к ней знакомые из Петербурга и Москвы — около двести особ. в это блестящее собра-
ние Шевченко явился почти никому не известный. Не прошло часа после его приезда, 
как среди русского и французского говора слышалась уже украинская речь, а через не-
сколько часов остановились танцы, и хозяйка, почтенная, за 60 лет старуха (насправді 
волховській було понад 80 років. — В. М.), увлеченная почти всеобщим настроением 
гостей, исполнила с Шевченком народную украинскую “метелицу”».

Є спогади й безпосереднього свідка олександра афанасьєва-Чужбинського. він 
писав, що звістка про перший приїзд Шевченка до Мойсівки миттєво розлетілася 
в хоромах волховської. всі гості товпилися біля входу, й навіть манірні пані, які гово-
рили виключно французькою, з цікавістю чекали на появу Шевченка. Поет, мабуть, 
був зворушений блискучим прийомом та після звичайного представлення господині 
всівся серед дам разом із сергієм закревським. упродовж усього дня Шевченко був 
у центрі уваги, швидко став своїм і був як удома. Багато гарненьких осіб читали йому 
на пам’ять уривки з його творів, і він особливо хвалив чистоту полтавського наріччя. 
«После ужина одна веселая мужская компания увлекла Шевченка в свои комнаты, 
куда услужливый буфетчик отпустил приличное количество увеселительных напит-
ков». як бачимо, «товариство мочемордія» того вечора звабило гостя…

1  спогади про тараса Шевченка. к.: дніпро, 2011. с. 214–215.  
у першому томі Повного зібрання творів Шевченка останній рядок надруковано так: «дума думу 

поганяє».
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але той же афанасьєв-Чужбинський розповідав, як Шевченко рішуче відмовив 
«старійшині» товариства: «виктор алексеевич (закревський.  — В.  М.)… попросил 
бутылку рома и предложил тарасу Григорьевичу распить её… Но Шевченко не внял 
убеждениям приятеля и не исполнил его желания». він же свідчив, що жодні зусилля 
«мочеморд» не могли відволікти поета, коли він у компанії виспівував тужливі укра-
їнські пісні.

звичайний варіант розвитку подій після випивки Шевченко сам описав у повісті 
«капитанша» (1855): «долго мы сидели за столом молча, изредка поглядывая друг на 
друга и на бутылочку со сливянкой, и, когда увидели, что на сухом дне бутылочки ни-
чего достойного внимания не оказалось, встали из-за стола и, выразительно пожавши 
друг другу руки, пошли спать». так само закінчується випивка в абсолютно інших умо-
вах Новопетровського укріплення, зафіксована в Шевченковому щоденнику 28 липня 
1857 року. йшлося про те, що напередодні ввечері засланець повертався з гостей, ви-
співуючи українських пісень, і зустрів свого знайомого андрія обеременка: «андрий, 
убедившись, что я совершенно пьяный, взял меня осторожно под руку, привел к вербе, 
разостлал свою шинель, нарвал и положил под голову бурьяну, положил меня, пере-
крестил и ушел… я от души молча поблагодарил его и, недолго поворочавшись, уснул». 

олександр лазаревський після повернення з Москви весною 1858 року згадував, 
що, коли Шевченко деякий час жив у Михайла лазаревського, частенько вечеряли 
з чаркою:

«Повертався зі служби брат, і одразу ж виймалася з буфета горілка; наливалися 
дві чарки, одна для господаря, а друга для тараса Григоровича. Ми з братом “столу-
валися” без горілки, що давало привід тарасові Григоровичу, випиваючи чарку, за-
уважувати: “Хто п’є, той кривиться, а кому не дають, той дивиться” — і при цьому 
кидати лукавий погляд на тих, хто дивився…»

загалом Шевченко з гумором сприймав легку чарочку до обіду. кажуть, що, взяв-
ши її в руки, він зазвичай говорив:

— як то ті п’яниці п’ють оцю погань, нехай уже ми люде привичні…
Ще декілька штрихів зі спогадів про Шевченка. Михайло Чалий посилався на 

українську письменницю стефанію крапивіну (лободу), яка написала спогади про 
перебування Шевченка на квартирі її сестри влітку 1859 року в києві.

за її спогадами, під час свого квартирування Шевченко постійно вставав не піз-
ніше четвертої години, щоб послухати, як пташки прощебечуть своє  перше при-
вітання літньому ранку. вмивався він і  молився1 в  дворі, витягнувши власноруч із 
глибокої криниці відро «погожої» води. до чаю випивав чарочку і закушував пшо-
ном — «бо воно і смачне, і зуби гострить, і в животі вискрібає всяку нечисть». улю-
бленою його стравою був борщ, затовчений салом і заправлений пшоном, гречані 
вареники і галушки. Після обіду він ішов у сад, лягав під яблунею і голосно скликав 
дітей на розмову. 

«кого люблять діти,  — казав він,  — той, значить, ще не зовсім поганий чоло-
вік». коли ж тараса Григоровича починав змагати сон, діти, за умовою, повинні були 

1  у «спогадах про тараса Шевченка», виданих у 1982 році, це слово вилучено без всяких пояснень 
і навіть без крапкування.
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тихенько розійтися. «тікаймо, бо дядько вже хропе, наче коняка!» — казали вони, 
розбігаючись. Проспавши богатирським сном дві години, тарас знову випивав ча-
рочку і закушував пшоном. «…При всьому тому, пані крапивіна свідчить, що сестра її 
жодного разу не бачила свого квартиранта п’яним, трохи випивши, він ставав тільки 
веселішим і говіркішим».

Борис суханов-Подколзін, який хлопчиком у 1858‒1860 роках брав у Шевчен-
ка уроки малювання, розповідав: «у домі моєї матері, де він часто обідав і де вина 
подавалися на стіл у достатку, ніколи він не був напідпитку… Ніколи Шевченко при 
цьому не напивався…»

Микола костомаров також свідчив, що п’яним Шевченка ніколи не бачив. кате-
рина Юнге1 згадувала: «Протягом двох років, коли я бачилася з Шевченком, за по-
одинокими випадками, щодня — я жодного разу не бачила його в нетверезому ста-
ні, не чула від нього жодного непристойного слова… Ми знали, звичайно, про його 
слабкість до міцних напоїв і намагалися стримувати його від цього, але виключно 
з остраху за його здоров’я…»2

цікаво висловився Микола костомаров: «Бачивши Шевченка лише один раз 
п’яним, але багато разів бачивши, як він випиває, я  залишаюся при тому переко-
нанні, що чутки про його порочну схильність до пияцтва пішли від його частого 
випивання, що, однак, не шкодило його духовній потузі».

Нагадаю, що на захист Шевченка став ще Михайло Чалий, який, спираючись на 
Писарева, спростував «безпідставні обвинувачення поета у порочній схильності, що 
частенько лунають у пресі й товаристві…»:

«…люди кар’єри й  наживи, ці безсердечні фарисеї, ці продажні охоронці на-
родних звичаїв, забувають ту просту істину, що в таких виняткових особистостей, 
у  таких вогненних натур усе величезне, незвичайне, що їх не можна натягати на 
свій копил. Помічаючи самі лише вади й не будучи в стані піднестися до високої до-
сконалості незвичайної постаті, ці людці намагаються зрівняти його особистість із 
власною, огудити його пам’ять, закидати болотом його могилу…»3 

тарас Григорович, як пише наш великий сучасник іван дзюба, не був принци-
повим ворогом чарки, та він і не був її бранцем, як це пробували і пробують подати 
пасквілянти. Поет усім їм відповів сам: «я свою п’ю, а не кров людську».

та повернемося до варвари рєпніної, котра в яготині майже щодня наставляла 
Шевченка на шлях істинний — усно і письмово: вона писала і клала йому ввечері до 
рук різні «алегорії» і вірші в прозі. Шагінян, як мудра жінка, вже давно здогадалася, 
чому всі ці, нерідко правильні та доречні наставляння, рєпніна не зуміла зробити 

1  Юнге катерина Федорівна (1843–1913)  — дочка віце-президента Петербурзької академії худо-
жеств Федора толстого, художниця. цікаво, що до 1887 року вона жила в києві, де організувала жіночу 
рисувальну школу й  керувала нею. Шевченко часто бував у  Петербурзі в  толстих, і  це заперечує деякі 
твердження, що він тоді знався лише з тими, хто «споював у столиці великого поета».

2  цитую за виданням «спогади про Шевченка» 1958 року, бо у виданні «спогади про тараса Шев-
ченка» 1982 року зі спогадів Юнге без пояснень вилучено деякі слова й фрази. в цьому виданні не врахо-
вано повною мірою цінні матеріали, опубліковані в журналі «советская украина» в березні 1960 року.

3  Чалий М. Життя і твори тараса Шевченка (звід матеріалів до його біографії). к.: веселка, 2011. 
с. 159, 160.
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тактовнішими й пліднішими. винні ревнощі! Палко покохавши тараса Шевченка, 
вона бачила в неприйнятних їй Мойсівці та Березових рудках не тільки місце, де 
поета «споювали», але й місце, де він кохав, де знаходилась інша жінка. у своїй все-
поглинаючій пристрасті княжна завжди бажала, як вона висловлювалась у листах до 
ейнара, «s’ocсuper de lui», тобто бути зайнятою Шевченком, робити щось або для 
нього, або пов’язане з ним. та хіба буває інакше з жінками, котрі справді кохають?!

втім, є справді пронизливий, душевно-щирий лист, написаний люблячою, все-
прощаючою жінкою 20 березня 1845 року:

«Что с вами, тарас Григорьевич? я не понимаю вашего молчания или я его по-
нимаю грустно. здоровы ли вы, на хорошей ли дороге? Пишите ко мне. Наверно, и на 
ваших глазах навернулись слезы, услышав, что нет уже папеньки1, и вы вспомнили об 
яготине, где теперь заветное место доброго старца пусто и ничем не заменится. о, на-
верное, и вашей душе захотелось сказать моей слово дружбы и сочувствия. Живы ли 
вы, я не понимаю вашего молчания! всегда, во всяком случае, молитва моя будет про-
ливаться перед престолом всевышнего за вас. Простите. душею преданная вам

Варвара Репнина».
іван дзюба пише, що історія стосунків тараса Шевченка та варвари рєпніної 

сповнена зворушливого взаєморозуміння двох вразливих гуманних душ і, водночас, 
драматичних колізій, спричинених їхнім неоднаковим соціальним становищем, жит-
тєвим досвідом та особистою вдачею. рєпніна розуміла душевні муки поета, котрий 
боляче сприймав приниження тих, які були, як і він донедавна, кріпаками2.

втім, на мій погляд, одразу було видно, що їм не судилося стати ближчими, а яго-
тинський спалах стосунків княжни й поета з часом пригаснув…

у листі до рєпніної (8–10 червня 1844 року) Шевченко коротко писав: «Будущей вес-
ною, коли Бог поможет… приеду в Малороссию. А коли нет, то и сам не знаю, куда я поеду».

Наступного року Шевченко відвідав україну. Певно, заздалегідь розглядалася 
можливість його приїзду до яготина, бо рєпніна 13 квітня писала капністу, щоб 
заспокоїти його тривогу з  приводу їхніх стосунків: «…Не бойтесь за Шевченку; 
я первая буду его просить, чтобы он не заживался в яготине, ибо у меня нет своего 
пристанища, — а там… за тридевять земель он будет des cheveux sur la soupe (франц. 
цілком недоречним. — В. М.), а я не хочу, чтобы мои были кем-либо подавлены».

справді, Шевченко, який у першій половині квітня прибув до села Мар’їнського 
на Миргородщині, а 17 квітня, як відомо, намалював селянське подвір’я в яготині, вже 
20 квітня виїхав звідти до києва. його зустрічі й розмови з рєпніною вже не мали того 
невимушеного, навіть піднесеного чи святкового характеру, як у попередній приїзд. 

це й зрозуміло: 1845 рік був для рєпніної нелегким. На самому його початку по-
мер її батько — Микола рєпнін. Хворіла, усамітнившись у своїй кімнаті, стара княж-
на варвара олексіївна, нерідко слабувала й сама варвара Миколаївна… На початку 
року вона писала Шевченкові листа довго — з 10 січня до 22 лютого:

«Мой мудрый и грустный певец, выплачьте песню в память человеку, которого вы 
так умели уважать и любить!  Моего доброго отца нет уже между нами! После дол-

1  князь Микола рєпнін помер у січні 1845 року.
2  Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. с. 222. 
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говременной и тяжкой болезни, изнуренный ужасными страданиями, он отдал душу 
свою Богу 7-го января. вы поймете пустоту яготина… о, тарас Григорьевич, как пере-
дать вам все эти вековые минуты, через которые мы прошли в эти дни…

Более месяца, как это письмо начато и все не удалось мне окончить его: хотела 
было рассказать вам подробно болезнь папеньки, его последние дни, его тихую, спо-
койную, святую смерть, благодатное выражение его истинно ангельского лика, когда 
он уже лежал без жизни для всех, но для нас еще так исполнен жизни, потому что все, 
принадлежащее любимой душе, наполнено для сердца жизнью таинственною, крас-
норечивою! я хотела сказать вам, как земляки ваши показали себя по всей дороге, как 
в Прилуке добрый народ отпряг лошадей и на себе в ужасную метелицу повез сани, 
на которых стоял гроб, через весь город: хотела многое вам сказать, но некогда, к тому 
же я как бы замерзла от всего происшедшего, я чего-то жду и чего-то страшусь!»

думаю, що, втративши батька на 37-му році життя, жінка особливо гостро відчула 
власне одиноцтво, якого так боялася. це виплеснулося в листі до Шарля ейнара з яго-
тина 4 листопада 1845 року, після того як художниця Глафіра Псьол погодилася вийти 
заміж за поміщика Петра дуніна-Борковського, яких Шевченко знав:

«Глафира так счастлива, что ее душа снова приобрела свою прежнюю гибкость. 
а  я  теперь так спокойна на ее счет, что стала любить ее меньше, а  себя больше, 
и оттого, сама согревшись у этого огня, который никогда не выпадал мне на долю, 
видя это обоюдное счастие, столь безмерное и  благословенное Богом и  людьми, 
я плачу горькими слезами о моем одиночестве. я завидую, да, завидую ее счастию, 
которого я же так искренно желала ей. вот строки, которые я, плача, написала вам 
несколько дней назад, после бурного вечера, проведенного благостью Божией к со-
знанию своего греха.

“оттого, что я больна, что обманута в своих надеждах, что живу праздно, что ни 
с кем не имею душевного общения, что перестала молиться, не читаю слова Божие, 
что со времени Шевченка отдалась моим прежним мечтаниям, — я пала 
очень низко. я страдаю невыразимо и терзаю Глафиру… Пламя любви, горящее пе-
ред моими глазами, убивает меня и  жжет меня, мою душу обуяла чувственность, 
целыми часами я лениво отдаюсь во власть моего воображения, которое рисует мне 
жгучие картины страсти, порою даже сладострастия…

я упала, я тяжко упала”» (виділено мною. — В. М.).
яка щирість і сповідальність! яка драма!
зверніть увагу, що почалося це «со времени Шевченка»…
Гершензон, який опублікував цей лист рєпніної сто років тому, один із небага-

тьох упевнено стверджував, що між нею й  Шевченком «любви действительно не 
было ни в ней, ни в Шевченке…». але ж це саме він визнавав: «…Но её чувство было, 
как видим, сложнее и глубже, нежели простая симпатия дружбы».

Що й говорити, почуття люблячої варвари рєпніної були і складнішими, і глиб-
шими від просто дружніх…

Петро Жур писав, що напередодні 9 грудня 1845 року Шевченко передав листа 
з  посильним в  яготин до варвари рєпніної (певно, з  села в’юнище) з  проханням 
надіслати книжки і журнали, а також фарби із запасів Глафіри Псьол. Поет також 
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нібито повідомив, що, вступивши на службу в київську археографічну комісію, тим-
часово припиняє видання «Живописной украины».

Проте в Повному зібранні творів тараса Шевченка немає жодного його листа до 
рєпніної за 1845 рік (утім, як і за 1846-й). Що стосується листа рєпніної до Шевченка 
від 9 грудня 1845 року, до якого прив’язував своє припущення Жур, то ось він:

«Мы так бедны и  литературными и  искусственными запасами, что посылка 
моя будет очень неудовлетворительна: вот два номера “отечественных записок”, 
которых и не читали, я думаю: краски вам какие; да, это правда, что Бог благословил 
Глафиру: жених ее вам знаком, это Пьетр дмитриевич дунин-Борковский, которого 
вы видели у нас1. вы видите, что быть женой и артисткой не удобно по состоянию 
Глафиры-красотки. сожалею, что не могу прислать вам чего-нибудь поприятнее 
для чтения. Но я совершенно ничего не читаю, а очень бы желала прочесть ваши 
новые произведения. Жаль очень, что вы так легкомысленно отказались от доброго 
дела для родных ваших, жаль их и совестно перед всеми, которых я завлекла в это 
дело2. Но то хорошо, что у вас есть занятие; пора вам в самом деле отказаться не от 
поэзии, но от того, что вы называете поэтической жизнью. Но прощайте, пора мне 
возвратиться к своему делу, состоящему в убирании бумаг. все у нас так и сяк. да 
хранит и наставит вас Господь.

Варвара Репнина».
княжна мала намір організувати передплату на видання Шевченкової «Живопис-

ной украины», допомогти поширювати естампи, згодом співчувала, що цей замисел, 
головне — через нестачу грошей — не був реалізованим, як художнику бажалося.

давайте подивимося, як зображено їхні складні й  суперечливі стосунки 
у 1844 році в згаданій повісті рєпніної (віри) про Шевченка (Березовського):

«Березовський, який був так нестерпно веселий увесь день, підійшов до віри, 
в погляді його відбивалося розкаяння й ніжність. він потиснув їй руку й пішов за 
ольгою3 вже не з  виглядом самовдоволеного джиґуна, а  з  якоюсь принукою… та 
й після їхнього від’їзду віра не була вільною. язиков ще залишався, він підійшов до 
неї й почав обмовляти тих, котрі щойно вийшли з вітальні.

— Не можна не посміятися, — мовив він, — з необачності матері ольги Петрів-
ни, яка не бачить, що під її носом її дочка волочиться з бідним поетом, котрий ніколи 
не зможе бути для неї партією.

— тому, що вона його не варта, — сказала віра з гіркою усмішкою.
— вона його не варта? — заперечив язиков. — даруйте… вона графиня, вона 

багата, вродлива, а він? Що в ньому?
— Що в ньому? Геній, доброта, висока душа, він увесь — поезія!

1  Петро дунін-Борковський (1822–1846) — поміщик, чоловік Глафіри Псьол. у 1846 році Шевчен-
ко відвідав у києві тяжко хворого дуніна-Борковського  за кілька днів до його смерті.

2  Шевченко мусив припинити випуск «Живописной украины» через нестачу грошей, що рєпніна 
взяла близько до серця, в тому числі й надію на викуп його рідних з кріпацтва. скажімо, в серпні 1844 року 
вона писала Шарлю ейнару: «…он, бедный, хлопочет о  том, чтобы сделать своих братьев свободными 
людьми! вы поймёте без моих пояснений, что должна чувствовать его душа».

3  друкуючи повість у 1916 році, М. Гершензон зауважив, що її герої ольга та язиков не розгадані, 
як реальні персонажі. втім, для нас це не має значення.
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— даруйте! Нехай так: насправді він володіє цими якостями, та вони все-таки 
недостатні, щоб дати змогу йому шукати руки ольги Петрівни, яка належить до ви-
щого світу.

— облишимо цю марну суперечку, — мовила віра з гнівом у голосі, — я з вами 
ніколи не згоджуся, щоб санові й грошам була віддана перевага перед генієм та бла-
городством душевним…

— я  не торкаюся таких моральних подробиць, від злого чи від доброго серця 
трапляються вади, а  лише сумніваюся, щоб розумна й  вихована жінка пробачала 
пиятику, — заперечив сухо й злорадно язиков.

віра тяжко страждала, та вона не хотіла переривати розмови, доведеної з наміра-
ми до лихослів’я. вона вважала б за малодушність замовкнути саме тоді, коли явними 
нападами намагалися похитнути добре ставлення її до Березовського, і вона відва-
жилася полум’яно, благородно спростувати слова язикова, мало турбуючись про те, 
яке він складе враження про її почуття до Березовського.

— Хто говорить про пиятику? — мовила вона з вдаваним спокоєм.
— я. і не без наміру. я назвав цю огидну ваду тому, що ваш улюбленець-поет під-

дається їй не менше від простих наших поселенців.
— це суща брехня, милостивий государю, — вигукнула віра. — я Березовського 

знаю краще від вас. він у нас прожив довгий час, і ніколи ніхто не бачив його в при-
низливому стані…»

ці фрази віри з повісті рєпніної про Березовського можна сприймати букваль-
но. вона справді знала, що поет не бував у принизливому для нього стані, й, звичай-
но, не вважала його п’яницею. вона боролася за значно більше —  щоб її Шевченко 
був щомиті в ідеально білому одязі, й навіть не допускала в своїй душі найменшого 
зниження духовно-моральних вимог до генія. власне сама рєпніна зізнавалася, що, 
побачивши поета одного разу великим, хотіла завжди бачити його таким; хотіла, 
щоб він завжди був святим і променистим, щоб він випромінював істинну силу сво-
го незрівнянного таланту, і хотіла, щоб це сталося завдяки їй.

останні слова вкрай важливі — варвара Миколаївна фактично визнала, що хо-
тіла бути Музою поета…

«На славу імені України»

варвара рєпніна однією з  перших дізналася про грандіозний замисел тараса 
Шевченка видати «Живописную украину», в якій він збирався художніми засобами 
відобразити минуле й сучасне українського народу. скоріше за все, в липні 1844 року 
поет виклав план видання княжні в листі, який не зберігся. втім, його зміст приблиз-
но відомий з листа рєпніної до Глафіри Псьол від 4 серпня 1844 року. Поет навіть 
повідомив княжні точну суму, за яку поміщик погоджувався відпустити рідних,  — 
2 000 рублів. ці значні кошти він гадав здобути виданням «Живописной украины» 
по десять естампів на рік. рєпніна писала: «я получила сегодня хорошее письмо от 
Шевченко… Шевченко предпринял огромный труд: “Живописная украина”. Это 
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будут гравюры, им изготовленные, с текстами известных писателей; все они будут 
подразделены на три категории: пейзажи, достопримечательные по своей красо-
те или историческим воспоминаниям, затем  изображения национальных нравов 
и, наконец, исторические сюжеты. он хочет [чтобы мы] воспользовались выборами, 
с тем, чтобы произвести подписку; такой совет дал ему Григорович. ежегодно будет 
выходить 10 эстампов, и цена за год будет 5 руб. серебром. Это дело займет два года…» 
викладена в листі до рєпніної програма видання близька у своїй основі до тієї, яку не-
забаром (25 серпня 1844 року) надруковано в повідомленні «Живописная украина»:

«…известный и любимый поэт-живописец т. Г. Шевченко решился приступить 
к изданию, названому им “Живописною украиной”. сюда войдут рисунки по следу-
ющим предметам: 1) виды Южной россии, примечательные по красоте своей или по 
историческим событиям. все, что время пощадило от совершенного истребления: 
развалины замков, храмы, укрепления, курганы найдут здесь себе место; 2) Народный 
быт настоящего времени, обряды, обычаи, поверья, содержание народных песен 
и сказок и 3) важнейшие события, известные из бытописаний Южной россии, на-
чиная от основания киева, имевшие влияние на судьбу обитателей  того края. в сем 
последнем отношении т.  Г.  Шевченко воспользовался сведениями, почерпнутыми 
им от известнейших ученых малороссиян: Будкова, стороженка, кулеша и пр.

Эстампы гравированы будут на меди, шириною в  шесть и  вышиною в  пять 
вершков. 

Первые четыре картины уже готовы и изображают: 1) вид в киеве; 2) Мирскую 
сходку; 3) содержание известной сказки: “солдат и  смерть”; 4) Приношение от 
трех держав даров Богдану и украинскому народу в 1649 году.

“Живописная украина” продаваться будет: в с. Петербурге, в магазинах ольхи-
на, иванова и Прево; в Москве, в конторе “Москвитянина”; в киеве, Харькове, одес-
се и варшаве».

розпочавши свою роботу, Шевченко надіслав перші три відбитки Чернігівсько-
му цивільному губернатору Павлу Гессе і, попросивши підтримки, виклав свою па-
тріотичну програму (лист від 1 жовтня 1844 року):

«История Южной России изумляет каждого своими происшествиями и полусказочными 
героями, народ удивительно оригинален, земля прекрасна. И все это до сих пор никем не пред-
ставлено пред очи образованного мира, тогда как Малороссия давно имела своих и композито-
ров, и живописцев, и поэтов. Чем они увлеклись, забыв свое родное, не знаю; мне кажется, будь 
родина моя самая бедная, ничтожная на земле, и тогда бы она мне казалась краше Швейца-
рии и всех Италий. Те, которые видели однажды нашу краину, говорят, что желали бы жить 
и умереть на ее прекраснейших полях. Что же нам сказать, ее детям, должно любить и гор-
диться своею прекраснейшею матерью. Я, как член ее великого семейства, служу ей ежели не на 
существенную пользу, то, по крайней мере, на славу имени Украины…»

відомо також, що 30 жовтня 1844 року в Петербурзі Шевченко звернувся з лис-
том-проханням до товариства заохочування художників:

«В пределах моей родины Южной России уцелели до сего времени многие следы вековых 
потрясений, испытанных некогда этим краем в  беспрерывной борьбе за веру и  независи-
мость с иноплеменными хищными соседями. Там в памяти народной живы еще бесчисленные 
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поэтические предания старины, свидетельствующие о  доблестных подвигах предков; там 
разнообразные красоты природы или особенность местных нравов и  обычаев, издревле пе-
решедших к  потомкам, на каждом почти шагу останавливают внимание. Желая более 
сделать известными достопримечательности родины моей, богатой воспоминаниями 
историческими и  резко отличающейся от других народным бытом настоящего времени, 
я  предпринял издание, названное мною “Живописная Украина”, которое разделяю на три 
следующие части: 1-ое. Виды, примечательные по красоте или историческим воспоминани-
ям. — 2-ое. Народный быт настоящего времени. — 3-е. Исторические события. Издание 
будет выходить отдельными выпусками в количестве 12-ти эстампов ежегодно. Три естам-
па, по возможности конченые, представляю на благоусмотрение Общества, и  ежели удо-
стоюсь благосклонного внимания и одобрения, то, не имея собственных средств для расходов, 
в таком случае неизбежных, беру смелость просить о помощи в предпринятом мною деле. 
И почту себя счастливым, ежели Общество благоволит мне дать возможность отпечатать 
первые два выпуска, состоящие из 6-ти эстампов, в количестве 600 экземпляров и соизволит 
принять от меня 100 или более экземпляров моего издания. 

Императорской Академии художеств   
вольноприходящий ученик Тарас Шевченко».

товариство дало високу позитивну характеристику офортам Шевченка:
«издание отличается немалыми достоинствами. рисунки начерчены и  выгра-

вированы на меди (à l’eau-forte) самим автором, смелою рукою. в  них обнаружи-
вается оригинальность, замысловатость, наблюдательность, эффекты освещения 
и выразительность. Мы знакомимся с прошедшим и настоящим бытом украинцев, 
с их поверьями и обрядами, и с особенным удовольствием следим за очерками ху-
дожника, который красноречиво и остроумно передает нам впечатления своего дет-
ства о любимой родине».

як чудово, що товариство відзначило у художника його почуття до улюбленої 
Батьківщини. та допомога від нього складала лише 300 рублів. 

коштів на видання у Шевченка катастрофічно не вистачало. Художник письмово 
звернувся за допомогою до фольклориста Миколи цертелєва, до харківського цивіль-
ного губернатора сергія Муханова та  вже згаданого чернігівського губернатора Павла 
Гессе. Певні зусилля було зроблено, проте передплата на видання йшла повільно. тепер, 
аналізуючи документи, можна сказати, що вона відразу віщувала крах Шевченкового 
задуму. досить подивитися список передплатників на «Живописную украину», при-
кладений до листа від 17 січня 1845 року полтавського віце-губернатора М. селецько-
го (це місцевість, в якій була духовно присутня рєпніна!). тринадцять передплатників 
замовили 14 примірників видання на загальну суму 42 рублі 95 копійок. у лютому ця 
сума збільшилася ще на 24 рублі. все одно мізерні гроші в масштабах губернії для та-
кого проекту! Можливості згаданого вже губернатора сергія Муханова «народили» за-
мовлення на… 6 примірників, у тому числі для нього самого та його канцелярії. в. о. хар-
ківського губернського предводителя дворянства М. ковалевський у травні 1845 року 
замовляв естампи «Живописной украины» на 6 рублів 06 копійок сріблом…1

1  т.  Г.  Шевченко. документи та матеріали до біографії. 1814–1861. к.: вища школа, 1975.  
с. 96, 99, 105. 
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усе-таки Шевченкові вдалося фактично за власний кошт видати перший випуск 
(6 офортів) «Живописной украины». у листі до якова кухаренка він писав 26 листо-
пада 1844 року: «На тім тижні вийде 6-ть картин…»

Художник збирався видати другу серію офортів. у 2012 році інститут літерату-
ри ім. т. Г. Шевченка випустив у світ факсимільне відтворення поетового альбому 
1845 ро  ку, в якому вміщено малюнки та зарисовки для наступних офортів «Живо-
писная украина» — унікальний серед тих альбомів, які збереглися. автор проекту, 
упорядкування, передмови та коментарів до нього сергій Гальченко писав:

«альбом заповнювався у  період найвищого творчого поетичного піднесення 
Шевченка — період “трьох літ”, коли були створені “розрита могила”, “Холодний яр”, 
“Чигрине, Чигрине…”, “великий льох”, “і мертвим, і живим…”, “заповіт”… і символічне 
поетичне шевченкове слово тут нерозривно переплелося з малюнками, створеними 
в Густині, Переяславі, андрушах, Потоках, Чигирині, суботові, в’юнищі…» 

княжна рішуче взялася за організацію передплати на видання Шевченкової «Жи-
вописной украины», допомагала поширювати естампи. Можна сказати, що рєпні-
на найактивніше підтримала Шевченка в розповсюдженні офортів. На думку Петра 
Жура, «не було іншої такої людини в україні, яка б так близько взяла до серця здійснен-
ня великого задуму художника і поета»1. Проте значних власних коштів у цю справу 
рєпніна не вклала. Писала Шевченку 19 червня 1844 року: «о, если я когда-нибудь же-
лала пламенно богатства, то это теперь, мой добрый поэт, теперь, что я… прочла еще раз 
унылое ваше письмо. с какою чистою радостию я воспользовалась бы правом сестры 
предложить вам мое, чтобы окончить это ужасное дело, вас ныне занимающее2; но нет 
мого, нет ничего драгоценного, и что продала, все было бы ваше. Помните, я говорила 
однажды, что одно из ужасных испытаний сердца — это немощь дружбы. рад бы по-
мочь другу — и должен стоять наравне с… остается одна молитва, средство всего более 
действительное, если только будет… гореть истинная вера!»

справді, в цілому видання «Живописной украины» лишилося незавершеним. На-
збирати коштів на видання другого випуску офортів не вдалося. так і зазнала краху 
Шевченкова мрія про викуп із кріпацтва братів і сестри. Наприкінці 1845 року рєп-
ніна журилася в  листі до Шевченка з  приводу припинення видання «Живописной 
украины»: «Жаль очень, что вы так легкомысленно отказались от доброго дела для 
родных ваших…» але ж якщо у княжни не знайшлося грошей для реалізації цієї гіркої 
мрії Шевченка, то про яку поетову легковажність можна говорити?

«А дивитися й не малювати — це така мука…»

як відомо, «роковий», за словами Шевченка, 1847 рік почався для нього по-доброму 
й обнадійливо.  двадцять четвертого січня поет був «старшим боярином» на весіллі ку-
ліша з олександрою Білозерською, а осип Бодянський з гумором писав Михайлу Мак-
симовичу 30 січня: «оттак-то наші садять мак: лучше жениться, яко же глаголет Павел, 

1  Жур П. дума про вогонь. к.: видавництво художньої літератури «дніпро», 1985. с. 47.
2  йдеться про викуп Шевченкових братів і сестри із кріпацтва.
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нежели разжигатися. а ми з вами козакуємо на чию-то голову! Бодай вже нас...» двад-
цять першого лютого міністр народної освіти сергій уваров повідомив попечителя ки-
ївського учбового округу про призначення тараса Шевченка на посаду вчителя малю-
вання в київському університеті. цей документ з’явився завдяки клопотанню варвари 
рєпніної і надійшов до києва 2 березня, але поета тоді в місті не було, і він довідався про 
нову посаду тільки в день свого арешту — 5 квітня 1847 року.

з цього, здається, щасливого факту, що міг круто повернути на краще поетову долю, 
Шевченко й починав свій перший лист до рєпніної з орського заслання. Наводжу  
його з невеликим скороченням, бо це драматичне листування варте пильної уваги:

«Крепость Орская.
24 октября 1847.

По ходатайству вашему, добрая моя Варвара Николаевна, я был определен в Киевский 
университет, и  в тот самый день, когда пришло определение, меня арестовали и отвезли 
в Петербург 22 апреля (день для меня чрезвычайно памятный), а 30 мая мне прочитали 
конфирмацию, и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой солдат Оренбург-
ского линейного гарнизона!

О, как неверны наши блага,
Как мы подвержены судьбе1.

И теперь прозябаю в киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно расс-
меялись бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного 
солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами, – и это буду я. Смешно, а слезы 
катятся. Что делать, так угодно Богу. Видно, я мало терпел в моей жизни. И правда, что 
прежние мои страдания, в сравнении с настоящими, были детские слезы: горько, невыносимо 
горько! и при всем этом горе мне строжайшего запрещено рисовать что бы ни было и пи-
сать (окроме писем), а здесь так много нового, киргизы так живописны, так оригинальны 
и наивны, сами просятся под карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них… А смотреть и не 
рисовать — это такая мука, которую поймет один только истинный художник2. И я все-

1  Шевченко цитував на пам’ять рядки з поеми кіндрата рилєєва «войнаровський».
2  як відомо, Микола і  власноручно наклав резолюцію щодо Шевченка: «Под строжайший надзор 

и с запрещением писать и рисовать». як справедливо пише сергій Гальченко, поезія не стала для Шев-
ченка великою перешкодою в осягненні науки професійного художника, та вільнодумство її автора, при-
четного до кирило-Мефодіївського братства, накликало великий гнів самого імператора Миколи і, який 
вигадав для винятково обдарованої особистості, крім заслання на окраїну російської імперії, додаткове, 
і особливо страшне для мистця покарання, — заборону писати та малювати.  

в документі, на якому начертано цитовані вище цареві слова, сказано: 
«Шевченко, вместо того, чтобы вечно питать благоговейные чувства к особам августейшей фами-

лии, удостоившим выкупить его из крепостного состояния, сочинял стихи, на малороссийском языке, 
самого возмутительного содержания. в них он, то выражал плачь о мнимом порабощении и бедствиях 
украины, то возглашал о славе гетманского правления и прежней вольности казачества, то с неверо-
ятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая в них 
личных своих благодетелей. сверх того, что все запрещенное увлекает молодость и людей с слабым 
характером, Шевченко приобрел между друзьями своими славу знаменитого малороссийского писате-
ля, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны…» (виділено мною. — В. М.).
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таки почитаю себя счастливым в сравнении с Кулишем и Костомаровым, у первого жена 
прекрасная, молодая, а у второго бедная, добрая старуха мать, а их постигла та же участь, 
что и меня, и я не знаю, за какое преступление они так страшно поплатились1. Вот уже 
более полугода я не имею никакого понятия о нашей бедной новой литературе, и я просил 
бы вас, добрая Варвара Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя “Письма 
к друзьям”, то пришлите мне, вы сделаете доброе дело, и, если можно, “Чтение Московского 
археологического общества”, издаваемое Бодянским. Я мог бы выписать все это сам, но… при-
шлите, добрая Варвара Николаевна, это будет вернее, и Бог вам заплатит за доброе дело. 
Адрес мой сообщит вам Андрей Иванович2. Моя сердечная благодарность княгине Варваре 
Алексеевне и  всему дому вашему моя любовь и  уважение, прощайте, желаю вам всех благ 
и иногда вспоминать бесталанного

Т. Шевченка.
Княжне Варваре Николаевне».

варвара рєпніна відповіла швидко3 — вже 13 січня 1848 року:
«от души благодарю, мой добрый и незабвенный тарас Григорьевич, что вы 

меня вспомнили в далекой стороне! и здесь мы вас не забываем и очень часто речь 
идет о вас: нет, я бы не рассмеялась, а зарыдала бы, если бы вас увидела теперь, 
и молила бы Бога дать языку моему красноречие, чтобы утешить вас, возвесть дух 
ваш выше горькой участи вашей, смягчить сердце ваше; говорю с вами о мило-
сердии Господнем, который не хочет смерти грешника, а чтобы он был жив! если 
б это зависело от меня, разворотив мое письмо, вы бы наполнились благодатью, 
она бы вас освежила, освятила, укрепила, вы бы бодро и с покорностию носили 
крест ваш! Но, увы, что могу я, бедная, бессильная, для вас, мой добрый тарас 
Григорьевич — молиться! да, молиться как можно чаще, как можно теплее, чтобы 
Бог подкрепил вас в настоящем испытании, чтобы он вложил милосердие в серд-
ца окружающих вас, чтобы направил тех, от которых зависит земная участь ваша, 
к  помилованию! с  какою радостию все ваши здешние друзья помогали бы вам 

1  ці рядки виявляють благородну Шевченкову душу, він глибоко переживав за своїх друзів, хоча, на-
справді, їхні покарання були незмірно меншими. Михайла костомарова після року ув’язнення вислали до 
саратова, а Пантелеймон куліш перебував у в’язниці лише чотири місяці, після чого жив у тулі. обидва 
були на державній службі, й незабаром обом дозволили жити в Петербурзі.

2  ішлося про андрія івановича лизогуба (1804–1864) — поміщика з козацько-старшинського роду, 
знайомого Шевченка, з яким той познайомився у 1846 році.

лизогуб ще в 30-х роках залишив державну службу й оселився у своєму маєтку в селі седневі на 
Чернігівщині. у березні 1846 року на запрошення лизогуба Шевченко гостював у нього. вдруге Шев-
ченко побував у седневі на початку 1847-го. тоді лизогуб створив йому умови для творчої праці, й Шев-
ченко написав передмову до нездійсненного видання «кобзаря», намалював краєвиди: «коло седнева», 
«Чумаки серед могил», «в седневі», а також портрет андрія лизогуба.

Невдовзі після написання цитованого листа рєпніній поет писав лизогубу: «Були ви у Яготині літом, 
що там діється? Де тепер живуть яготинськії анахоретки? (йшлося про саму рєпніну та сестер Псьол — 
Глафіру, тетяну й олександру, які жили в яготині в родині рєпніних. — В. М.) Я писав через Вас до Варвари 
Ніколаєвни, не знаю, чи дійшло. Що вона, сердешна, поробляє? Скажіть їй, як побачите, або напишіть, нехай до 
мене напише хоч одну стрічечку, її прекрасная, добрая душа мене частенько навідує в неволі».

3  у коментарях до 6-го тому Повного зібрання творів тараса Шевченка йдеться про те, що рєпніна 
«не відповіла» на лист від 24 жовтня 1847 року. Насправді, лист від 13 січня 1848 року був оперативною 
відповіддю варвари Миколаївни.
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нести крест1. как все обрадовались от вашего письма!.. как понятно мне ваше 
мучение — не рисовать! Это настоящая пытка! Но не будем роптать: Бог даст, это 
переменится!»

рєпніна сподівалася, що таки зміниться2, бо 18 лютого 1848 року вона звернула-
ся до всемогутнього шефа жандармів олексія орлова з проханням дозволити Шев-
ченкові малювати:

«Граф, вы человек, облеченный большою властию и в силу своего высокого по-
ложения и благородного характера призваны делать добро. если поддерживать по-
рядок и  наказывать зло есть задача, достойная государственного сановника и  до-
бродетельного человека, то следить за тем, чтобы справедливость не превратилась 
в жестокость, а сменялась бы милосердием — не состоит ли в этом высшая задача 
добродетели? Проникнутая этим убеждением, я являюсь перед вами, граф, ходатай-
ствующей за несчастного Шевченка. зная его хорошо, я могу засвидетельствовать, 
что, какова бы ни была его вина, он уже настолько наказан разжалованьем в солдаты 
и удалением от родины, что едва ли представляется надобность прибавлять к его на-
казанию утонченную жестокость, запрещая ему рисовать. Надеюсь, граф, вы пойме-
те, что, зная Шевченка хорошо, зная, что он одинок в этом мире, я сочла своим долгом 
сделать все возможное, чтобы смягчить его участь. для достижения этой цели у меня 
нет другого пути, как обратиться к вам и умолять вас исходатайствовать для него 
позволение рисовать. Этой милости я прошу у вас с сложенными на груди руками!»

Щире бажання варвари рєпніної допомогти Шевченкові не викликає жодних 
сумнівів. як і мужність її! так милосердно, ревно й переконливо просити за беззахис-
ного Шевченка, якому заборонив писати й малювати сам цар! Назвати це царське 
покарання «витонченою жорстокістю»! Мужня, мужня й благородна жінка!

Не випадково у довідці ііі відділу від 9 червня 1850 року рєпніна названа в неве-
ликому списку тих, хто «принимают в Шевченке близкое участие и заботятся через 
посредство своих знакомых об улучшении его участи».

Майже в той самий час, коли рєпніна клопотала за Шевченка перед орловим, та-
рас Григорович писав їй 25–29 лютого 1848 року великого листа з орської фортеці:

«Тринадцатый день уже читаю ваше письмо, наизусть выучил, а сегодня только нашел вре-
мя и место (в казармах) ответить вам, добрейшая и благороднейшая Варвара Николаевна. 
Я как бы ото сна тяжелого проснуся, когда получу письмо от кого-нибудь не отрекшегося мене, 
а ваше письмо перенесло меня из мрачных казарм на мою родину — и в ваш прекрасный Яго-
тин, — какое чудное наслаждение воображать тех, которые вспоминают обо мне, хотя их очень 
мало; счастлив, кто малым доволен, и в настоящее время я принадлежу к самым счастливым, 
я, беседуя с вами, праздную 25 февраля3. Не шумно, как это было прежде! но тихо, тихо, и так 
весело, как никогда не праздновал. И за эту великую радость я обязан вам и Глафире Ивановне. 

1  коли в червні 1850 року інспекторський департамент військового міністерства доповідав Миколі 
і щодо характеристики листів, знайдених під час обшуку у Шевченка, то в документі був і такий фраг-
мент: «в трех письмах княжны варвары репниной заключаются молитвы и выражение желания, чтобы 
всемогущий господь помог ему, Шевченке, нести тяжелый крест».

2  Через кілька десятиліть вона скромно зізналася: «когда Шевченко был арестован… я всячески ста-
ралась облегчить его участь. Это не удалось мне».

3  Iшлося про день народження тараса Шевченка — йому виповнилося 34 роки.



123

«а дивитиСя й не малювати — Це така мука…»

Да осенит вас благодать Божия, пишите ко мне так часто, как вам время позволяет. Молитва 
и ваши искренние письма более всего помогут мне нести крест мой. Евангелие я имею, а книги, 
о которых я просил вас, пришлите, это для меня хотя малое, но все же будет развлечение…1

Читая и перечитывая ваше письмо, я только сегодня заметил слова “Вы меня вспомнили 
в далекой стороне”2. Не вспомнил, добрая, благородная Варвара Николаевна, а помнил со дня 
или вечера, когда я вам жаловался на соседа вашего Платона Лукашевича3 (да простит ему 
Господь), и буду помнить вас, пока угодно будет Богу оставить во мне хоть искру чувства до-
брого. Молитеся, молитеся, молитва ваша угодна Богу. Она меня оградит от этого страшного 
бесчувствия, которое уже начинает проникать в мою расслабленную душу.

Мир праху доброго человека, который приветствовал меня в Новый год не как беспри-
ютного скитальца, а как родного сына. Как это недавно было, мне кажется вчера, а сколько 
надежд моих не сбылося!4»

у згаданому Шевченковому листі є таємничі, досі нерозгадані слова, написані 
27 лютого:

«Со дня прибытия моего в крепость Орскую, я пишу дневник свой; сегодня развернул те-
традь и думал сообщить вам хоть одну страницу, — и что же! так однообразно — грустно, 
что я сам испугался — и сжег мой дневник на догорающей свече. Я дурно сделал, мне после 
жаль было моего дневника, как матери своего дитяти, хотя и урода».

сергій Єфремов писав: «Ми… можемо тільки пожалкувати, що, по-перше, не збе-
рігся той щоденник з орської кріпости, якого мало бути списано аж декілька місяців 

1  як ми вже знаємо, в листі до рєпніної від 24 жовтня 1847 року Шевченко просив надіслати йому 
«выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя і редаговані Бодянським «Чтения в императорском 
обществе истории и древностей российских».

2  ці слова рєпніна написала Шевченкові в листі з яготина 13 січня 1848 року.
3  лукашевич Платон якимович (бл. 1806‒1887) — поміщик, упорядник збірки «Малороссийские 

и червонорусские народные думы и песни» (сПб., 1836). Шевченко познайомився з ним під час першої 
подорожі по україні влітку 1843 року. коли поет перебував в яготині наприкінці 1843 року, лукашевич 
послав до нього свого кріпака в сувору зиму в Березані, що за 30 верст від яготина, і наказав у той же 
день повернутися. така поведінка поміщика обурила Шевченка, і він заявив, що пориває з ним стосун-
ки. у відповідь лукашевич написав, що в нього «300 душ таких, як Шевченко».

тоді тарас Григорович знайшов розуміння, гаряче співчуття та моральну підтримку в добросерд-
ної варвари Миколаївни. рєпніна розповідала: «однажды он был сильно огорчён: человек, которого он 
считал своим другом и братом, оскорбил его грубо, низко, подло, попрекнув его происхождением. раз 
вечером после чая он сказал мне, что хотел бы поговорить со мною наедине. я пошла с ним в большую 
гостиную, и тут мой милый Шевченко, такой добрый и сердечный, что, казалось бы, никто не решился 
бы причинить ему боль, рассказал мне ужасную обиду, которую нанесло ему письмо этого ложного дру-
га, и, рассказывая, плакал от боли. видеть мужчину плачущим, особенно если горячо любишь его, чув-
ствовать, что его унизили, — это очень больно; я не знала, что сказать, что сделать, чтобы утешить его; 
я прижала его голову к моей груди, обняла его, поцеловала его руку, целовала бы его ноги. я хотела ему 
доказать, что если нашелся негодяй, который, вместо того, чтобы скорбеть о таком ужасном положении 
вещей и радоваться, гордиться и чувствовать себя счастливым, видя, что гениальный сын его родной 
страны избавился от этого позора, ставит ему его в вину, то есть существо, ставящее благородные чув-
ства и священный огонь выше случайностей рождения. Мне удалось успокоить его. он развеселился 
и оживился, с удивительной легкостью перейдя от грусти к веселости».

іван дзюба зараховує лукашевича до «українських немовби слов’янофілів», яких Шевченко пізніше 
таврував за облудність їхнього «народолюбства».

зверніть увагу, рєпніна називала Шевченка «геніальним сином його рідної країни». і яка глибина 
почуттів, яка пристрасть: «цілувала б йому ноги…»

4  ішлося про батька княжни князя Миколу рєпніна, в домі якого Шевченко зустрічав 1844 рік.



124

Глава 3. «Мій давній друГ варвара рєпніна»

і, по-друге, що нової спроби поет не зробив давніш, як тільки 1857 р.». справді, до 
нас дійшов щоденник, який поет почав писати 12 червня 1857 року1.

але, може, Шевченко тоді й не вів щоденник, а згадка про нього в листі до роман-
тичної рєпніної була лише способом виявлення його вкрай безрадісного, однома-
нітного, сумного життя на відміну від щасливих яготинських днів. але ж оця пекуча 
подробиця — спалив щоденник на свічці, що догорала… ця, здається, непритворна 
жалість за своїм твором, який уже став близьким, як дитина… На превеликий жаль, 
ми вже ніколи не дізнаємося, що було насправді.

тарас Григорович радів з того, що рєпніна пообіцяла вислати йому книги. сьо-
мого березня 1848 року писав андрію лизогубу: «Недавно з Яготина прийшов лист до 
мене. Спасибі їй, добрій Варварі Ніколаєвні, що не забуває мене, хоче мені, як сама достане, 
прислать книжок. Як пришле, то тойді я і тяжкого походу, і Аральського моря, і безлюдного 
степу киргизького не злякаюсь».

рєпніна виконала прохання Шевченка щодо книги Миколи Гоголя «выбранные 
места из переписки с  друзьями», про що писала в  листі до Шевченка 19 березня 
1848 року. Прочитайте цю загадкову фразу: «извините меня, мой добрый тарас Гри-
горьевич, что я так долго медлила с присылкою книги “избранные места”; наконец, 
я  их отправляю, другую же книгу не посылаю не от забывчивости, а  от того, что 
лучше так».

упорядники «листів до тараса Шевченка» (1993) писали: «…яку “другую книгу” 
мала на увазі в. рєпніна, невідомо». На мій погляд, відомо! вона названа Шевчен-
ком укупі з висланою книгою Гоголя, а саме: «Чтения в императорском обществе 
истории и  древностей российских», що виходили з  1845 року за редакцією оси-
па Бодянського. втім, якраз у 1848 році Бодянський був відсторонений від видання 
«Чтений», знаходився в опалі, про що докладно розповім у 5-й главі. зараз лише за-
уважу, що за розпорядженням самого царя не тільки «Чтения», а й всі видання това-
риства історії і старожитностей російських підлягали загальній цензурі, й рєпніна 
повідомила Шевченка: «Не посылаю не от забывчивости, а от того, что лучше так». 
їй і самій жорстко пояснили, що спілкуватися з Шевченком категорично небажано. 
в листі від 19 березня рєпніна писала, ніби проводжала поета до іншого світу: 

«Прошу Бога, чтобы он привел меня увидеть вас еще в сей жизни, но покоря-
юсь его воле, и от души прошу его, чтобы он помянул вас во царствии своем! там 
все будет ясно, свято, блаженно! о, устремите туда взоры души вашей, не забывайте, 
что у вас здесь есть друзья искренние, желающие вам того, чего желают себе! Глафи-
ра уехала в киев к больной сестре, которая готовится к вожделенному концу!»

критик олексій ковалевський писав із приводу цих непростих настанов-по-
бажань: «для кожного, хто поважає і  любить Шевченка, ці слова можуть здатися 

1  якось Ф. якубовський у передмові до видання поезій Шевченка в києві 1927 року закидав йому 
«деякі риси ледачости, безсистемности в роботі», зокрема: «Під час писання щоденника сам поет ви-
словлював побоювання, чи пощастить йому хоч цю справу робити послідовно і систематично». смішно, 
коли пересічність засуджує генія, проте в даному разі хочу лише наголосити, що Шевченко вів щоден-
ник («Журнал», як він його називав) по-можливості систематично, дисципліновано, пунктуально й ста-
ранно. скажімо, саме щоденникові записи дають можливість відтворити поетове перебування в Москві 
в березні 1858 року.
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певним відступництвом рєпніної від того, кому вона була “віддана душею”, як вона 
підписує даний лист, але справді релігійна людина, справжній християнин йде за-
вжди тісним шляхом, не культивує своє “я” (яке картає в собі і рєпніна) і в кінцевому 
підсумку заперечує в собі усе земне. світосяйним, ні на мить не зануреним у бруд 
поточного земного життя воліла бачити Шевченка і рєпніна, і хто знає, якою була 
до неї вища благодать при її житті і по її смерті, але Шевченко, не ставши молільни-
ком-анахоретом, залишився вірним кревній сув’язі з реальними випробами і болями 
українців, усіх знедолених людей,  —  і  тим чи не повторив найвужчий із вузьких 
шляхів — шлях Христа?»1

утім, сумніваюся, щоб саме цитовані слова рєпніної підтримали Шевченка в за-
сланні й на його тернистому шляху. 

до речі, до листа рєпніної було додано ще й поезію згаданої олександри Псьол, 
звернену до Шевченка:

Молим тебе, Боже правди, Боже благостині,
Не покидай сиротою у степу-пустині
Брата нашого! як батько, як рідная мати,
озовись до його душі, не дай унивати!

збери, Боже, наші сльози в темнісіньку хмарку
і, як серцю розбитому стане нудно, жарко,
зроби чудо — вони стануть святою водою,
Живущою, цілющою, всі рани загоять,
як в купелі викупають і душу напоять.

лист від 19 березня 1848 року був останнім. Через майже чотири десятиліття 
рєпніна сама засвідчила: «я даже не могла продолжать утешать его письмами во все 
время его десятилетнего изгнания, потому что получила грозное предостережение 
от графа а. о. орлова». втім, офіційну заборону листуватися з Шевченком орлов 
надіслав рєпніній аж у червні 1850 року.

Повторюю, рєпніна була серед небагатьох (з андрієм лизогубом)2 із колишніх 
добрих знайомих, які певний час наважувалися підтримувати з  Шевченком лис-
товний зв’язок. Поет скаржився лизогубу: «Було на собаку кинь, то влучиш друга, а як 
прийшлось до скруту, то святий їх знає, де вони поділись! чи не вимерли, крий Боже? Ні, 
здравствують: та тілько одцурались безталанного свого друга. Бог їм звидить. Якби вони 
знали, що єдине слово ласкаве тепер для мене паче всякої радості. — Так що ж, недогадливі».

Не маючи звістки від поета протягом тривалого часу, у вересні 1848 року рєпні-
на написала листа Федору лазаревському з проханням повідомити, де знаходиться 
Шевченко. лазаревський тоді не листувався з поетом і їй не відповів. а після приїзду 
Шевченка до оренбурга лазаревський показав йому листа від рєпніної. тарас Гри-
горович кинувся писати княжні 14 листопада 1849 року:

1  «я дуже щиро вас люблю…»: Шевченко у розповідях сучасників. — Харків: Прапор, 2004. с. 5.
2  цікаво, що в липні 1850 року в рапорті командира окремого оренбурзького корпусу володимира об-

ручева військовому міністру о. Чернишову про винних у недогляді за тарасом Шевченком зазначалося: «от-
вечал же Шевченко только княгине репниной и лизогубу, отправя к ним письма чрез… почтовую контору…»
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«Добрый и единый друг мой! Обо мне никто не знал, где я прожил эти полтора года, я ни 
с кем не переписывался, потому что не было возможности, почта ежели и хо дит через степь, 
то два раза в год. А мне всегда в это время не случалось бывать в укреплении. Вот причина! 
и да сохранит вас Господь подумать, чтобы я мог забыть вас, добрая моя Варвара Никола-
евна. Я очень, очень часто в моем уединении вспоминал Яготин и наши кроткие и тихие 
беседы. Немного прошло времени, а как много изменилось, по крайней мере со мною; вы бы 
уже во мне не узнали прежнего глупо восторженного поэта, нет, я  теперь стал слишком 
благоразумен; вообразите! в продолжение почти трех лет ни одной идеи, ни одного помысла 
вдохновенного — проза и проза или, лучше сказать, степь и степь! Да, Варвара Николаевна, 
я сам удивляюсь моему превращению, у меня теперь почти нет ни грусти, ни радости, зато 
есть мир душевный, моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Грядущее для меня как 
будто не существует. Ужели постоянные несчастия могут так печально переработать че-
ловека? Да, это так. Я теперь совершенная изнанка бывшего Шевченка, и благодарю Бога».

Після цього Шевченко написав рєпніній ще чотири листи: 1 січня та 7 березня 
1850 року; 12 січня та між 10 і 20 вересня 1851 року. 

ось короткі фрагменти:
Першого січня 1850 року:
«Поздравляю вас с Новым годом, молю Господа о ниспослании вам всех благ. Я теперь 

сижу один-одинешенек и  вспоминаю то прошлое, когда мы с  вами в  первый раз встрети-
лись в Яготине — многое пришло в мою грустную бесталанную голову — ужели и конец 
моей жизни будет так же печален, как настоящий день? В нещастии невольно делаешься 
суеверным — я теперь почти убежден, что мне не видеть веселых дней, и сердцу дорогих, 
и милой моей родины!..

Я вас печалю до Нового года, добрая Варвара Николаевна своим грустным посланием — 
что делать! у кого что болит, тот о том говорит. И мне хотя немного отраднее стало, когда 
я выисповедался перед вами! Кланяюсь Глафире Ивановне и всему дому вашему».

у цьому листі Шевченко знову повідомляє про те, що має задум «описать сер-
це матери по жизни пречистой девы, матери спасителя»: «Прежде когда-то думал 
я анализировать серце матери по жизни святой Марии, непорочной Матери Христовой, 
но теперь и это мне будет в преступление. Как грустно я стою между людьми! ничтожны 
материальные нужды в  сравнении с  нуждами души  — а  я  теперь брошен в  жертву той 
и другой!» як відомо, цей задум йому вдалося реалізувати значно пізніше в поемі «Ма-
рія», яку остаточно завершив у 1859 році:

Чи чуєш ти, моя Маріє?
Месія йде! — вже прийшов,
і ми вже бачили Месію!

лист від 12 січня 1851 року:
«Мне до сих пор живо представляется 12 число генваря — и соседка ваша Т. Г. Вольховская1 

жива ли она, добрая старушка? Собираются ли по-прежнему в этот день к ней нецеремонные 
1  Iшлося про те, що 12 січня 1844 і 1846 років Шевченко був на іменинах у вже згаданої поміщиці 

тетяни волховської (1763–1853) в її маєтку в селі Мойсівка.
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соседи со чады и домочадцы повеселиться денька два-три и потом разъехаться по хуторам до 
следующего 12 генваря? Жива ли она? И много ли еще осталося в живых, о которых с удоволь-
ствием воспоминаю? Да, в прошедшем моем хоть изредка мелькает не то чтобы истинная ра-
дость, по крайней мере, и не гнетущая тоска1. Недавно кажется, всего четыре года, а как 
тяжело они прошли над моею головою, как изменили они меня, что я сам себя не узнаю. Воо-
бразите себе безжизненного флегму — и это буду я. Не следовало и говорить об этом, а лучшего 
нечего сказать».

Прямо скажемо, невеселі думки довіряв поет варварі Миколаївні… втім, у листах 
до неї від 1 січня та 7 березня 1850 року багато йшлося, наприклад, про Гоголя, про 
що будемо говорити в главі 9-й.

восьмого червня 1851 року Шевченко написав своєму знайомому аркадію венг-
жиновському  — колишньому наглядачу школи для киргизьких дітей при орен-
бурзькій прикордонній комісії, який 1850 року виїхав в україну:

«Богу милый друже мой Аркадию!
Это не будет противу приличия, ежели ты нарочно встретишься с моим искренним 

другом и расскажешь все, что знаешь обо мне».
ішлося про варвару рєпніну. Між 10 і 20 вересня Шевченко востаннє написав 

їй сам:
«Я здесь пользуюся покровительством полковника Матвеева. Напишите ему хоть пару 

строчек, вас это не унизит, а мне принесет существенную пользу. Его зовут Ефим Матве-
евич Матвеев, адресуйте письмо на имя Герна — с передачею Матвееву. Бога для, сделайте 
это, мое возвращение из Новопетровского укрепления будет зависеть от него… Простите 
мне подобные требования».

Потім замовк і тарас Григорович, який у листі до андрія лизогуба від 16 липня 
1852 року писав: «…Ни от вас, ни от Варвары Николаевны до сих пор не имею совершенно 
никаких известий, право, не знаю, что думать!..» Про рєпніну ми вже знаємо, а лизо-
губу граф олексій орлов у 1850 році також заборонив листуватися з Шевченком. 
Хоча відомо, що того року лизогуб усе-таки просив через державного та військового 
діяча василя Перовського «що-небудь зробити для полегшення долі Шевченка». Пе-
ровському відповіли, що, на думку начальника ііі відділу, це клопотання передчасне.

ім’я варвари Миколаївни час від часу виникало в  листах Шевченка. скажімо, 
в лютому 1854 року поет дякував польському історику і художнику Броніславу за-
леському: «…Благодарю тебя за память о Варваре, и ежели ты получишь о ней какое бы то 
ни было известие и вскоре сообщишь мне, то я тебя не благодарить буду, а боготворить». 
у квітні 1856 року писав, щоб залеський попросив аркадія венгжиновського звер-
нутися до рєпніної «насчёт прошения на высочайшее имя»: «Она не должна отказать 
во имя нашей дружбы и  христианского милосердия». рєпніна вже цим не займалася… 
Хоча в коментарях до 6-го тому Повного зібрання творів тараса Шевченка зазна-
чено, що рєпніна «припинила листування з Шевченком, але й далі допомагала по-
етові», реально з Шевченком залишилися лише милосердні слова варвари рєпніної 

1  саме з приводу цих поетових візитів рєпніна писала ще в 1844 році: «отчего вы всегда упоми-
наете о Мосевке? скажите, не называет ли вам совесть и других мест?» а поет пам’ятав про Мойсівку 
й через багато років!
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з її останнього листа: «Прощайте, мой добрый тарас Григорьевич, да пошлет на вас 
мир Христа спасителя!» та й що вона могла зробити для Шевченка, крім того, що, за 
словами згаданого коментаря, «сприяла поширенню його малярських творів».

і все-таки дуже жаль, що сильні людські почуття й поривання з часом стихають, 
зникають, розчиняються у щоденній життєвій колотнечі…

На засланні Шевченка неминуче огортало гірке й болюче відчуття покинутості, 
страху, що його забули, не почують. згадаймо пронизливі рядки:

либонь, уже десяте літо,
як людям дав я «кобзаря»,
а їм неначе рот зашито,
Ніхто й не гавкне, не лайне
Неначе й не було мене.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Мій Боже милий! як хотілось
Щоб хто-небудь мені сказав
Хоч слово мудре; щоб я знав,
для кого я пишу? для чого?
за що я вкраїну люблю?

«Нишком провідав Рєпніну»

Маловідомий і  цікавий факт. На початку 1857 року куліш прочитав рєпніній 
ще не пропущену цензурою передмову до «Чорної ради» (майбутній епілог до ро-
сійського тексту), бо вважав, що вона людина розумна й щира: «Плакала слухаючи, 
а потім поклонилась мені так, як мужики кланяються пану, — низенько; здивовавсь 
я, а далі що робить? і я їй так поклонивсь та й попрощались». Євген Нахлік слушно 
зауважує, що «до сліз князівну передмова зворушила тим, що в ній ішлося про Шев-
ченка, якого ця жінка любила».

колись кохала, довго берегла в душі його образ. але вже рік потому виявилося, 
що не все так просто…

сімнадцятого березня тарас Григорович, який хворів у Михайла Щепкіна, за-
писав у щоденнику: «Сегодня опять посетили меня оба медика и, слава Богу, кроме диеты 
и сидения в комнате, ничего не прописали». та Шевченко на цей раз порушив заборону 
виходити з дому й увечері нищечком відвідав давнього друга княжну варвару рєпні-
ну, бо нестримне бажання побачити її переповнювало все поетове єство. тим біль-
ше, що Щепкін ще восени минулого року, а потім і на початку 1858-го повідомляв 
Шевченка в листах: «варвара Николаевна репнина, которой я читал твоё письмо1, 
просила меня передать тебе её душевный поклон»; «репнина тебя целует». зі сво-
го боку, Шевченко просив Щепкіна: «Поцілуй… княжну Рєпніну»; «А як побачиш мого 

1  Iшлося про Шевченковий лист до Щепкіна від 12 листопада 1857 року, в якому рєпніна не згаду-
валася, певно, тому, що Шевченко був повністю захоплений ідеєю зустрітися зі Щепкіним.
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давнього друга Варвару Николаевну Репнину, то привітай її од мене, мій друже єдиний, та 
в письмі своїм напиши її адрес». 

це прохання, сформульоване в листі від 4–5 грудня 1857 року, свідчить, як силь-
но хотілося Шевченкові прискорити зустріч із рєпніною. Щепкін відреагував відра-
зу. вже 11 грудня він писав: «адрес к1[няжны]: на спиридоньевской улице в приходе 
спиридония в  доме аксакова». це було відносно недалеко від Щепкіна2. втім, то 
була дорога з однієї дільниці міста — сретенської, в іншу — арбатську. Шевченко, 
хвилюючись, майже пробіг цю дорогу, на мить зупинявся лише біля храмів3.

Шевченка можна було зрозуміти. в Москві він зі щемливою радістю відчув, що 
поетична слава його, незважаючи на довгі роки відсутності в  Першопрестольній, 
зростала. Московські зустрічі та знайомства були, безумовно, важливими та знако-
вими для духовного космосу поета, який після заслання повертався до повноцінного 
життя, з насолодою вдихав інтелектуальне повітря.

для Шевченка було життєво важливо переконатися, що після десятиліття ві-
дірваності від цивілізації він стояв на рівні освіченості московських інтелектуалів, 
а широчінь його культурних інтересів, духовних запитів і, головне, творчий доробок 
та потужний потенціал українського поета вразили москвичів. серед них він зустрів 
нових і справжніх друзів. Не випадково в щоденнику поета 6 травня 1858 року за-
нотовано, що його землячка, яка повернулася з Москви, «привезла мне три короба 
поклонов от моих московских друзей».

але тут, у Москві, жила дивовижна жінка, яка давно — ще півтора десятиліття 
тому — захоплювалася ним і його поезією, говорила й писала йому прекрасні теплі 
слова, щиро молилася за нього. Шевченко хотів її бачити, хотів спілкуватися з нею, 
хотів знову відчути її дружню підтримку…

у фільмі станіслава клименка «тарас Шевченко. заповіт» Шевченко й рєпніна 
в московському епізоді взагалі не розмовляють, але ведучий — Богдан ступка — за-
глядає в кімнату, де вони востаннє сидять удвох, і на його обличчі бачимо стільки за-

1  велика літера «к» означала титул — княжна, який, як і всі титули й шанобливі звертання, завжди 
писалися з великої літери.

2  де саме жив Михайло Щепкін, докладно розповідаю у главі 6-й.
3  Шевченковий маршрут пролягав, очевидно, від церкви старого Пимена, а далі — старопименов-

ським провулком. затим тарас Григорович перетнув тверську, опинився у Благовіщенському провулку, 
назва якого пішла від церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці.  вона стояла трохи збоку від вулиці, 
зате на тверську виходила дзвіниця з красивими решітчастими залізними воротами й огорожею. (церк-
ва була відома з 1631 року. обновлена у 1901 році. знесена у 1929 році.) Шевченко швидко вийшов 
на Єрмолаєвський провулок і, коли перетинав великий кузнецький провулок, праворуч побачив уже 
знайомий з 40-х років абрис церкви священномученика Єрмолая Чудотворця. Повернувши з Єрмола-
євського ліворуч на спиридоновську вулицю, поет не розминувся з уже також відомою йому церквою 
спиридона Чудотворця, що знаходилася недалеко від помешкання рєпніної.

На відстані добре видно було церкву воскресіння Христового, тодішня назва якої виглядала так: 
«воскресения Христова или словущее воскресение, что в Бронной, в переулке Малом Бронном». цю 
церкву ми раніше не згадували, тому дамо коротку інформацію про неї. до середини ХVіі століття вона 
була дерев’яною. кам’яною побудована у 1689–1690 роках. Єдина з усіх будівель не згоріла під час по-
жежі 1812 року на всій вулиці, хоча вигоріла всередині. у 1820-му церкву було перебудовано, на ній були 
поставлені старі хрести, що чудом збереглися. трапезну і дзвіницю у типовій для пізнього ампіру формі 
ввели у 1832 році, тобто незадовго до перших приїздів Шевченка до Москви. обновлена у 1901-му. На 
початку 30-х років церкву закрили, а з 1935 року її почали розбирати.
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гадковості, зачудування, співчуття… Мені навіть іноді здається, що від цього моменту 
й почався мій інтерес до кобзаревого перебування в Москві.

з рєпніною Шевченко не бачився дуже давно. востаннє варвара Миколаївна 
писала йому рівно десять років тому, 19 березня 1848 року напередодні Пасхи: «да 
воскреснет Христос в душе вашей, мой добрый тарас Григорьевич, да освятит он 
душу вашу, да просияет в вас благодать святая! я вам желаю так много хорошего, 
лучшего. — Прошу Бога, чтобы он привёл меня увидеть вас ещё в сей жизни…»

Бог їм дав можливість зустрітися. та зустріч вийшла холодною.

Минули літа молодії,
Холодним вітром од надії
уже повіяло.

зникла колишня щирість і безпосередність, відчувалася взаємна відчуженість. На 
це звернув увагу ще олександр кониський: «десятилітнє заслання лежало між ними 
непереходимою розпругою!» Богдан лепкий свого часу потрактував цю зустріч, як «су-
мовиту». він писав, що княжна не сподівалася побачити такого знедоленого Шевчен-
ка. Правда, з неволі поет посилав їй свій словесний портрет, як солдата лисого й опу-
щеного, але варвара рєпніна, судячи з усього, в душі зберегла Шевченка таким, яким 
востаннє бачила, — молодим, повним енергії, темпераменту, з палкими очима, з чолом 
високим, круглим, красивим. «тепер явився їй передчасний старець, з довгими, сивими 
вусами, з лисою головою, з морщинами під утомленими очима. душею лишався поет 
таким, як був і  перше, вічно молодим, скорим до ласки й  гніву, чутливим на добро 
й красу, на горе й кривду, але його тілесний образ перемінився до непізнання».

російський журналіст Микола ашешов1, який у розпалі громадянської війни ви-
дав у Петербурзі цікаву брошуру про тараса Шевченка, писав: «…Побачення було 
холодним: десять років заслання, а можливо, й нові суспільні настрої розділили ці дві 
душі, колись рідні…»

Наприкінці 20-х років минулого століття сергій Єфремов написав: «Перший ві-
зит у Москві був — їй, може, з хвилюванням, згадками про минуле незабутнє. але час 
і ріжні інтереси вже простяглися між ними минулим і цією давно сподіваною хвили-
ною й одбилися — розчаруванням». Ще один лапідарний коментар до цієї зустрічі 
з академічних «Примечаний» до видання «дневника» Шевченка в 1931 році: «встре-
ча Шевченка с репниной во время его проезда через Москву в 1858 году не оживила 
их отношений, загубленных длинным рядом лет каторжной жизни Шевченка»2. за 
словами Павла зайцева, «зустріч старих друзів відбулася не в тій атмосфері, яку кож-
ний із них, мабуть, уявляв собі на думку про таку можливість: вони не зуміли знайти 
ні відповідного тону, ні відповідних слів». 

1  ашешов Микола Петрович не згадується в «Шевченківському словнику». він народився в 1866 
році, син селянина. закінчив юридичний факультет Московського університету. літературну діяльність 
розпочав у газеті «русская жизнь» в 1892 році. Будучи висланим із столиць, у 1893–1894 роках редагу-
вав  «самарську газету», а в 1895–1897 — «Нижегородский листок». у 1898 році переїхав до Москви, де 
працював у «курьере», а з 1900 року жив у Петербурзі, співпрацював у виданнях «Новости», «Неделя», 
«с.-Петербургские ведомости», «образование», зокрема з питань літературної критики.

2  Шевченко Т. Г. дневник. М.-л.: Academia, 1931. с. 360.
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якби зострілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
якеє тихеє ти слово
тойді б промовила мені?
Ніякого. і не пізнала б.
а може б, потім нагадала,
сказавши: «снилося дурній».

Маємо також можливість прочитати художню трактовку зустрічі Шевченка 
з рєпніною в романі про Шевченка відомого польського перекладача і літературоз-
навця Єжи Єнджеєвича «українські ночі, або родовід генія»:

«у Шевченка було велике бажання зустрітися з княжною варварою. її терпля-
че і саможертовне почуття викликало вдячність і найвищу повагу. скільки ж то літ 
вони не бачилися?

схвильовано переступив він поріг невеликого палацику, розташованого в цен-
трі Москви. княжна, попереджена про його візит, чекала в салоні. серце її стукоті-
ло, як молоток.

Привітавшись і придивившись одне до одного, обоє відчули дивне розчарування.
Чоловік, який стояв перед княжною в шанобливій позі, дуже мало мав спільного 

з тим поетом, чий образ вона берегла в пам’яті. це був старий чоловік з великою 
посивілою бородою, з чорною пов’язкою на лобі, з прищами на лиці, з глибоко за-
палими очима, виснажений, блідий, і несло від нього якимось поганим тютюном.

княжна розгубилася. відчула себе так, ніби хтось заподіяв кривду або невдало 
пожартував. вона забула, що Шевченко повертається з довгої страшної неволі. По-
чала йому читати мораль і повчати, як остання ханжа.

Шевченко дивився на неї з болем і здивуванням. розмова тривала недовго. Про-
звучала як фальшивий акорд. аж коли Шевченко вийшов, княжна опам’яталась і ки-
нулась до дверей. Хотіла наздогнати його, перепросити, цілувати йому руки…»

Навряд чи рєпніна читала Шевченкові мораль, і, тим більше, маловірогідно, 
що в неї з’явилося бажання цілувати йому руки. Навряд. Повна байдужість до цьо-
го чужого чоловіка, яку вона сама собі не могла пояснити, охопила княжну. Попе-
реду був ще цілий тиждень, щоб огорнути теплом поета, проте вона не знайшла 
в собі сили зголоситися до нього й не зробила кроку назустріч під час другої зу-
стрічі 24 березня, коли Шевченко з Щепкіним заїхали до неї додому наступного 
після Пасхи дня. уявіть собі ситуацію. Шевченко, змучений засланням і хворобою, 
з 11 березня живе у Щепкіна в Москві, про що рєпніна напевне знає. з її боку — 
жодного милосердного поруху. Нарешті, ледь звівшись на ноги, поет 17 березня 
нетерпляче навіщає «давно не баченого друга мого, княжну варвару Миколаївну 
рєпніну». сумний результат цієї зустрічі нам відомий. але у великодній понеділок 
тарас Григорович, ще сподіваючись на чудо, наполягає перед Щепкіним на візи-
ті до рєпніної — свято все-таки велике. Після цього в щоденнику занотував одну 
лише фразу: «От Аксаковых заехали к Репниной». Наскільки сухою та непривітною 
була зустріч із боку рєпніної, щоб Шевченко обмежився цими дерев’яними слова-
ми! тоді як, траплялося, після візитів у Москві він записував: «Возвратилися восвояси, 
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дивяся бывшему». з рєпніною в Москві Шевченко розійшовся боляче вражений і не-
заслужено ображений. 

Більше того, вже ніколи їх особисті стосунки й  листування не поновилися. Між 
ними розверзлася прірва. Хоча Шевченко не хотів цього, просив Щепкіна у листі від 
13 листопада 1858 року: «Поклонись В. Н. Репниной…» лише через чверть століття в листі 
до Федора лазаревського рєпніна зізналася: «По возвращении из ссылки я его (Шев-
ченко) видела два раза, и он на меня сделал грустное впечатление; я виню себя, что не 
переписывалась с ним, когда он был в Петербурге». в 1887 році знову підтвердила в жур-
налі «русский архив» (№ 6): «я видела Шевченка два раза в проезде его через Москву 
в Петербург и, к сожалению моему, переписка наша не возобновилась». Напевне, зму-
чений засланням і хворобою бородатий поет видався їй тільки «совершенной изнанкой 
бывшего Шевченка», як сам він висловився в листопаді 1849 року в листі до княжни…

але ж справді глибокі, душевні, співчутливі стосунки не залежать від зовнішнього 
вигляду та стану здоров’я приятеля чи друга…

Після зустрічі з  рєпніною в  щоденнику Шевченка з’явився іронічно-гіркий за-
пис: «Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела. И вдарилася в хан-
жество, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?»1

…сном лукавим розійшлось,
слізьми-водою розлилось
колишнєє святеє диво!

утім, уже говорилося про те, що ще в яготині варвара рєпніна намагалася три-
мати Шевченка в атмосфері моральних прописів, а іван дзюба влучно зауважив, що 
почуття княжни «в щоденних стосунках набирало характеру ригористичного мо-
рального опікунства».

рєпніна  — розумна жінка!  — сама це відчувала. в  1844 році вона зізнавалася 
Шевченкові: «…я вам надоела, как горькая редька и что роль совести вашей, которую 
я себе присвоила, вам казалась непозволенным завоеванием или просто присваива-
нием». у цьому вся драма їх стосунків.

Бо відразу після процитованих слів рєпніна все-таки наполягала на своєму:
«и сколько раз святая истина, которую я  никак не могу согласиться назвать 

суровою, хотя б  и  была очень строгою, сколько раз она рвалась из души моей на 
уста, желая, надеясь иногда, что будет доступна душе вашей, что будет принята как 
лучшее доказательство сестриной попечительности, что несмотря на орудие, напо-
минающее вам о цели жизни нашей и о надеждах вечных, орудие слабое и греш-
ное, вы бы с молитвою в сердце и с сильною волею принялись за перевоспитание 
свое,  — улучшив, освятив с  помощию благодати Господней все прекрасное, все 
святое, все высокое, дарованное вам столь щедро, и  искоренив пагубный порок, 
который клонит вас к долу!»

1  Шевченко був близьким до істини. родич рєпніної граф с. Шереметєв писав стосовно тих років: 
«…сошлась она с  приходским священником отцом Николаем… он был её духовником и  оказывал ей 
нравственную поддержку среди забот и житейских треволнений».
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утім, починаючи з Михайла Чалого, довго вважалося, що рєпніна «своїми висо-
коморальними і глибоко релігійними посланнями намагалася спрямувати його на 
істинну путь, з якої його часто зводили полтавські та чернігівські гульвіси». Насправ-
ді ці напучування завжди викликали у Шевченка внутрішній протест, тим більше 
після тяжких років заслання. у Марієтти Шагінян читаємо: «когда, после ссылки, 
он снова встретился с княжной в Москве и над ним, еще, в сущности, не старым, 
тяжкий опыт десяти лет прошел, как буря над лесом, превратив его в  больного, 
облысевшего старика, а ее, уже старуху1, “счастливо переменил”, округлил и омоло-
дил, Шевченко коротко записал в своем дневнике 17 марта 1858 года:

“Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?”
Молитвы и подавленные страсти; мировоззрение, выросшее на отказе, нетерпи-

мое к себе и другим, но овеянное дымкой большой поэзии действительно прекрас-
ной и доброй души, — таков был новый друг Шевченко, встреченный им в яготине 
и тотчас же страстно его полюбивший. Между этим другом и воздухом беспечной 
Мосевки была целая пропасть. яготин и Мосевка исключали друг друга, тут была ан-
типатия глубже человеческой, — антагонизм двух эпох, двух разных мировоззрений».

якщо не розглядатимемо ці два світогляди виключно в класовому розумінні, то 
можна сказати, що Шагінян досить точно вказала на давні витоки холодної москов-
ської зустрічі Шевченка й рєпніної.

вони завжди жили в різних світах, що виявилося вже під час їхніх перших зу-
стрічей, овіяних, щоправда, романтичною закоханістю рєпніної. Проте страшне де-
сятирічне заслання, в якому на перших порах рєпніна навіть намагалася допомогти 
Шевченкові, врешті-решт виявилося непереборною безоднею, що розвела їх наза-
вжди. річ не в тому, що поет був хворим і виснаженим, а княжна — вже немолодою 
жінкою (не про їхнє ж весілля йшлося!), а в охолодженні, більше того, зледенінні, 
в тому числі соціальному, самої душі рєпніної стосовно Шевченка.

Ніхто, крім неї, не відштовхнув у Москві поета2. Нагадаю, що лише через місяць 
після зустрічі з рєпніною, в квітні 1858 року змученим поетом щиро захоплювалася 
юна катерина Юнге (толстая): «кроме симпатии, которую возбуждали его горькая 
доля, его поэтическая натура, нельзя было не полюбить этого человека за незлоби-
вое серце, за почти беспомощную доверчивость… какой Шевченко милый, как я лю-

1  варварі рєпніній йшов п’ятдесятий рік, і це був уже не той вік, в якому справді легко розпалити 
знову вогнище старих почуттів, які охоплювали її в яготині.

2  утім, я був би неточним або нещирим, якби не сказав, що в Москві справді по-хамськи поставився 
до тараса Шевченка астраханський купець-мільйонер олександр сапожников. його поет знав ще на 
початку 40-х років у Петербурзі, коли навчався в академії художеств, а дев’ятирічний син багатого куп-
ця-мецената брав у нього уроки малювання. знайомство відновилося 16 серпня 1857 року в астрахані, 
коли сапожников уже був астраханським купцем, рибопромисловцем-мільйонером. Після зустрічі са-
пожников охоче запропонував Шевченкові каюту на пароплаві «князь Пожарский», що доставив поета 
з астрахані в Нижній Новгород. вчорашній засланець був вдячний сапожникову й за те, що в холодну 
ніч він одягнув його на пароплаві. «Александр Александрович, спасибо ему, предложил мне своё теплое пальто, 
брюки и жилет. Я с благодарностию принял всё это, как дар, ниспосланный мне свыше, и через минуту явился на 
палубе преображённым в настоящего денди. Бог да наградит тебя, мой добрый Саша, за это братски дружеское 
преображение!» в цих словах є деяка екзальтованість сприйняття вчинку сапожникова, але Шевченка 
можна зрозуміти, він сам зізнавався, що відчував попервах після казарми: «Простое человеческое обращение 
со мною теперь мне кажется чем-то сверхъестественным, невероятным».
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блю его!.. я  Шевченку с  каждым днём больше люблю…» таки було за що любити 
беззахисного українського генія.

яким побачила княжна рєпніна свого давнього друга? «зовсім потухлим», розби-
тим фізично й морально. Наче очима рєпніної дивився на поета й Микита савичев1, 
котрий зустрічався з Шевченком у березні 1858 року: «тараса Григоровича не можна 
було пізнати, і я, лише придивившись, упізнав його. Жовтозелений, у зморшках, худий, 
похнюплений, убитий фізично й морально…» Безперечно, поет, який десять років про-
вів у засланні й хворів у Москві, перебував не в кращій фізичній формі, але морально 
вбитий він, очевидно, на той час уже не був, про що свідчать його щоденник і листи.

Що ж до справдішнього вигляду поета після заслання, то зберігся автопортрет, ви-
конаний Шевченком на початку 1858 року в Нижньому Новгороді. Привертають ува-
гу високе мудре чоло і глибокі страдницькі очі. Григорій Галаган, який зустрівся з Шев-
ченком 25 березня, писав: «Наш поэт сильно переменился, постарел. Над его широким 
лбом распространилась лысина, густая борода с  проседью при его глубоком взгляде 
даёт ему вид одного из мудрых наших дедов-паличников, к которым часто приходят 
за советом». тридцятого березня 1858 року, тобто відразу після повернення до Петер-
бурга, Шевченко зробив першу фотографію з натури — «в шапці і кожусі». додамо — 
з бородою: «відростив бороду, справжнісіньке помело…» Михайло Щепкін ще в січні 
1858 ро  ку в листі до Шевченка з Москви в Нижній Новгород писав: «цілую тебе в бо-
роду». катерина Юнге, яка п’ятнадцятирічною бачила Шевченка відразу після приїзду 
в Петербург, згадувала: «увійшов він, з довгою бородою, з добродушною усмішкою…»

Хоча Шевченко й не був у захваті від згаданої фотографії, але через два роки напи-
сав із неї автопортрет. На нас дивиться згорьований, але мудрий і добродушний коб-
зар з глибоким поглядом над широким чолом і бісиками в очах… володимир яцюк, 
який досліджував цей сюжет, зауважив: «На офортному зображенні дано іншу психо-

1  савичев Микита Федорович (1820–1885) — офіцер уральського козачого війська, з яким Шев-
ченко познайомився в Новопетровському укріпленні. стаття савичева «кратковременное знакомство 
с тарасом Григорьевичем Шевченко» (казачий вестник, 1884, 24, 27 травня) є цінним мемуарним дже-
релом для вивчення життя поета в засланні. в цих спогадах є, зокрема, такі слова: «Ніколи Шевченко не 
промовив жодного слова нарікання на своє становище, ніколи я не бачив його сумним, зажуреним. він 
був фізично міцним, рум’яним, погляд у нього був завжди ясним і одвертим».

очевидно, що саме добра пам’ять про сапожникова привела тараса Григоровича до московського 
помешкання астраханського мільйонера 20 березня 1858 року. але той не прийняв поета. Шевченко 
записав у щоденнику: «Зашёл к А. А. Сапожникову, моему спутнику из Астрахани до Нижнего. Болен, никого не 
принимает. И хорошо делает, потому что я весь облеплен грязью». таке покірне пояснення Шевченком відмо-
ви сапожникова лише надає цьому прикрому епізоду гіркої драматичності. Навіть якщо сапожников 
почувався недобре, він, безперечно, міг би виявити до Шевченка елементарну людську увагу. Через день 
аксаков, який був справді хворим і нікого не приймав, дізнавшись про прихід Шевченка й Щепкіна, 
всупереч лікарській забороні, покликав їх до себе. дивно, що Петро Жур у літописі «труди і дні кобзаря», 
перераховуючи всі сюжети Шевченкового щоденника за 20 березня, вилучив історію з візитом поета до 
сапожникова. тоді як ця історія, єдина в московський період, знову нагадала Шевченкові приниження, 
які він переживав упродовж довгих років.

На мій погляд, у випадку з сапожниковим недостатньо говорити лише про брак будь-якої культури 
гостинності, а й про його безсовісне ставлення до поета. адже й після повернення до Петербурга той 
не захотів підтримувати знайомство з Шевченком. Четвертого травня 1858 року поет пішов до сапож-
никова додому вже в Петербурзі: «Я пустился к нему, застал его дома, но он меня не принял по случаю скорого 
обеда. Это меня немного сконфузило, я отряхнул прах от ног своих…»
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логічну характеристику образу портретованого… бачимо майже повну протилежність: 
цілковита суворість, щемна туга, що межує з гнівом, таїна вольового спалаху очей».

Гарно писав олександр афанасьєв-Чужбинський, що тарас Григорович поста-
рів, змінилося обличчя, але в його очах те саме тихе світло думки і почуття, якого не 
можна було забути навіть після довгої розлуки1.

а як виглядала варвара рєпніна? Є портрет художниці Глафіри Псьол2, викона-
ний у 1839 році, коли варварі Миколаївні виповнилося тридцять літ, тобто за чо-
тири роки до її знайомства з поетом. але зберігся й пізніший акварельний портрет 
варвари рєпніної, створений саме в 1858 році, коли Шевченко зустрічався з нею 
в Москві. він знаходиться у державному музеї о. с. Пушкіна в Москві. його авто-
ром був художник і літограф європейського масштабу леопольд Фішер, який тонко 
відчував техніку акварельного малярства. він створив блискучий зразок реалістич-
ного салонного портрету, не прагнучи до скільки-небудь глибокого психологічного 
розкриття особистості, вміло й добросовісно передав у насиченій кольоровій гамі 
з використанням яскравих тонів іконографічну схожість. якраз це й дало змогу на-
уковому консультанту державного музею ім. о. с. Пушкіна Н. Нечаєвій припусти-
ти, що на акварелі зображено саме варвару рєпніну. справді, модель Фішера разюче 
схожа зі згаданим портретом Глафіри Псьол. так само фотографія рєпніної кінця 
ХіХ століття підтверджує цю схожість. На користь версії Нечаєвої свідчить і те, що 
портрет походить з родини рєпніних.

Наприкінці незакінченої повісті про тараса Шевченка (Березовського) навічно 
збереглися слова від імені рєпніної, якими й хочу завершити цей сюжет: «вона зро-
зуміла, що настав час пробудження для Березовського, і серце її обливалося кров’ю 
при думці про його біди». Хоча в повісті, написаній в 1843–1844 роках, йшлося-ду-
малося про зовсім інші біди, та слова рєпніної виявилися пророчими…

«Шанованому мною цінителю Шевченка…»

окремо хочу сказати про архівні документи з відділу рукописних фондів і тек-
стології інституту літератури ім. т.  Г.  Шевченка НаН україни, що пов’язані зі 
спробами Михайла Чалого під час підготовки біографії Шевченка та й після вихо-
ду його книжки «Жизнь и произведения тараса Шевченко» (1882) дізнатися яко-
мога більше про кобзаря від варвари рєпніної. Чалий навіть склав для неї питаль-

1  Між іншим, зазначу, що сучасники асоціювали зовнішній вигляд Шевченка з образом типового 
українця. скажімо, за словами нижньогородського чиновника костянтина Шрейдера, поет «втілював 
правдивий тип українця». Письменник іван тургенєв писав, що «Шевченко виглядав як справжній ма-
лорос, хохол».

у вже згаданому в 1-й главі Формулярному списку т. Г. Шевченка, складеному на засланні й зафіксо-
ваному в зв’язку з його закінченням 28 травня 1857 року, зазначалося: «39 лет. росту 2 аршина 5 вершков 
(приблизно 164 см. — В. М.). лицо чистое, волосы на голове и бровях темно-русые, глаза темно-серые, 
нос обыкновенный».

2  у листі до андрія лизогуба з орської фортеці від 1 лютого 1848 року Шевченко писав: «Нікому 
в світі я тепер так не завидую, як малярам і Глафірі Іванівні, а, може, вже вона покинула, крий Боже, малювать!»
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ник, на який княжна відповіла далеко не повністю, вкрай скупо та сухо. скажімо, 
Чалий запитував, із ким встиг познайомитися Шевченко до від’їзду в Петербург, 
а рєпніна коротко написала: «совершенно не знаю». Ще питання: «зачем он уез-
жал в Петербург?» ― «Не знаю». або: «…кто такой господин, пригласивший тараса 
на обед и не сей ли господин донес на него?» ― «Не знаю». Чалий запитував, хто 
така генеральша, на балу в якої Шевченко танцював з нею українську «метелицю». 
Певно, рєпніна не могла не знати, що йдеться про вже згадану тетяну волховську, 
але відповіла: «Неизвестно». втім, уже в  наступному питанні про те, хто володів 
Мойсівкою, чітко вказала: «татьяна Густафовна вольховская». Було й таке питання: 
«кто из знакомых тарасу Григорьевичу помещиков отличался особенно дурным 
обращением с крестьянами?» рєпніна відповіла: «Не знаю»1. Хоча нам уже відомо 
про її співчутливу реакцію на переживання Шевченка з приводу пихатості й жор-
стокості Платона лукашевича.

так само стриманою й лапідарною була рєпніна й у невеличких спогадах про 
Шевченка, опублікованих в «русском архиве» (1887, № 6).

але, але… в 1881–1883 роках рєпніна написала з Москви кілька теплих, добро-
зичливих листів Чалому про Шевченка. скажімо, 10 січня 1881 року:

«Милостивый государь
Многоуважаемый Михаил корнеевич
в память Шевченки протягиваю вам руку ― но увы, не руку помощи, потому 

что не имею ни одного письма его у себя. когда он был арестован… в 1847 году на бе-
регу  его любимого днепра2, мне дали знать из киева, что в яготине будет флигель-
адъютант, чтобы освидетельствовать мои бумаги, то, хотя в письмах Шевченко ниче-
го не было предосудительного, я не хотела подвергать их хладному разбирательству 
и не желала также их уничтожить, и я их отдала на сохранение доброму знакомому, 
который к удивлению моему и забыл про них!!

у меня находится портрет Шевченки, сделанный им самим, снимок с его рисун-
ка, Хаты3, в которой он родился, и печатанная маленькая поэма “тризна” на велико-
русском языке, посвященная мне ― со многими пропусками по милости цензуры4… 
в скором времени я пришлю вам портрет, Хату и печатную “тризну” и если вы не 
возвратите их к моей смерти (мне 73-й год), то пусть они остануться вашим достоя-
нием, как уважаемому мною ценителю Шевченка. 

крайне сожалею, что не могу удовлетворить ваше желание пополнить рукопи-
сями и текстами предпринятую вами биографию Шевченки…»5

1  відділ рукописних фондів і  текстології інституту літератури ім. т.  Г.  Шевченка НаН україни, 
ф. 92, № 5,  арк.1–4.

2  Шевченко був заарештований на дніпровській переправі в києві 5 квітня 1847 року.
3  як ми вже знаємо, княжна сама скопіювала малюнок Шевченка «Хатинка».
4  Поему «тризна» вперше було надруковано в журналі «Маяк» (1844, № 4) зі значними цензурними 

купюрами та переробками. того ж року вона вийшла окремою книжкою в Петербурзі з цензурними 
вилученнями. рєпніна доклала чимало зусиль до поширення видання. Примірник книжки пізніше зна-
йдено в її паперах, і М. Гершензон опублікував факсиміле відновлених рєпніною рядків у «русских про-
пилеях». Пізніше й примірник рєпніної було втрачено. 

5  відділ рукописних фондів і тектології інституту літератури ім. т. Г. Шевченка НаН україни, ф. 92, 
№ 45, арк. 1–3.
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із цього щирого листа постає зовсім інша рєпніна, відмінна від тієї, з якою Шев-
ченко зустрічався в березні 1858 року. Минуло майже чверть століття після тієї при-
кро-холодної московської зустрічі й двадцять років після Шевченкової смерті. княж-
на все частіше думала про вічність (хоча прожила ще десять років). вона, мабуть, 
усвідомила вповні, що в її довгому житті не було нічого кращого, світлішого й яскра-
вішого, ніж зустріч із геніальним Шевченком. очевидно, вона відчувала певну про-
вину перед ним… а головне, рєпніна берегла пам’ять про поета, й листи до Чалого 
справді в цьому переконують. у листопаді 1882 року рєпніна весь лист присвятила 
необхідності відновлення, зміцнення та спорудження нового хреста на Шевченко-
вій могилі: «коли Бог даст поправить могилу и водрузить гранитный крест»1. у на-
ступному листі від 5 січня 1883 року вона знову зверталася до цієї болючої теми 
й повідомляла, що готова «дать 500 руб. на поправку могилы Шевченко»2. 

значить, княжна добре знала про неважний стан могили Шевченка, що хвилю-
вав тоді багатьох українських патріотів. скажімо, в тому ж 1883 році Борис Грінчен-
ко писав своїй дружині: «тяжко, бо передо мною стоїть могила нашого народного 
поета, мученика ідеї, сина народа. там над дніпром, стоїть вона, боки її пообвалю-
валися, хрест… підгнив і впав. і не можна оправити могилу, не можна нового хреста 
поставити ― поліціянти, маючи наказ “свыше”, не дають і підходити до могили»3.

у згаданому листі рєпніної від 5 січня 1883 року є два важливих моменти. По-
перше, стає ясно, що Чалий повернув рєпніній уже згадані Шевченкові раритети: 
«Благодарю вас за присылку портрета Шевченка и  его Хаты, со временем и  то, 
и другое возвратится к вам…» а ще рєпніна пообіцяла Чалому: «как скоро вы при-
ступите к  второму изданию биографии Шевченки, я  вышлю вам его письма из 
ссылки»4. уже в листі від 22 березня 1883 року вона повідомила, що вислала Чалому 
копії «писем Шевченки из ссылки»5. у наступному листі 2 серпня 1883 року рєпні-
на писала: «я надеюсь, что вы, Милостивый Государь, получили письма Шевченка 
и что вы были довольны, прочитав их; после смерти моей вы получите оригиналы 
и портрет тараса…» рєпніна знову турбувалася про впорядкування могили Шев-
ченка і повідомляла, що зі свого боку через свого племінника передала для цього 
«невеличку суму»6.

листи рєпніної до Чалого зовсім по-іншому малюють ставлення княжни на схилі 
літ її до свого давнього великого друга. в них вона ніби відмолює свої гріхи перед ним…

Є ще один пронизливий момент, який стосується пізнішого часу. Микола сто-
роженко писав із Москви до володимира антоновича в  грудні 1889 року, що він 
отримав листа з україни, в якому йшлося про тяжке становище сім’ї рідної Шевчен-
кової племінниці ірини: «когда кн. репнина сообщила мне это письмо, то я начал 
между своими знакомыми сбор пожертвований…»

1  відділ рукописів фондів і текстології інституту літератури ім. т. Г. Шевченка НаН україни, ф. 92, 
№ 47, арк. 1–2.

2  там само. № 48, арк 1.
3  т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. ― к.: Наукова думка, 1966. с. 75. 
4  там само. № 48, арк. 1–2.
5  там само. № 49, арк. 1.
6  там само. № 50, арк. 1.
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душа рєпніної пам’ятала Шевченка завжди… Наприкінці життя княжна жила 
досить скромно на гроші, які висилали їй родичі. кажуть, що значну частину їх вона 
віддавала біднякам.

варвара Миколаївна померла наприкінці 1891 року, тобто пережила Шевченка 
на три десятиліття. Була похована на кладовищі алексєєвського монастиря в Мо-
скві. заснований у другій половині XIV століття, жіночий монастир уперше згаду-
вався в літописах 1472 року. На остоженці він проіснував майже два століття і пе-
режив чимало нещасть ― пожежі й навіть землетрус, від якого тріснули його стіни, 
а в 1451 ро  ці монастир пограбували татари. 

Після пожежі, певно в 1547 році, цар іван Грозний перевів обитель в урочище 
Чортольє (тепер вул. волхонка) на місце нинішнього храму Христа спасителя. істо-
рична драма зі стражденним монастирем на цьому не закінчилися. він був розоре-
ний поляками в смутні часи й відбудований до 1625 року. Через чотири роки мо-
настир знову постраждав від пожежі й знову підвівся з попелу в 1634-му. в обитель, 
що знаходилася неподалік кремля, частенько навідувалися царі. скажімо, перший 
цар із династії романових бував у ньому 8 разів і 1629 року подарував срібну лампа-
ду на честь народження спадкоємця престолу олексія Михайловича. сам олексій 
Михайлович бував тут за три десятиліття 25 разів. але знову трапилася біда ― алек-
сєєвський монастир згорів у 1737 році й знову був відбудований. Під час нашестя 
Наполеона його пограбували, він постраждав у  всемосковській пожежі, але знову 
швидко постав із попелу. 

тяжкі випробування випали на долю монастиря, коли цар Микола і  повелів 
на його місці побудувати храм Христа спасителя. унікальний кам’яний храм пре-
подобного олексія розібрали, а цвинтар, який утворився за три століття… історик 
і москвознавець іван забєлін (1820‒1909) писав: «когда в 1836 г. определено было 
на месте монастыря построить храм Христа спасителя, то в 1838 г. при разборке 
монастырских храмов и при земляных работах для устройства фундамента новому 
храму были открыты разновременные монастырские кладбища…»

алексєєвський монастир перевели тоді в  окраїнне московське красне село 
(район сучасної верхньої красносельської вулиці) до Хрестовоздвиженської церк-
ви, в  якій у  1841 році було освячено лише вівтав на честь преподобного олексія, 
а в 1853-му нарешті споруджено і кам’яний храм його імені.

Неподалік від цього храму, який зберігся донині, й було поховано варвару рєпніну. 
в той час настоятелькою алексєєвського монастиря вже два десятиліття була матушка 
антонія (троїліна). На монастирському цвинтарі знаходилися могили Шевченкового 
знайомого ― скульптора Миколи рамазанова, письменника й археолога олександра 
вельтмана, публіциста Михайла каткова, художника іларіона Прянішнікова та ін. 
кладовище було невеликим, але вважалося одним із кращих, зразкових у Москві та 
росії. у 30-х роках ХХ століття радянська влада закрила монастир, його стіни та вежі 
були знесені в зв’язку з реконструкцією верхньої красносельської вулиці, деякі церкви 
перебудовані або поглинуті новими будівлями. цвинтар було зрівняно з землею…

тривалий час на місці колишнього цвинтаря функціонував дитячий парк красно-
сельського району, взимку влаштовувався каток. Потім, під час будівництва третього 
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транспортного кільця, парк ліквідували, місцевість заасфальтували. Нині через колиш-
ній цвинтар алексєєвського монастиря пролягає швидкісна ділянка третього кільця 
(вулиця Гаврикова ― від русаковської естакади в бік ризького вокзалу), якою з вітерцем 
проносяться автомобілі, й водії навіть не припускають, що мчаться по кістках…1

Нещодавно в Москві вийшла книга «Мистика московских кладбищ», в якій ця 
справді містична історія, як і  взагалі варвара рєпніна, навіть не згадуються. втім, 
і в сучасних засобах інформації практично немає інформації про поховання княж-
ни, в кращому випадку йдеться про те, що на цвинтарі алексєєвського монастиря 
були поховані представники роду волконських. Навіть у  книзі і.  токмакова «ис-
торическое и  археологическое описание Московского алексеевского девичьего 
монастыря» (1896) прізвище варвари рєпніної не згадувалося серед «фамилий лиц, 
погребенных в Московском алексеевском монастыре». зате в третьому томі «Мос-
ковского некрополя», виданому в Петербурзі 1908 року, читаємо: 

«репнина, княжна варвара Николаевна, р. 19 июля 1808 † 27 ноября 1891; про-
тив Г. и. дунин-Борковской2 (алексеевский монастырь)».

окрім підтвердження місця поховання рєпніної, ця важлива фіксація містить 
у собі інформацію, про яку ще не писали. очевидно, що варвара Миколаївна запові-
ла поховати себе поруч із Глафірою Псьол (дунін-Борковською), котра була далекою 
родичкою княжни та її вихованкою: жила в сім’ї рєпніних з трьох років і до виходу 
заміж у 1845 році за поміщика Петра дуніна-Борковського, а після того, як овдовіла, 
поселилася в Москві у рєпніної. княжна, яка була на п’ятнадцять років старшою за 
Глафіру іванівну, пережила її на п’ять літ. 

я був у  храмі преподобного олексія людини Божої на самому початку грудня 
2012 року, коли закінчував цю главу, й мені розповіли, що всі зібрані на місці колиш-
нього цвинтаря кістки в майбутньому  поховають під одним великим хрестом…

Під похмурим небом лежав мокрий сніг, ноги тонули в брудній каші, а на вході 
до пустого подвір’я за церквою, де мали бути могили, висів замок…

стоячи біля алексєєвського храму, міг лише подумки прочитати на пам’ять про 
варвару рєпніну:

отче алексие, Божий человече,
тихо серце молит на исходе дня,
кроткий, терпеливый, устремленный в вечность,
Помолись пред Богом, отче, за меня.
……………………………………………….
станем на молебен у твоей иконы,
Пропоем акафист вместе не спеша,
теплая молитва, частые поклоны,
сердце нам согреют, воспарит душа. 

1  утім, невелика територія живої землі колишнього цвинтаря збереглася саме біля храму олексія 
людини Божої. 

2  ідеться про те, що рєпніна була похована навпроти могили Глафіри дунін-Борковської (1823–1886). 
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«Так, мов я читаю історію України»

Пантелеймон куліш розповідав про своє знайомство з тарасом Шевченком у києві 
в 1843 році в автобіографічній «Жизни куліша» (1867):

«Перша зустріч куліша з Шевченком була характерна. ввіходить хтось до куліша 
у полотняному пальті. — “здорові були!.. а вгадайте — хто?” — “Хто ж, як не Шевчен-
ко?” (а ніколи не бачив його і намальованого). — “він і є!.. Чи нема в вас чарки горілки?”1 
і т. д. тут уже й пішло справдешнє січове балакання, а далі й співи. (Шевченко мав го-
лос пречудовий, а куліш знав незліченну силу пісень.) Почали потім їздити навкруги 
києва, рисовати, рибу за дніпром варити. тільки куліш не зовсім уподобав Шевченка 
за його цинізм; зносив його норови ради його таланту. а Шевченкові знов не здалась 
до смаку та аристократичність кулішева… кохавсь куліш у чистоті і коло своєї особи 
вродливої, і навкруги себе, кохався у порядкові як до річей, так і до часу; а ухо в його 
дівоче: гнилого слова ніхто не чував від нього. Можна сказати, що се зійшовся низовий 

1  Євген Нахлік зауважив, що горілки в куліша не виявилося, але виручив товариш по києво-По-
дільському училищу — тамтешній учитель малювання і каліграфії олекса сенчило-стефановський (ро-
дом із Ніжина), який квартирував у тому таки будинку і любив хильнути — він умить приніс зі своїх 
запасів «графинчик запеканки».

куліш згадував:
— Бач, яку вони тут горілку п’ють! — воскликнул добродушно Шевченко, осушив чарку, и живо на-

помнил мне стихи кобзарской думы, которыми сам он впоследствии восхищался много раз:
 

Мабуть, сей козак нігде не бував,
добрих горілок не пивав.

Нахлік зафіксував:
«ставлення до спиртного, міра й наслідки його вживання були одними з тих чинників, що спричи-

нювали побутово-психологічне розходження куліша з Шевченком (надто на зламі 50–60-х років). На 
відміну від гедоністичного Шевченка, пунктуальний, усидливий і рівномірно працьовитий куліш не мав 
схильності до мистецької богеми».

Нагадаю, що гедонізм  — це стремління людини до насолоди й  приємності як найвищого блага, 
життєвої мети. саме про Шевченка сказано, правда? Не знаю, як читачеві, а мені не подобається, коли 
нібито гедонізм Шевченка протиставляється «рівномірній працьовитості» куліша. Є й інші, більш важ-
ливі, порівняльні характеристики.
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курінник, січовик із городовим козаком-кармазинником. а були, справді, вони пред-
ставителі двох половин козащини. Шевченко репрезентував собою правобережну 
козащину, що після андрусівського договору зосталась без старшини і опинилась під 
лядською кормигою, що втікала на січ, а з січі верталась у панські добра гайдамаками… 
куліш походить з того козацтва, що радувало з царськими боярами, спорудило цареві 
Петру “Малоросійську колегію”1, помагало цариці катерині2 писати “Наказ” і завести 
на вкраїні училища замість старих бурс. один учивсь історії просто від гайдамацьких 
ватажків, читав її з ураженого серця козацького, що рвалось і томилось у підданстві 
в  козацького ворога ляха; другий дорозумувавсь української бувальщини від такого 
коліна, що спредку-віку не знало панщини, що стояло колись на узграниччі поруч із 
лицарями лянцкоронськими, Претвичами, вишневецькими, обороняючи Полуденну 
русь, литву і Польщу, а потім волею пішло обороняти Московщину. Глибина чуття 
своєї народності була в обох їх однакова, тільки в Шевченка кров буяла без упину; ку-
ліш уже й тоді шукав рівноваги серця і розуму, рівноваги хочу і мушу. енергія холодна, 
мовчазна, а проте необорима ні щастєм ні лихом була і є ідеалом його».

Говорячи словами Пантелеймона олександровича, цитовану «Жизнь куліша» 
«писано року Божого 1867-го, місяця серпня, 20-го дня». тобто, через шість з лиш-
ком років після смерті Шевченка куліш упевнено відчував себе врівень із кобзарем 
і вивищував свою персону в усіх інших іпостасях, як він, утім, робив і до того, й ще 
впродовж тридцяти років опісля.

саме про це я й хочу коротко розповісти читачеві, щоб у чималому масиві спра-
ведливо величальних текстів про куліша виокремити деякі сюжети (не всі), що по-
казують, яким унікально-неповторним був Пантелеймон олександрович у  дружбі 
з тарасом Григоровичем і в посмертній пам’яті про нього.

відразу зауважу, що не заперечую сучасних основоположних оцінок життя, 
творчості та світогляду видатного українського літератора, історика, фольклориста, 
етнографа та громадсько-культурного діяча Пантелеймона куліша, зконцентрова-
них у двотомній науковій біографії Євгена Нахліка3. тим більше, доземно шаную ви-
сокі характеристики Пантелеймона куліша, висловлені тарасом Шевченком і Ми-
колою Гоголем, про що йдеться в різних главах цієї книги.

тому прошу не турбуватися кулішезнавців, а, тим паче, кулішефілів. 
Наразі чітко сформулюю, заради чого написана ця глава. Хочу в ній висловити 

свою переконаність: сучасний читач має право знати, хоча б у лапідарному викладі, 
правду про стосунки куліша з Шевченком. у всіх публікаціях, у тому числі довідни-
кових, енциклопедичних, обов’язково необхідно про це писати. та хіба невідома досі 
та сірячинна правда? відома, давно відома! але лише спеціалістам, які у своїх публі-

1  Малоросійська колегія — центральний орган російської колоніальної адміністрації в лівобереж-
ній україні. створена 1722 року Петром і для контролю гетьманського уряду та поступового обмеження 
його прав. діяла до 1727 року. друга Малоросійська колегія (1764–1781) була створена указом катерини 
іі після остаточного скасування гетьманства.

2  1882 року іван Франко писав, що куліш «обдав» катерину іі «ореолом святості»: «Нам же катери-
на ні сват, ні брат, і судимо ми її не по “ангельській” красі, а по її ділах…»

3  Нахлік Є. Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель. Наукова монографія у двох 
томах. — к.: український письменник, 2007.
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каціях її частенько замовчують або пропонують у дозованому вигляді, як їм зручніше 
чи вигідніше. соромно навіть іноді буває перед пам’яттю про тараса Григоровича…

Мабуть, читачеві буде цікаво познайомитися з поглядами Шевченкового біогра-
фа Павла зайцева на початок і розвиток стосунків між Шевченком і кулішем:

«Шевченко перевищував куліша силою інтуїції й фантазії та яскравістю почувань, 
що ними завжди забарвлювались і його думки; куліш перевищував Шевченка силою 
критичної аргументації і, як людина з більшою систематичною освітою, значно більше 
знав і тому мав більшу самовпевненість. стиль їх взаємин безперечно усталився вже тоді: 
деяка протекційність і повчальність тону з боку самовпевненого куліша, сполучена, уві-
чі й на людях, із пошаною до поетичного дару Шевченка, а з боку Шевченка — завжди 
щире признання освічености й національних заслуг куліша при одночасному критич-
ному — в душі — ставленні до його безмірної амбіції та самовпевнености. Шевченко 
завжди вмів визначити певну межу для кулішевих тенденцій впливати на нього і його 
собі підпорядковувати. “справдешнє січове балакання” не привело до справжнього сі-
чового побратимства: різниця психічних структур обох молодих титанів нашого відро-
дження стояла між ними стіною, через яку вони, одначе, могли один одному простягати 
руки, коли було треба, Шевченко робив це завжди щиро, а куліш — не завжди»1.

до цього додам, по-моєму, вкрай важливе: Шевченко найперше перевищував ку-
ліша силою свого генія, і цим урешті-решт визначалося все інше в стосунках «моло-
дих титанів», в тому числі й войовнича заздрість куліша. 

Щодо радянських авторів, то вони писали прямолінійно: «справжньої дружби, 
навіть на початку знайомства, між ними не було. вони були різними людьми, пе-
редусім за своєю соціальною природою і за своїми характерами»2. в останні два де-
сятиліття поспішно було відкинуто всі радянські оцінки стосунків між Шевченком 
і кулішем, що виглядає досить наївно.

цю книгу й, особливо, главу про Пантелеймона олександровича написав для чи-
тача, який здатен самостійно розібратися в історичних документах, для читача, непід-
владного ні марксистсько-ленінським, ні сучасним ідеологічним штампам. ось і про-
поную йому для самостійних роздумів і висновків конкретні факти й документи.

Почнемо з  історії, широко відомої в  наукових колах. у  лютому 1844 року Шев-
ченко приїздив до Москви й познайомився з професором Московського університету 
осипом Бодянським. тоді вже визрів Шевченків задум видати альбом офортів «Живо-
писная украина», про що вже йшлося в попередній главі. Шевченко писав якову ку-
харенку3 з цього приводу 26 листопада 1844 року: «Був я уторік на Україні — був у Меж-
игорського Спаса. І на Хортиці, і скрізь був і все плакав, сплюндрували нашу Україну катової віри 
німота з москалями…4 Заходився оце, вернувшися в Пітер, гравировать и издавать в картинах 

1  Зайцев П. Життя тараса Шевченка. Нью-йорк–Париж–Мюнхен, 1955. с. 98.
2  т. Г. Шевченко. Біографія. к.: Наукова думка, 1984. с. 86.
3  кухаренко яків Герасимович (1799–1862) — український письменник та етнограф. Шевченко по-

знайомився з ним у 1840 році в Петербурзі. На знак щирої дружби поет присвятив кухаренку поему 
«Москалева криниця». у щоденнику поет занотував 1 липня 1857 року: «Я дорожу его мнением чувствующе-
го, благородного человека и как мнением неподдельного, самобытного земляка моего».

4  Шевченка вразило те, що на колишніх землях запорозького коша господарювали німецькі та 
єврейські колоністи, яким царська влада надала значні пільги всупереч інтересам місцевого населення.
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остатки нашої України…» цю важливу роботу Шевченко збирався проводити на на-
уковій основі, зокрема, залучивши історика Бодянського. відомий шевченкознавець 
степан смаль-стоцький навіть стверджував: «в лютім 1844 р. був, отже, Шевченко 
в Москві, очевидячки на те, щоб із своїм історичним порадником Бодянським, який до 
історичних малюнків мав писати історичні розвідки, все докладно обговорити»1.

Насправді, хронологічно було інакше. адже на початку травня 1844 року Шевченко 
в листі до Бодянського лише запитував, чи в Москві «я вам розказував, що я хочу рисовать 
нашу Украйну», а Бодянський в липні чітко відповідав: «Ні, ви мені нічого об їх не роз-
казували ніколи». так що про «Живописную украину» в Москві між ними не йшлося.

інша річ, що Шевченко, напевне зрозумівши в Москві чималі творчі можливості 
історика Бодянського, в листі від 6–8 травня 1844 року повідомляв його про задум 
«Живописной украины» і запрошував до участі у коментуванні видання:

«Я її нарисую в трьох книгах, в першій будуть види, чи то по красі своїй, чи по історії 
прикметні, в другій теперішній людський бит, а в третій історію. Три естампи уже гото-
ві  — “Печерська Київська криниця”, “Судня в  селі рада” і  “Дари Богданові і  українському 
народові”. У тім місяці пришлю в Москву з білетами на подписку. В год буде виходити 10-ть 
картин. На види і на людський бит текст буду сам писать або Куліша проси-
тиму, а на історію потурбуйтесь, будьте ласкаві, ви писать три листочки 
в  год. Тільки по-нашому  — щоби тямили безглузді кацапи» (виділено мною.  — В.  М.). 
Наприкінці червня того ж року Тарас Григорович знову звертався до Бодянського: «…Я рисую 
тепер Україну — і для історії прошу вашої помоги… текст исторический будете ви компоно-
вать, бо треба, бачте, по нашому або так, як єсть в літописях. А ви, як що-небудь начитаєте 
таке, що можна нарисовать, то зараз мені і розкажіть, а я й нарисую».

Бодянський активно підтримав Шевченка і в листі від 9 липня 1844 року про-
фесор писав: «…кращого не можна й придумати, як оце теє, що ви робите. Помагай 
вам, Боже, на щастя і на славу нашому козацтву! та й хто ж найздольніший зробить 
сеє нам, як не ви, що й пером і палітрою однаково вертите? Щасти ж вам, Господи, 
на все добреє!» Бодянський пообіцяв: «тоді, коли що вичитаю гарного, прикметного 
з батьківщини, зараз напишу і після того перешлю вам».

тепер для порівняння з осипом Максимовичем нагадаю реакцію Пантелеймо-
на олександровича2. спочатку «П.  куліш вдав, що не зрозумів, чого хоче від ньо-

1  Смаль-Стоцький С. т. Шевченко. інтерпретації. Черкаси: Брама, 2003. с. 68.
2  до речі, в Москві куліш завжди зупинявся у Бодянського, професор добросовісно й ретельно ви-

конував його прохання та доручення, коли той перебував у тульському засланні, надсилав йому книжки, 
відбитки «Чтений» і т. ін. куліш писав у відповідь: «как мне возблагодарить вас, почтеннейший из земля-
ков, за всё, что вы для меня делаете?» куліш звертався до Бодянського з різними побутовими дорученнями. 
Наприклад, у листі у вересні 1852 року просив: «я позабыл в тёмненькой комнате тёплые калоши… Потру-
дитесь отослать их в ту лавку, где мы купили новые сапоги, чтобы опушили новым мехом и если нужно по-
чинили…» Про інтенсивність клопоту з кулішем можна довідатися з щоденника Бодянського. скажімо, 27 
травня 1853 року куліш поселився у нього з дружиною і своячкою, жив кілька днів, обідав і виїхав 1 червня. 
та в дорозі зламалася карета, і в щоденнику Бодянського читаємо: «4/VI. обратно воротился П. а. кулиш, 
уехавший было в Малороссию…» двадцять п’ятого жовтня того ж року занотовано: «П. а. кулиш проезжал 
снова, с 16 по 18-ое, через Москву и останавливался с женой и свояченицей у меня».

турботливість Бодянського була оцінена кулішевою дружиною олександрою Михайлівною, яка 
зупинялася у нього ще наприкінці 1848 року і писала до свого чоловіка 12 грудня: «…радушнее принять 
было бы невозможно, как меня приняли. я такое спокойствие души чувствую, как будто бы я нахожусь 
у милой мамы моей или с тобою вместе».
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го Шевченко»1, а  в  листі від 31 грудня 1844 року написав одверто: «Мне досадно, 
что вы, не списавшись со мною, объявили моё имя в числе сотрудников  тогда как 
я  понятия не имею о  вашем литературном предприятии»2. коментатори «листів 
до т. Г. Шевченка», виданих за радянських часів у 1962 році, пояснюючи ці слова, 
писали, що «куліш з антипатією і зверхністю поставився до задуму Шевченка вида-
ти “Живописную украину”, намагався принизити його талант, знецінити значення 
його творчості». Пройшло три десятиліття, змінилися суспільний лад й ідеологічна 
парадигма, і в коментарях до видання «листів до тараса Шевченка» (1993) ствер-
джувалося стосовно тих самих слів абсолютно протилежне — нібито мотивом ку-
лішевого невдоволення «були, очевидно, не якась там неприязнь до Шевченка чи 
небажання підтримати видання (як це часто намагалися пояснити), а скоріше над-
звичайна вимогливість, науковий педантизм, із яким куліш ставився до всього, що 
писалось про україну».

в оцінці кулішевих слів в різні часи виявлено не справді наукові, а принципово 
різні ідеологічні підходи, що недопустимо в обох випадках. саме на цьому й хочу 
наголосити.

Читач може сам оцінити ставлення куліша до заявленого Шевченком видання 
«Живописной украины»: «объявление ваше пахнет так сильно спекуляциею, что 
я решил было, как только выйдет в свет ваша “украина”, написать рецензию и ука-
зать все ошибки, каких, без сомнения, будет бездна в  тексте вашей скороспелой 
книжки. Но время уменьшило мое негодование». в стані «меншого обурення» куліш 
написав найболючіше та найобразливіше: «вы, господа, принимаясь с ребяческим 
легкомыслием за Малороссию, без советов людей, серьёзно занятых этим предме-
том, вредите во мнении публики самому предмету и компрометируете нас».

це було адресовано геніальному автору поеми «Гайдамаки», віршів «розрита мо-
гила» і «Чигрине, Чигрине…», комедії «сон»…

урешті-решт, як відомо, задум Шевченка щодо «Живописной украины» не був 
реалізований повністю. впродовж 1844 року художник зміг підготувати лише 6 
естампів із задуманої ним серії: «у києві», «видубецький монастир», «судня рада», 
«старости», «дари в  Чигирині 1649 року», «казна». Бодянський в  липні дякував 
Шевченку за висланий йому офорт «судня рада» і писав із властивими йому щиріс-
тю та відвертістю:

«Нестеметна3 вона, от як буває на святій україні! дивлюсь разів по п’яти, по де-
сяти в одну годину і не надивлюся: таке ласе і  солодке, бо наше, не чужеє. Що за 
лиця у підсудимих! так от вам і кривда, що совість тягне крючком у землю глядіти, 
але вмісті з тим і святая покора приговору старого з ціпком; а от і правда, з прямою, 
одкритою, ясною головою, що не жде, а сама лізе на слова судді. Гарно, козаче-зем-
ляче, дуже гарно! одного тільки не второпаю, де оце все робиться: чи в хаті якій, чи 
в хліву, чи під стріхою, чи в шинку. Бог його святий знає, а я, далебі, ж не второпаю, 

1  т. Г. Шевченко. Біографія. / в. с. Бородін, Є. П. кирилюк та ін. к.: Наукова думка, 1984. с. 115. 
2  це не так, бо ще 5 червня 1844 року куліш писав Шевченку, що він може прислати свої «картин-

ки» з майбутньої «Живописной украины» в Чигирин Михайлу Грабовському, в якого він мав бути.
3  очевидно, від слова «нестеменний» — справжній, істинний.
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да й тільки! Бачся що… але ятка не така, хоч там двоє і частуються собі горілочкою 
тихенько, але он там пара окон… далебі ж не второпаю…

затим, бувайте живенькі-здоровенькі та не поминайте лихом щирого до вас сер-
цем земляка вашого

Іська Бодянського».
Може, куліш краще намалював би ту «нестеметну», дивовижну «судню раду» та 

інші Шевченкові малярські твори, що стали нині безцінними?
стосовно ключових моментів української історії добре відомо, що нерідко по-

гляди куліша кардинально відрізнялися від Шевченкових1. скажімо, куліш, який на 
час знайомства з поетом ідеалізував козацьку добу, пізніше писав, що був тоді «каза-
ком в самом нелепом, костомаро-шевченковском смысле слова». куліш опісля нега-
тивно оцінював козацькі та селянські повстання, бо вони, на його думку, руйнували 
культуру та початки відновлюваної української державності. він осудив народних 
і літературних співців козаччини й гайдамаччини, в першу чергу Шевченка. сама 
запорозька січ, як вважав куліш, узагалі становила небезпеку для громадянського 
суспільства, цивільних станів2. як пише олесь Федорук, «у 1880–90 рр. куліш оста-
точно сформував свої культурницькі погляди в ідеологічно-світоглядну концепцію, 
в якій не було місця ані козакофільству, ані взагалі будь-якому насильству»3.

власне, про це можна було б і не згадувати, коли б куліш не ставився так без-
розсудно і зневажливо до поглядів Шевченка чи костомарова на історію україни і, 
за делікатними словами дзюби, «не стримувався в  самохарактеристиках», так по-
смішному захоплено не славив самого себе:

куліш тим часом всю природу
до себе на підмогу звав
і «духа правого» свободу
вселенським духом покріпляв,
а все друковане гультяйство,
тарасовство да костомарство,
в безчесні брехні повернув,
князів, царів премудрих славив,
русь над козащину поставив,
всіх до єдиності горнув…

1  Був час, коли після арештів 1847 року їхні твори були об’єднані ііі відділом у найголовнішому: 
«…сочинители стараються выставить прежнее положение украины в выгоднейшем свете в сравнении 
с нынешним, возбудить сожаление об утрате старинной вольницы».

2  іван Нечуй-левицький переказував зі слів василя Бєлозерського: «в куліша важкий характер… це 
чоловік важкий, упертий незвичайно. Колись Куліш любив козаччину, любив Запорожжя так, 
що якби він жив у давні часи, то, мабуть, пішов би в запорожці на Січ. а тепер він не той 
став… говорить і пише інче, не те, що колись говорив… І говорить проти його не можна, бо зараз 
сердиться та каже мені: “василю! ти й не говори мені проти мене, бо я тебе не послухаю і на злість тобі 
буду так писать, як я думаю”. і пише. якби він був не талановитий чоловік і писав не знать як, то ще не 
було б біди. А то пише талановито, добре, хоч пише і неправильно, але в його воно виходить 
ніби й правда, так що йому можна й повірити» (виділено мною. — В. М.). (див.: Куліш П. Матеріа-
ли і дослідження. львів–Нью-йорк: видавництво М. П. коць, 2000. с. 291.)

3  Куліш П. Матеріали і дослідження. с. 74. 
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Що ж до позиції Шевченка, то доречно нагадати точні й мудрі слова івана дзю-
би та Миколи Жулинського:

«у Шевченка набагато тверезіший і, можна сказати, глибший підхід до історії, 
гіркіше і мужніше її розуміння. він не втішає себе ілюзіями, він розуміє, що все ми-
нає не для того, щоб повернутися. і народ ніколи не поверне собі втраченого в тому 
самому вигляді. відчуття неповоротності руху від самого початку було властиве по-
етичній філософії Шевченка. “Було колись — минулося, не вернеться знову”. Шев-
ченко хоче нової України, а в минулому шукає традицій волі й героїзму, 
щоб знайти надію, приклад, силу для боротьби за цю нову Україну, зре-
штою  — історичне право на неї.

Нарешті, треба нагадати, що Шевченко досить швидко подолав ідеаліза-
цію минувшини, козацтва, виробив об’єктивніший і критичніший погляд 
(який, звісно, не відкидав героїчних сторінок української історії). а коли 
та ідеалізація стала “модною” (не в останню чергу під впливом слов’янофільських та 
українофільських захоплень), коли вона стала набирати об’єктивно консервативно-
ретроградного характеру в “патріотичних” панків тощо, — Шевченко різко висту-
пив проти неї, показавши її фальш і ще раз підкресливши, що́ саме він цінує в історії 
свого народу, які уроки з неї виводить» (виділено мною. — В. М.).

Пам’ятаєте, як кобзар писав у посланні «і мертвим, і живим, і ненарожденним 
землякам моїм…»?

раби, подножки, грязь Москви,
варшавське сміття — ваші па`ни
ясновельможнії гетьмани.

так уперше Шевченко затаврував верхівку козацької старшини, котра поперемін-
но прислужувалася то російським царям, то польській шляхті, зраджуючи власний на-
род.

тож, не було чим пишатися, тим більше, чванитися:

Чого ж ви чванитеся, ви!
сини сердешної украйни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучше, як батьки ходили.
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
а з їх, бувало, й лій топили.
………………………………..

а чванитесь, що ми Польщу
колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
та й вас роздавила!

так от як кров свою лили
Батьки за Москву і варшаву,
і вам, синам, передали
свої кайдани, свою славу!
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доборолась україна
до самого краю.
Гірше ляха свої діти
її розпинають.

Що ж до куліша, то відсилаю читача до кулішезнавця, історика Євгена Нахліка, 
який писав:

«…Пізній куліш знову прийшов до думки, вже раніше проартикульованої у його 
“Граматці” 1861 р.: про те, що, як писав він до Марусі вовк-карачевської 7 липня 
1892 р., “не в козащині наш ідеал національний”, — тільки зробив він це тепер на 
нових засадах: не демократизму, республіканізму та суспільної рівноправности, як 
тоді, а культурництва і “твердої законодавчої і виконавчої власті”, себто абсолютизму 
навіть із його “крутим деспотством”, позаяк той, за кулішевим спостереженням із 
середини 70-х — у 90-х роках над українсько-польсько-російською історією, най-
краще забезпечував “наш культурний хід”»1.

сам куліш і в 1876 році вважав, що створює праці, в яких «побачите історію не 
такою, як вона Шевченковій україні привиджувалась, а такою, якою малює її твере-
зий досвід і обперта на джерелах фантазія»2. та Шевченко вже не міг поспівчувати 
тривогам куліша про те, що серед простого люду «таяться предубеждения против 
высших классов. в слове пан звучало у него и ругательство, и презрение». Хоча всім 
і так відомо, що у Шевченка на все це був інший, зовсім інший погляд:

і не в однім отім селі,
а скрізь на славній україні
людей у ярма запрягли
Пани лукаві… Гинуть! Гинуть!
у ярмах лицарські сини,
а препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
остатні продають штани…
. . . . . . . . . . . . . 
Погано дуже, страх погано!
в оцій пустині пропадать.

1  Нахлік Є. Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель. т. 2. с. 43–44.
2  деякі відомі сучасники куліша сприймали його творіння по-іншому. скажімо, іван Нечуй-ле-

вицький писав на початку 1898 року:
«…куліш изменил свои взгляды и воззрения на иные, выраженные им впоследствии в его “истории 

воссоединения руси” и в последующих поэтических произведениях, полных исторической неправды 
и  всякого рода капризной фальши, свойственной слишком нервным капризным темпераментам, го-
товым, пожалуй, и на злість кому-нибудь “наговорить-наказать три мішки гречаної вовни”, аби тільки 
“їх було зверху, а чуже насподі”. “Насподі”, конечно, должны были очутиться прежде всего костомаров, 
с которым постоянно враждовал кулиш, а потом и сам Шевченко с своими взглядами и воззрениями…

однажды в разговоре со мною он начал проводить ту мысль, что только “культура и культурность” 
должны быть мерилом всего: и истории, и поэзии, и жизни. с этим, конечно, мне нельзя было не согла-
ситься, так как разговор шел о культуре и культурности в общем смысле. Много лет спустя из последую-
щих произведений кулиша я только понял, к чему клонился тогдашний разговор. Кулиш пустил в ход 
это мерило и принялся “веять этою лопатою” и поэзию Шевченка, и историю Украины, 
Польши и т. д.» (виділено мною. — В. М.). (див.: Куліш П. Матеріали і дослідження. с. 291–292.)
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а ще поганше на украйні
дивитись, плакать — і мовчать!

а як не бачиш того лиха,
то скрізь здається любо, тихо,
і на україні добро.
Меж горами старий дніпро,
Неначе в молоці дитина,

красується, любується
На всю україну.
а понад ним зеленіють
Широкії села,
а у селах у веселих
і люде веселі.
воно б, може, так і сталось,
якби не осталось
сліду панського в украйні.

Не буду переконувати читача в тому, що Шевченко не зміг у рідній украйні «ди-
витись, плакать — і мовчать!».

та ще доречно нагадати поетові рядки, написані 1850 року в оренбурзі:

якби ви знали, паничі,
де люде плачуть живучи,
то ви б елегій не творили
та марне Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.

Ще короткий приклад абсолютно різного погляду на історію україни. у вірші 
«Гімн єдиному цареві» (вперше надруковано у  1882 році) куліш патетично писав 
про Петра і:

ти наш…
Без тебе нам прийшлось би всім пропасти,
Без подвигів і праць твоїх великих.

Ми «праведним царем» тебе прозвали
Ще аж тоді, як наші людоїди
з Мазепою та шведом накладали,
Не чуючи Полтавської побіди…

і далі: «Патроне наш, заступнику небесний!»; «На небесах твій дух возвеселить-
ся, ввесь руський світ, мов сонце, осіяє…» і т. д. і т. п.

Можна, звичайно, пояснювати, що ці оцінки висловлені «в полемічному запалі», 
або запевняти, що куліш нібито не знав усіх царевих репресивних заходів щодо 
українства. Більше того, у деяких істориків виходить, що кулішеве оспівування ко-
лонізаторської діяльності в україні Петра і та катерини іі взагалі «пояснюється го-
ловним чином сподіваннями письменника на те, що добитися рівноправних відно-
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син із росією україна зможе не шляхом збройного народно-визвольного повстання, 
а реформами “згори”…».

Хай існує й така точка зору. тільки пам’ятаймо тарасові рядки:

це той перший, що розпинав
Нашу україну,
а вторая доконала
вдову сиротину1.
кати! кати! людоїди!
Наїлись обоє,
Накралися; а що взяли
На той світ з собою?
тяжко-тяжко мені стало,
так, мов я читаю
історію україни.

такою бачилася Шевченкові наша історія. куліш уїв його через кілька десятиліть:

і на Петра й на катерину
Хулу да клевету верзли.
удвох вони нас «розпинали»
вдвох «сиротину доконали».

Між іншим, Шевченко писав дуже конкретно:

о царю поганий,
царю проклятий, лукавий,
аспиде неситий!
Що ти зробив з козаками?
Болота засипав
Благородними костями;
Поставив столицю
На їх трупах катованих!

Нагадаю, що в Шевченковому «великому льосі» названо тяжким гріхом, який не 
пускає в рай те, що дівчина

…цареві московському
коня напоїла
в Батурині, як він їхав
в Москву із Полтави.
я була ще недолітком,
як Батурин славний
Москва вночі запалила…

1  куліш писав, що ці рядки Шевченко писав, «начитавшись псевдо істориків».
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до того ж, як пише іван дзюба, «Шевченкова огида до царів раз у раз оберта-
ється прикрим подивом або й гнівом на тих, хто їх терпить і хто їм молиться, — на 
людей, на рід людський»:

о люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
ви ж таки люди, не собаки!

тож недарма ще на початку 1858 року куліш писав у листі до Шевченка: «Що 
ж коли йдемо різно… шляхами!» різно! їхні шляхи щодалі ставали світоглядно різни-
ми, не кажучи вже про характери двох великих українців — «цинічного» Шевченка 
й «аристократичного» куліша.

се стало відомо не сьогодні, про це говорили ще кулішеві сучасники. скажімо, 
в рік його смерті — у 1897-му — український письменник володимир леонтович 
писав до Бориса Грінченка:

«треба б змалювати різницю поглядів українців тих і наших часів, тож російська 
громада не знає історії розвитку української ідеї — знов цікаво, з ким більш згоджу-
вались земляки 60-х років, чи з Шевченком і його поглядами на першого і другу (ав-
тор мав на увазі Петра і та катерину іі. — В. М.), чи з кулішем і його хвалою їм».

інший приклад. у грудні 1900 року український письменник Микола Черняв-
ський в листі до Бориса Грінченка наполягав на необхідності написання статті «про 
відносини Шевченка і куліша»: «вам зарані скажу, що і мене форма вислову куліше-
вої критики Шевченка ображала і ображає до глибини душі».

Певно, що домінантою сучасних наукових досліджень має нарешті стати не 
докучливе вихваляння та виправдання «городового казака-кармазинника», а  на-
уково-порівняльний аналіз життя та творчості Шевченка й куліша з обов’язково 
чітким, об’єктивним визначенням, у межах конкретної праці, хто є хто в історії та 
долі україни.

я ж  і  не сумніваюся в  їхній безмежній любові до своєї Батьківщини, нагадаю 
лише, що Шевченко не на словах оддав свою душу за україну…

«Куліша не треба ждать…»

Не може бути й сумніву, що Шевченка, який знав собі справжню ціну, трапля-
лося, ображали менторські вказівки куліша, — він довгочасно пам’ятав про них. На-
віть у відповідях на допиті в ііі відділі 21 квітня 1847 року в санкт-Петербурзі щодо 
кирило-Мефодіївського братства, Шевченко, повністю захистивши куліша, сказав: 
«…Переписки с ним не имел, кроме письма, в котором он мне советует поправить некоторые 
места в моих печатных сочинениях».

ідеться про лист куліша від 25 липня 1846 року, в якому ключова кулішева «по-
рада» виглядала так: «один из этих недостатков происходит от вашей беспечности, 
небрежности, лени…» куліш настійно радив «знищити» главу «Гупалівщина» і взага-
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лі висновував: «…Это торжество мясников, а драма ваша  кровавая бойня, от которой 
поневоле отворачиваешься».

ті редакторські зауваження, які пропонував куліш, аж ніяк не вартували таких 
образливих оцінок. але не можу не сказати, що вже пізніше наполегливий Панте-
леймон олександрович, верстаючи нове видання «кобзаря» у своїй друкарні, таки 
зробив, на мій погляд, найкращу правку — у вірші «до основ’яненка», хоча Шевчен-
ко на неї й не погоджувався. він вилучив рядок про «завзятого Головатого» і замість 
нього поставив своє, кулішеве, пропоноване ще 1846 року, — «Наша пісня, наша 
дума»1… вийшло геніально:

Наша дума, наша пісня2

Не вмре, не загине…
от де, люде, наша слава,
слава україни!

утім, Шевченко, звичайно, не прибрав «Гупалівщину» в «Гайдамаках», і взагалі він 
не став переробляти цей твір, адже тоді треба було писати зовсім іншу річ3. у тому числі 
поет не відреагував на справді принциповий закид: «…в вашей драме нет борьбы сил: 
ляхи везде трусы, никакого отпору, везде гибнут. от этого читатель не сочувствует тор-
жеству победителей… кровь здесь должна быть только следствием борьбы, а не пред-
метом жажды. дайте побольше человечества вашим гайдамакам. Посмотрите у Шек-
спира: одно лицо в слепоте зверской ярости проливает кровь своих врагов, а другое 
говорит голосом человечества; иногда то же самое лицо содрогается и тем доказывает 
истину, что человеческое начало никогда не подавляется зверским». у цьому контексті 
хочу нагадати слова івана дзюби: «Можливо, він (Шевченко. — В. М.) міг би запере-
чити, що “голосом человечества” в його поемі говорить сам автор, та й картину мук 
дітовбивці Гонти можна сприймати під кутом зору шекспірівського принципу…»4

у своїх «литературных воспоминаниях», які дослідники датують кінцем 80-х — 
початком 90-х років ХіХ століття, куліш згадав Мотрин (Мотронин) монастир, «где 
безобразничал Железняк со своими гайдамаками, изображенными в стихах Шев-
ченка достойных исторической правды, а не козацкой лжи, которой так усердно 
служил он в своем невежестве…»5 (виділено мною. — В. М.).

На підтвердження куліш наводить ось ці Шевченкові рядки з «Холодного яру» 
(подаю за Повним зібранням творів тараса Шевченка):

1  Євген Нахлік пише: «у цій контроверзі яскраво виявила себе наявна вже тоді ідеологічна супер-
ечність між культурником кулішем і  радикально настроєним Шевченком, для якого образ кошового 
отамана Чорноморського козацького війська антона Головатого символізував незнищенність серед 
українського народу військового духу козаччини… зрештою вислів у запропонованій і обстояній кулі-
шем редакції став крилатим».

2  у Шевченка цей рядок спочатку виглядав так: «Наш завзятий Головатий…»
3  іван дзюба пише: «від дитинства у  Шевченкові було “козацьке” або й  щось “гайдамацьке”,  — 

з чим уперто і часом злостиво, але не дуже успішно воював Пантелеймон куліш (не раз перебільшуючи 
“гайдамацьке” у Шевченкові».

4  Дзюба І. тарас Шевченко. к.: видавничий дім «альтернативи», 2005. с. 188.
5  Куліш П. Матеріали і дослідження. с. 136.
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Нащо б, бачся, те згадувать,
Що давно минуло,
Будить бо знає колишнє —
добре, що заснуло.
Хоч і яр той, вже до його
і стежки малої
Не осталось; і здається,
Що ніхто й ногою
Не ступив там, а згадаєш,
то була й дорога
з манастиря Мотриного
до яру страшного.
в яру колись гайдамаки
табором стояли,
лагодили самопали,
ратища` стругали.
у яр тойді сходилися,
Мов із хреста зняті,
Батько з сином і брат з братом
одностайне стати
На ворога лукавого,
На лютого ляха.
де ж ти дівся, в яр глибокий
Протоптаний шляху?
Чи сам заріс темним лісом,
Чи то засадили
Нові кати? Щоб до тебе
люди не ходили
На пораду, що їм діять
з добрими панами,
людоїдами лихими,
з нови́ми ляхами?
Не сховаєте! над яром
залізняк витає
і на умань позирає,
Гонту виглядає.

відомо, що «Гайдамаки» не раз однобічно, тенденційно прочитувалися — «у дусі 
часу», в тому числі більшовиками. та це ж не означає, що треба трактувати Шевчен-
кову поему з обов’язковими, «безпомильними» кулішевими заувагами.

Навпаки, треба нарешті прислухатися до мудрих слів івана дзюби: «На жаль, не 
вперше і не востаннє Шевченка підпорядковують політичній злобі дня. але не від-
даймо його минулому — він потрібен україні як провідник у людство майбутнього!»

тарас Шевченко також не послухав куліша, який радив «затерти» в «катерині» 
рядки від слів «Правда ваша, правда, люди!» до рядка «з івасем мандрує». Мотиву-
вання було мудровано-повчальним: «Эти стихи ослабляют то чувство, какое вло-
жено в душу читателя предыдущими. Пушкин в этом отношении должен служить 
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всем нам образцом. как только он тронул в душе читателя желанную струну, тот-
час останавливает себя с  удивительною властью над своею фантазиею: иногда он 
бросит только зерно в наше сердце и отходит к другим трудам, уверен будучи, что 
собственные наши силы его раскроют и возрастят в мысль или образ».

слава Богу, залишалася жива Шевченкова присутність:

Правда ваша, правда, люде!
та й нащо те знати,
Що сльозами перед вами
Буду виливати?
Нащо воно? у всякого
і свого чимало…
цур же йому!.. а тим часом
кете лиш кресало
та тютюну, щоб, знаєте,
дома не журились.
а то лихо розказувать,
Щоб бридке приснилось!
Нехай його лихий візьме!
лучче ж поміркую,
де то моя катерина
з івасем мандрує.

коментатори сучасного Повного зібрання творів тараса Шевченка зауважують, 
що «Шевченко незмінно протидіяв настирливим спробам П. о. куліша домогтися 
права на втручання в текст своїх поетичних творів».

іван дзюба слушно зауважив:
«Не можна заперечувати, що спілкування з кулішем та його дружня (хоч інколи 

й заздрісна) критика багато важили для Шевченка; Шевченків же “внутренний че-
ловек” справді приходив згодом до таких думок, які “і не снились” кулішеві і яких він 
не сприймав».

отже, Шевченко частенько відхиляв віршознавчі поради куліша, як той сам зі-
знався, «гордував словами моїми», та й  про кулішеве перо, траплялося, висловлю-
вався не кращим чином. скажімо, на початку 1858 року, коли куліш послав Шев-
ченкові твори Марка вовчка1. за свідченням Феофана лебединцева2, Шевченко не 
відразу відгукнувся про цю книжку, бо йому не сподобалася кулішева передмова: 
«тарас Григорьевич рассказывал мне, в какое недоумение привели его присланные 
ему П.  а.  кулишом в  Нижний Новгород известные “оповідання Марка вовчка”, 
снабженные его предисловием. “сиджу я, бачите, в  Нижньому та виглядаю того 
розрішенія (ехать в Москву), як стара баба літа. коли це присилає Пантелимон оті 
оповідання і так уже їх захвалює та просить, щоб я їх прочитав і сказав своє слово. 
я, звичайно, починаю спершу з передмови. і двох страничок не перечитав, згорнув 

1  вілінська Марія олександрівна, по чоловікові — Маркович (1833–1907) — українська письменниця.
2  лебединцев Феофан Гаврилович (1828–1888) — український історик, перший видавець і редак-

тор журналу «киевская старина». Шевченко познайомився з лебединцевим у 1859 році в києві.
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та й кинув за лаву. “Птьфу, кажу, хіба не видно кулішевої роботи”. лежали вони там 
кілька неділь. коли знов пише до мене куліш, нагадує та просить, щоб скоріше пере-
читав або хоть так звернув. тоді я розкрив посередині і читаю: “е, кажу собі, це вже 
не кулішева мова”, і, перечитавши до остатку, благословив обома руками».

…По дорозі з  заслання Шевченко зупинився в Нижньому Новгороді і написав 
Михайлу Щепкіну 4–5 грудня 1857 року великого листа, в якому сердечно дякував 
артистові за згоду приїхати до нього в гості:

«Спасибі тобі, Богу милий мій друже, за твої сердечнії, ласкавії письма. Спасибі 
тобі за приглашение в село Никольское, а тричі разом спасибі тобі за те, що ти хочеш 
сам приїхать в Нижній. О, як би ти добре зробив, якби приїхав! Тут би тебе, преславного, 
на руках понесли твої безчисленнії поклонники. Щасливий ти, дуже щасливий, мій слав-
ний, мій великий друже! Всі тебе бачили, всі до єдиного руського чоловіка, всі тебе знають 
і з любов’ю повторяють “твоє обаятельное прославленное имя”…

Рішися, друже мій великий, на мою просьбу і, рішившись, напиши мені гарненько, коли 
б тебе ждать до себе. Я сьогодні ж пишу і Кулішеві: може, і він заїде за тобою, та разом і при-
їдете, мої гості дорогії… Прощай, моє серце! Нехай тебе Бог милує і стереже на славу великого 
святого искусства. Не отринь же просьби любящого тебе друга

Т. Шевченка».
уже підписавшись, тарас Григорович додав:
«Куліша не треба ждать: може, він і не поїде, а мені б з ним дуже-дуже треба було б по-

бачиться. Напиши, будь ласка, і ти йому: може, він тебе, батька нашого, лучче послухає. 
Посоромиться не послухать».

утім, 4 грудня поет просив уже куліша безпосередньо: «Старий Щепкін на тім 
тижні хоче до мене приїхать в гості; а що, якби і ти, молодий1, забіг за ним в Москву та 
вкупочці і прилетіли б до мене. Дуже б, дуже б добре ви зробили, други мои искреннии!.. Я жду 
тебе, а ти стань мені за рідного брата: поцілуй свою любу жіночку за мене і за себе, та й гай-
да на залізний шлях».

Про ці листи Шевченка занотовано й у його щоденнику 4 грудня: «Написал Щеп-
кину и Кулишу. Прошу их, друзей моих великих, отложить всякое житейское или служебное 
попечение и приехать ко мне недели на две, а ещё совесть не зазрит, то и больше. Как бы 
я счастлив был, если б сбылось моё желание. Авось-либо и сбудется» (виділено 
мною. — В. М.).

із другом Щепкіним збулося, з кулішем — ні. той не збирався до Шевченка і від-
повів йому в середині грудня: «Не подобає мені, друже мій тарасе, їздить на розмову 
з тобою, бо про тебе побиваються, як би тебе залучить до столиці; як же пійде слава, 
що вже й тепер до тебе збираються земляки, як жиди до рабина, то гляди — й по-
псується твоє діло в великих панів! я ж, собі на лихо, чоловік у  громаді замітний, 
то зараз же й дізнаються, що поїхав за сім миль киселю їсти… так не жди мене й не 
пеняй на мене. Мені сей з’їзд не зашкодив би, а тобі певно зашкодить»2. за словами 

1  Нагадаю, що кулішу йшов тоді тридцять дев’ятий рік, а Щепкіну — сімдесятий.
2  до речі, нагадаю, що за півтора місяця — 1 листопада 1857 року — куліш писав василю тар-

новському про Шевченка: «великий він поет, воістину. се в нас найбільший поет на всій слав’янщині, 
а ціну йому зложать тілько тогді, як вийде все наяв, що він понаписував».
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біографа Шевченка олександра кониського, «на огонь щиросердних, радісних спо-
діванок поета куліш линув цебром холодної води». слава Богу, Щепкін не займався 
хитромудрством, як куліш, а по-дружньому підтримав Шевченка. сучасний куліше-
вий біограф Євген Нахлік, навпаки, вважає, що той «з обережности, а може, й через 
зайнятість, мотивовано відмовив…».

як би там не було, сам Шевченко примирливо записав у щоденнику: «Получил 
письмо от П. Кулиша. Он отказывается от свидания со мною здесь, не по недостатку време-
ни и желания, но во избежание толков, которые могут замедлить моё возвращение в столи-
цу. Я с ним почти согласен».

ось це «почти», як і «куліша не треба ждать», ятрить душу…

«“Неофіти” гарна штука, та не для друку!»

відомо, що на початку грудня 1857 року Шевченко написав поему «Неофі-
ти», присвятивши її невдовзі Щепкіну, який приїхав до нього в Нижній Новгород: 
«М. с. Щепкину. На пам’ять 24 декабря 1857»1. 

возлюбленику муз і грацій,
Ждучи тебе, я тихо плачу
і думу скорбную мою
твоїй душі передаю.

іван дзюба зазначає, що вкрай важливий для Шевченка і постійний мотив «пе-
редачі» його поетичної думи починається від раннього романтичного напучення 
дум на дорогу в україну і вивершується саме в «Неофітах» у тоні вельми сумовитому. 
Поет страждав від того, що був непочутим2, і звернення до Щепкіна на самому по-
чатку обнадійливого життя на свободі мало для нього важливе духовне  значення.

Не заглиблюючись в  аналіз «Неофітів», відзначу лише, що, передаючи свою 
«думу скорбную» Щепкіну-другові («твоїй душі передаю»), Шевченко не сумнівав-
ся в суголосності їх світосприйняття, в єдності душ, в однаковості моральних ка-
мертонів:

Привітай же благодушне
Мою сиротину,
Наш великий чудотворче,
Мій друже єдиний!

1  Шевченко також подарував Щепкіну свій автопортрет з дарчим написом: «Михайлу семёновичу 
Щепкину на память 24 декабря 1857 года от тараса Шевченка».

2  в поемі «осика» («відьма») 1847 року читаємо:

Молюся, знову уповаю,
і знову сльози виливаю,
і думу тяжкую мою
Німим стінам передаю.
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Посвята першого твору, написаного Шевченком після заслання саме Щепкі-
ну, — красномовний акт високої поваги і щирої дружби з боку поета. 

Нагадаю, що саме в «Неофітах» тарас Шевченко молив у Матері Божої про сло-
во, яке поет і артист обидва все життя несли людям:

скорбящих радосте! Пошли,
Пошли мені святеє слово,
святої правди голос новий!
і слово розумом святим
і оживи, і просвіти!

та й це ще не все. Шевченко, певно, не сумнівався, що в першу чергу Щепкін 
найперше зрозуміє його бажання, щоб оте слово святилось саме в україні та з неї 
й понеслось:

                            ридаю,
Молю ридаючи, пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило.
і на украйні понеслось,
і на україні святилось
те слово, Божеє кадило,
кадило істини. амінь.

Пам’ятаючи про присвяту «Неофітів» Щепкіну, 4 січня 1858 року поет надіслав 
автограф поеми кулішеві, зазначивши: «Тепер посилаю тобі… свої “Неофіти”. Ще недобре 
викончені. Перепиши їх гарненько й пошли… старому Щепкіну» (виділено мною. — 
В. М.). сімнадцятого-вісімнадцятого січня Шевченко повідомив і Щепкіна: «Неза-
баром получиш ти од Куліша мої “Неофіти”. Тілько се така штука, що дрюковать її тепер 
не можна, а колись згодом її ще треба доробить». але куліш, побоюючись будь-яких ре-
мінісценцій з Миколою і і маючи ілюзії щодо нового царя олександра іі, у листі від 
20 січня навчав Шевченка: «твої “Неофіти”, брате тарасе, гарна штука, та не для 
друку! Не годиться напоминать доброму синові про ледачого батька (тобто 
олександрові іі про Миколу і. — В. М.), ждучи від сина якого б ні було добра. Він же 
в нас тепер первий чоловік: якби не він, то й дихнуть нам не дали б. а воля 
кріпаків — то ж його діло. Найближчі тепер до його люде по душі — ми, писателі, 
а не пузатії чини. він любить нас, він йме нам віри, і віра не посрамить його. так не 
тільки друковати сю вещ рано, да позволь мені, брате, не посилать і Щепкіну, бо він 
з нею всюди носитиметься, і піде про тебе така чутка, що притьмом не слід пускать 
тебе у столицю» (виділено мною. — В. М.).

тарас Шевченко, який і не збирався відразу публікувати «Неофітів», у листі до 
куліша від 26 січня наполягав на передачі поеми Щепкіну: «Який там тобі нечистий 
казав, що я приготовив свої “Неофіти” для друку? І гадки, і думки не було. Я послав їх тобі тілько 
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прочитать, щоб ти бачив, що я тут не склавши руки сижу. І старий Щепкін не такий, 
щоб він там возився по Москві з ними, як з писаною торбою. І ти оддай гар-
ненько переписать їх і пошли старому, бо він уже знає, що “Неофіти” в твоїх 
руках»1 (виділено мною. — В. М.). 

Поетові біографи писали:
«отже, для Шевченка важливою була оцінка нової поеми М. Щепкіним; з кулі-

шем він і не збирається дискутувати. Поет дбає, щоб й  інші друзі прочитали твір, 
зокрема М.  лазаревський, я.  кухаренко. автор дуже зацікавлений, щоб з  поемою 
обізнався с. аксаков, про що він пише безпосередньо до російського письменника 
(лист від 16 лютого 1858 року): “Не знаю, получил ли Михайло семенович мои ‘Нео-
фиты’ от кулиша. Мне бы сильно хотелося, чтобы он прочитал вам это новорожден-
ное хохлацкое дитя”. відомо, що сам Шевченко пізніше читав поему в колі близьких 
знайомих у а. толстої в Петербурзі»2.

урешті-решт куліш змушений був погодитися, проте повчально  зазначив: «Пе-
решлемо й тобі екземпляр, щоб ти бачив, що воно таке — добра редакція. так і вся-
ке твоє писання треба процідить на решето, щоб не осталось шкаралющі або що; 
а  розхриставшись, далебі, не годиться виходить між люде». Нащадкам залишили-
ся ці напучувальні слова, а Шевченків автограф, як стало недавно відомо від сергія 
Гальченка, знаходиться в приватній колекції.

звичайно, сучасні коментатори цитованого листа й тут опинилися на куліше-
вому боці в його, м’яко кажучи, прихильній оцінці нового царя: «Перші кроки й на-
міри царя (олександра іі. — В. М.) викликали значний ентузіазм широких кіл інтелі-
генції, серед якої були й П. куліш, М. костомаров та багато інших».

Щоправда, не було серед них Шевченка, й отут між кобзарем і кулішем знову 
розверзлася прірва:

  …добра не жди,
Не жди сподіваної волі —
вона заснула: цар Микола
її приспав. а щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
та добре вигострить сокиру,
та й заходиться вже будить.
а то проспить собі небога
до суду Божого страшного!
а панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
любить царя свого п’янóго3,
та візантійство прославлять,
та й більше, бачиться, нічого.

1  іван дзюба пише: «Шевченко завжди шанував кулішеву думку й прислухався до його порад, але 
не завжди слухався».

2  т. Г. Шевченко. Біографія. с. 354.
3  Iшлося про олександра іі. 
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Між іншим, нагадаю, що невдовзі після смерті Шевченка російський скульптор, 
автор пам’ятника «тисячоліття росії» Михайло Микешин зробив спробу увічнити 
образ поета на цьому пам’ятнику серед видатних людей в  історії росії. Микешин 
звернувся з листом безпосередньо до олександра іі з пропозицією доповнити вже 
затверджений царем список іменем Шевченка. дозволу на це не дали.

«Вони споювали великого поета…»

Що стосується петербурзького періоду життя Шевченка після заслання, то На-
хлік зауважує:

«уникавши нав’язливої кулішевої опіки й поринавши в життя літературно-мис-
тецької богеми, Шевченко натомість зблизився більше з представниками російської 
творчої інтелігенції Петербурга, які гостинно прийняли опального поета в  своїх 
колах і сприймали його таким, яким він був, не вимагали від нього стати кращим, 
зробитися моральним, а то більше національним взірцем, радо відвідували його пе-
тербурзьке помешкання. Богемний побут Шевченка в Петербурзі контрастував із 
тверезим способом життя, що його провадив куліш»1.

Хай контрастував, але чому Шевченко був, так би мовити, недостатньо мораль-
ним (адже говориться  — «зробитися моральним»)? у  чиїх очах? кулішевих? він 
і є критерієм кобзаревої моральності?

ось у першого біографа тараса Шевченка, василя Маслова, який познайомився 
з ним улітку 1859 року, ще будучи вісімнадцятирічним гімназистом, читаємо в листі 
до Михайла Максимовича (лютий 1860 року), що поет «произвел на меня огром-
ное влияние в нравственном смысле»2 (виділено мною. — В. М.).

Про один випадок, який наочно виявив несумісні характери Шевченка й ку-
ліша, Пантелеймон олександрович і  розповів у  «дописках до “куліша у  пеклі”», 
розставивши пізніші акценти, чужі його етнографічному народолюбству на зламі 
50–60-х років:

«раз увечері зайшов Шевченко з  мужикуватим п’яницею якушкіним (Павлом 
якушкіним, російським етнографом і фольклористом. — В. М.) до кулеша. По по-
словиці “вбравшись між ворони, кракай, як і они”, мусив і куліш терпіти. от і загу-
лялись п’яні гості в тверезого господаря аж геть. Покинули вони господу його тілько 
тоді, як нічого вже було наливати в чарки. куліш-бо догадавсь підставити їм порожні 
пляшки і сим робом здихав невпокійних репрезентантів брехливого всюди мужи-
цтва. засів тоді за вечірню свою перебиту йому працю; аж опівночі — дзвінок, дру-
гий, трейтій! відомкнуто двері на сходи. По сходах якушкин із дворником удвох веде 
під руки тараса в його знанім кожусі й шапці-кучмі…

якушкин же благає кулеша (по-нашому не вмів ніже): “ради Бога, дайте ему пе-
реночевать у себя! Не довезу до квартиры: валится с санок, а против зимнего дворца 
орет во всю глотку, грозит своим свяченим царю, бранит его на чем свет стоит… 

1  Нахлік Є. Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель. т. 1. с. 179.
2  т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. к.: Наукова думка, 1966. с. 29. 
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Нас посадят в кутузку обоих”. Мусив куліш уступити на ніч кабінет невпокійному 
Фебовому синку…»

у тих таки «дописках» куліш згадував, що по засланні, аби «рятувати Шевченка 
з тієї геєни п’яницької», якій потурали його петербурзькі приятелі, він «навіть на остан-
ці вже віку тарасового дарував йому одному; без інших гостей, свої працьовиті вечори 
в Петербурзі, почитуючи з ним то кобзарські наші думи, то велике цінованого в обох їх 
Пушкіна, etc., etc.». які щедрі дарунки! Напевне, вони «перебивали» безцінну кулішеву 
працю… та чи хотів їх багатостраждальний Шевченко… Бо ж відомо, що сторонився 
Шевченко тієї кулішевої опіки. скажімо, Петро зайцев з цього приводу писав: 

«Шевченка всі вважали за арбітра в справах мови, вірили його глибокому кри-
тичному чуттю мистця. лише куліш у це ставлення іноді вносив дисонанси. у по-
передніх відносинах із Шевченком, у 1843–1847 роках, він пережив уже певну ево-
люцію. розпочавши їх порадами, виголошуваними протекційним тоном, і  навіть 
доганами, дійшов потім до того, що таки цілком піддався очаруванню Шевченкової 
музи. При його безмежній амбіції нелегко йому було признати над собою вищість 
Шевченка як поета, але таки признав. Нові відносини з Шевченком по тому, як скін-
чилося їхнє заслання, почав знову з усяких порад, іноді докучливих і зайвих, іноді 
й слушних, але всі вони свідчили про бажання куліша, сказати б, монополізувати 
опіку над Шевченком, опіку всебічну — і життєву, і літературну… Хоч куліш одночас-
но й підкреслював, що свої поради робить, “ревнуючи” по Шевченковій славі й “по 
красоті нашого голосного слова”, але в своїй зарозумілості заходив надто далеко»1.

український поет і  театрознавець Микола вороний (1871–1942) записав спо-
гади художника Єлисея Черепахіна, який познайомився з Шевченком у 1859 році 
й бував у його майстерні:

«Жив тоді тарас Шевченко, як помічав оповідач, відокремлюючись — ні в укра-
їнській громадці, що купчилась навколо куліша, ні в театрі, ні в залах ермітажу, де 
тоді споруджались іноді любительські вистави, — жодного разу йому не трапилось 
його бачити. Ніколи Черепахін не бачив, але навіть і не чув ні від кого, що Шевченко 
був коли п’яний або любив упиватися і лихословити (в чому його декотрі докоря-
ють), і не хоче йняти віри, щоб за ним водилась така вада».

уже згадана катерина Юнге залишила в своїх спогадах унікальні духовні мо-
менти в петербурзькому житті Шевченка, в тому числі за участю людей, помітні-
ших від куліша:

«раза два приезжал навестить своего друга Щепкин. он превосходно читал 
поэмы Шевченка; но самым выдающимся событием этого времени был приезд 
в столицу африканского трагика айры олдриджа…

Г-н Чалый говорит по поводу посещений олдриджем мастерской Шевченка, 
который рисовал его портрет: “являлся олдридж, комната запиралась на ключ, 
и Бог их знает, о чем они там говорили”. впрочем, знаю несколько и я, так как всег-
да присутствовала при этом, и охотно делюсь с читателями… трагик серьезно са-
дился на приготовленное место и сидел несколько времени торжественно и тихо, 

1  Зайцев П. Життя тараса Шевченка. с. 317, 318. 
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но живая натура его не выдерживала, он начинал гримасничать, шутить с  нами, 
принимал комически-испуганный вид, когда Шевченко смотрел на него. Мы все 
время хохотали… Несмотря на оригинальность таких сеансов, портрет был скоро 
окончен, подписан художником…

весною 1860 года Шевченко и  костомаров по обыкновению встречали у  нас  
Пасху, последнюю в жизни Шевченка. за чашкой кофе тарас Григорьевич с кос-
томаровым затеяли один из тех горячих споров, где высказывались разность взглядов 
этих двух людей на некоторые вопросы, но где, в самой живости прений, в нападе-
ниях одного, в ласковом подтрунивании другого, просвечивали их взаимное дове-
рие и дружба. разговор затянулся так долго, что взошла заря, и все мы отправились 
смотреть восход солнца. Шевченко любил набережную, сфинксов перед академией 
и вид, открывающийся с площадки перед биржей. туда направились мы, весело бол-
тая и не думая, что никогда уже не встретим светлого праздника все вместе…

Мягкая и добрая душа Шевченка была слишком чувствительна ко всякой ласке: 
он так согрелся в дружественной и сочувственной ему обстановке, что не мог надол-
го предаваться меланхолии и искренно говорил: “я так счастлив теперь, что вполне 
вознагражден за все мои страдания и все простил”».

заглянемо ще й у спогади художника льва Жемчужникова1:
«у костомарова каждый вторник собирались гости, и я каждый раз заставал там 

Шевченко, который большую часть вечера просиживал с милой и умной старушкой, 
матерью костомарова. По понедельникам мы встречались с Шевченко у в. М. Бело-
зерского, тогда уже редактора зародившегося журнала “основа”. у Белозерского со-
биралось очень многочисленное и весьма разнообразное общество, которое соеди-
нял интерес появления нового журнала, его направление и силы. из посетителей 
я могу назвать, — кроме Шевченко, кулиша и костомарова… Чернышевского, кате-
нина, лазаревского, тургенева, тиблена, анненкова, кавелина и пр. При этом всегда 
бывало много молодежи. образованная хозяйка Надежда александровна и муж ее 
вели дело с тонким тактом и этим давали возможность каждому найти себе соответ-
ствующий кружок и чувствовать себя свободным, как у себя дома».

Щодо костомарова Шевченків біограф Павло зайцев розповідав про систематич-
ні його зустрічі з Шевченком упродовж 1859‒1960 років. Поет любив іноді пожартува-
ти над професором кафедри російської історії Петербурзького університету. скажімо, 
костомаров якийсь час мешкав у готелі, а за стіною його кімнати містився ресторан. 
Шевченко, кепкуючи з  костомарова, казав, що це помешкання «істинно гусарське, 

1  Жемчужников лев Михайлович (1828–1912) — український і російський художник, гравер, учень 
карла Брюллова, фольклорист. автор мистецьких творів з української тематики, зокрема шевченківської. 
Прочитавши про малярську діяльність Жемчужникова в «записках о Южной руси» Пантелеймона куліша, 
Шевченко відзначив у щоденнику: «Какой милый оригинал должен быть этот г. Жемчужников. Как бы я счаст-
лив был увидеть человека, который так искренно, нелицемерно полюбил мой милый родной язык и мою прекрасную 
бедную родину». в січні 1858 року Михайло лазаревський писав Шевченкові в Нижній Новгород, що Жем-
чужников — «родом кацап, а душею чистий малорос» — передав гроші для поета. «…он в душе артист, 
хорошо рисует и много ездил по Малороссии, для снятия видов её». Шевченко познайомився з Жемчуж-
никовим у Петербурзі в 1858 році. Жемчужников продовжував традиції Шевченкового видання «Живо-
писная украина», видавши серію офортів з 48 гравюр під тією ж назвою, як додаток до журналу «основа», 
створив картину «кобзар на шляху». залишив «воспоминания о Шевченке» («основа», 1861, № 3).
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а вже ніяк не професорське». якось він навмисне пішов до того ресторану й попро-
сив завести автоматичний орган, довідавшись перед тим у костомарова, що він пильно 
готується до завтрашньої лекції. Безконечні арії так роздратували нервового костома-
рова, що він, обурений, вбіг до ресторану і  вимагав від Шевченка «в ім’я людяності» 
перестати лементувати, але поет і далі кричав: «Ні, ні! валяйте “трубадура”, “ріґолетто”, 
з “травіяти”, — я це дуже люблю». але це зовсім не перешкоджало їм і далі зберегти 
якнайприязніші стосунки. зайцев вважав, що їх сердечність підтверджувалась, напри-
клад, розповіддю самого Шевченка: «Приходжу я вчора до костомарова, дзвоню, він сам 
відчиняє: “Чорт, — каже, — приніс тебе перешкоджати мені працювати”. “та мені, — 
кажу, — тебе, коли хочеш, і не треба — я до твого Хоми прийшов, хочу поклін твоїй мамі 
передати, ти мені  й не потрібний”. і просиділи з ним по такій зустрічі аж до глибокої 
ночі. я хочу йти, а він не пускає». Часто вони полемізували, але, здається, не сварилися1. 

утім, за словами самого куліша, вимальовується зовсім інша загальна картина: 
«Перебивали кулешеві в його спасенному силкуванні ті приятелі тарасові, що, 

мов кажани проти світла, летіли з темряви своєї проти слави великого кобзаря. вони 
потурали всім його дурощам… вони споювали в столиці великого поета».

На Шевченкових «приятелів», які «були приводцями до п’янства, замість того, 
щоб навчати його історії і соціології» (!), куліш нарікав у листі до ол. Барвінського 
12 березня 1876 року:

«Чого я не робив, щоб визволити з-між них тараса! дак що ж? у мене одні уста, 
а в їх сотня. вони йому брехали про мене, що в дурну голову їм поналазило, і, розлучив-
ши з моєю тверезою бесідою, вели його в таку бесіду, де тільки пили та всячину вигуку-
вали: се в їх був лібералізм! так було спочатку, так було і при останці тарасового віку».

Навівши всі ці факти, Нахлік висновує:
«куліш мав мужність за життя Шевченкового протистояти його богемному 

(якщо не сказати — пияцькому) або й просто догідливому петербурзькому оточенню 
і згодом у принагідних спогадах відверто звинуватити це безвідповідальне оточення 
у згубному впливі на поета, що повернувся із заслання з утраченим здоров’ям»2.

очевидно, що ніякої кулішевої «мужності» не було, а була ще одна звично-зверх-
ня констатація перед історією Шевченкового «цинізму» та його «п’яних дурощів». 
і гудив куліш не стільки поетове оточення, скільки самого Шевченка.

та й не тільки. згадаймо, як у статті «Хуторна поезія П. а. куліша» (1882) іван 
Франко гірко писав: «коли Шевченко ридає, згадуючи діла незабутні дідів наших, 
і  готов би віддати веселого віку половину, щоби їх забути, — д. Куліш попросту 
плює на ті діла і на всю нашу минувшість. “Народе без пуття, без честі і поваги, 
без правди у завітах предків диких, ти, що постав з безумної одваги гірких п’яниць 
та розбишак великих!”… та не досить того. Д. Куліш не переминає кинути бо-
лотом і на наші пісні та думи народні, “що кобзарі п’яні по бенкетах кор-
чемних розбої, пожари, хижацтво прославляли”»3 (виділено мною. — В. М.).

1  Зайцев П. Життя тараса Шевченка. с. 345. 
2  Зайцев П. Життя тараса Шевченка. к.: обереги, 1994. с. 180.
3  Франко І. твори в  двадцяти томах. т.  XVII.  к.: державне видавництво художньої літератури, 1955. 

с. 182, 185. 
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у моє завдання не входить розгортати чи аналізувати кулішеві позицію, вже по-
ціновану Франком. а тільки хочу сказати, що Шевченко вийшов якраз із того бага-
тостраждального народу і був єдинокровним сином його, схожим на нього.

Пам’ятаєте у ліни костенко?

Народ не вибирають.
і сам ти — тільки брунька у нього на гіллі.
для нього і живуть, за нього і вмирають,
ох, не тому, що він — найкращий на землі!

утім, у  Нахліка можна прочитати чимало цікавого про те, як «історики-дер-
жавники згодом, не без впливу куліша, дотримувалися думки, що не варто занад-
то ідеалізувати історію козаччини й запорізької січі, бо в свідомості козацтва були 
й елементи анархізму, антидержавності, зневаги до здорового традиціоналізму, кон-
серватизму сталого населення».

Хто б і сперечався…
але ж тарас Шевченко гірко дорікав тим нащадкам, які не зберегли козацької слави:

Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали.
встали, подивились на той Чигирин,
Що ви будували, де ви панували!
заплакали б тяжко, то ви б не пізнали
козацької слави убогих руїн.

за словами Миколи костомарова, «багато лицарів таке робили, що не написано 
і в книгах світу, а записано на небі, бо за них були перед Богом молитви тих, яких 
вони визволяли з неволі». Ще коротше говорили в народі: «де козак, там і  слава». 
Михайло Грушевський у своїй «всесвітній історії» написав про те, що «козаччина, 
зіставшися в опозиції польському шляхетському режимові і опираючися на селян-
ські маси в їх боротьбі против польського права, не покинула релігійного прапора», 
тобто захисту православної віри.

заборонену в радянський час і печальну мелодію славного козацтва пронизливо 
передав василь симоненко у поезії «українська мелодія», вперше надрукованій аж 
на зламі 90-х років минулого століття:

довго тужить сумна бандура
Про діла у старій сивині,
і якусь невідому зажуру
Навіває та пісня мені.

Не мелодія — збурена рана,
Не слова, а безжальні голки,
тільки бачу не сині лимани,
і не горді козацькі полки.

а ввижається — там, біля шляху,
На потоптаній кіньми траві
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Жирний ворон, мов чорна папаха,
На козацькій сидить голові.

а нав-круг по-ру-ба-ні
до-си-на-ють сни,
і да-ле-ко бу-бо-ни
кли-чуть до вій-ни.

такий вірш вартий наукової монографії.
у наш час величальне слово про козаків сказав Борис олійник:
«для українського народу, як самодостатньої космічної величини, однією із… свя-

тинь-оберегів стало козацтво. Хоч би як їх хто оцінював, але в основі своїй вони най-
точніше віддзеркалюють характерні риси саме українського народу, його віру і світо-
глядні та морально-етичні принципи».

Не так давно вийшла в світ і  ґрунтовна наукова праця з  історії українського ко-
зацтва, в передмові до якої директор інституту історії україни НаН україни валерій 
смолій зазначав: «козацтво й україна, козацтво й український народ… ці поняття здав-
на перебували в одному асоціативному ряду. і це аж ніяк не випадково. адже через іс-
торію козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минулому україни та її народу… 
козацтво відігравало визначну роль у справі збереження українського етносу»1.

«Нові вірші Пушкіна і Шевченка»

Нагадаю, що ще за життя Шевченка, в  1859 році в  лейпцигу вийшло видання 
«Новые стихотворенія Пушкина и Шавченки», в якому вперше були надруковані знако-
ві Шевченкові поезії «кавказ», «Холодний яр», «як умру, то поховайте…», «розрита моги-
ла», «і мертвим, і живим…» та ін. серед пушкінських творів був, зокрема, вірш «цензору». 

у 2012 році в київському видавництві «либідь» елегантно й вишукано зроблено 
повне (без пропусків) і точне (без дефектів) репринтне видання цього раритету. зна-
ний шевченкознавець, учений-текстолог сергій Гальченко у передмові до нього писав: 

«репринтне видання раритету “Новые стихотворенія Пушкина и Шавченки2”, 
без сумніву, стане нев’янучою квіткою у вінку належного вшанування пам’яті нашо-
го національного генія, який україна й уся світова громадськість мають сплести до 
200-річчя від дня його народження. водночас ця книжка є  пошануванням пам’яті 
найсумліннішого вченого-текстолога, шевченкознавця василя Бородіна».

у статті «Біографія книжки», докладеній до поетичної збірки, василь Бородін за-
значав, що згадане видання пов’язане з іменами Пантелеймона куліша, який і пере-
дав до друку Шевченкові рукописи, та івана Головіна — російського письменника, 
публіциста, емігранта з росії, котрий їх опублікував, а також — опосередковано — 
лейпцизького видавця і книгаря вольфґанґа Ґерґарда. василь Бородін писав про ре-

1  історія українського козацтва. Нариси у двох томах. т. 1. к.: видавничий дім «києво-Могилянська 
академія», 2006. с. 5.

2  це була друкарська помилка чи описка в прізвищі тараса Григоровича.
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альну загрозу такої публікації для Шевченка, який недавно повернувся із заслання: 
«особлива загрозлива гострота ситуації зумовлювалася саме тим, що Головін одер-
жав для видання не “чисту поезію”, а політичні, революційні твори поета. з усього 
видно, Шевченко про це знав. тому треба думати, що поет довідався про видання, 
яке готувалося в лейпцигу, про його склад та характер з інших, усних джерел, мав 
достовірну інформацію, певно, від самого ж куліша (після його повернення з-за кор-
дону). рано чи пізно куліш мусив попередити поета й підготувати до появи його тво-
рів у виданні Головіна. Не міг не попередити». цікаво, чим це конкретно доведено? 

ідеться у Бородіна й про те, що досить ризикований публікаторський план, здій-
снений кулішем фактично без дозволу Шевченка, «таїв у собі неабияку потенцій-
ну загрозу для нього самого…». тобто для куліша. «а для Шевченка?» На це також 
є відповідь. куліш, виявляється, провів «виважений, цілеспрямований добір творів», 
оскільки в книзі відсутня була поема «сон» («у всякого своя доля…»), за яку Шевчен-
ко вже поплатився засланням. адже публікація поеми «сон» «абсолютно неминуче 
мала б найтяжчі наслідки для Шевченка». таким чином, кулішева «турбота про його 
(Шевченка. ― В. М.) безпеку виключала можливість публікації цього твору». вихо-
дить, що поема «кавказ» (1845) не викликала турботи куліша про поетову «безпе-
ку»? твір, у якому Шевченко виплеснув всю свою ненависть до царської, імперської 
росії, а гнобленим нею народам кинув клич: «Борітеся ― поборете!»1

у наш час іван дзюба стосовно цих поетових слів пише: «це бажання-веління 
горцям і всім “лицарям волі”. це бажання перемоги добра над злом, це ствердження 
свободи як призначення людини і людства, це звага обстоювати правду перед Богом. 
і тут уже не мало значення, що волає Шевченко до Бога християнського про правду 
нехристиянських народів. Шевченків Бог ― Бог усіх, хто хоче правди» (виді-
лено мною. ― В. М.).

варфоломій Шевченко, почувши «кавказ», згадував: «я слухав, притаївши дух; во-
лосся у мене піднялося дибом! я став радити йому, щоб не дуже заходив він у хмари»:

а сльоз, а крові? Напоїть
всіх імператорів би стало
з дітьми і внуками, втопить

1  до речі, про який куліш через три десятиліття писав: «Это был тот момент провинциального 
мракобесия, под влиянием которого козацкий бард восклицал к черкесам (у кулішевій чернетці було: 
«к разбойникам-черкесам». — В. М.):

Борітеся ― поборете:
вамъ Богъ помагае:
за вас сила, за васъ воля
и правда святая! 

(у Шевченка:
Борітеся — поборете,
вам Бог помагає!
за вас правда, за вас слава
і воля святая! — В. М.)

тот жалкий момент, когда он мечтал о возрождении козатчины…» (див.: Куліш П. Матеріали і дослі-
дження. с. 115).
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в сльозах удов’їх. а дівочих,
Пролитих тайно серед ночі!
а матерних гарячих сльоз!
а батькових старих, кровавих,
Не ріки ― море розлилось,
огне́нне море! слава! слава!
Хортам, і гончим, і псарям,
і нашим батюшкам-царям
слава.

або:

Просвітились! та ще й хочем
других просвітити,
сонце правди показати
сліпим, бачиш, дітям!..
все покажем! тілько дайте
себе в руки взяти.
як і тюрми муровати,
кайдани кувати,
як і носить!.. і як плести́
кнути узловаті ―
всьому навчим; тілько дайте
свої сині гори
остатнії… бо вже взяли
і поле і море.
і тебе загнали, мій друже єдиний,
Мій якове добрий!1 Не за україну,
а за її ката довелось пролить
кров добру, не чорну. довелось запить
з московської чаші московську отруту!

Не випадково, відчуваючи виниклу реальну загрозу для себе та його творів, 
18  жовтня 1858 року Шевченко сам з’явився до шефа жандармів і  начальни-
ка ііі  відділу василя долгорукова. той занотував: «Шевченко живет в  академии 
художеств на квартире у графа толстого. он приходил сказать мне, что Головин 
намеревается печатать за границей его сочинения, и  уверяет, что он рукописей 
никаких ему не передавал. 

сочинения же его были, как он говорит, напечатаны до 1847 года и  затем 
запрещены.

Представить мне справку как об этом обстоятельстве, так и о самой сущности 
его сочинений». 

На документі є напис: «доложено его высочеству 19 октября».
Не кажу, що Шевченко категорично не хотів надрукуватися за кордоном. але 

якою ціною?! тим більше, що найперше поет прагнув опублікувати свої твори в ро-
1  як відомо, поему присвячено Шевченковому другові якову де Бальмену, який загинув на кавказі 

в липні 1845 року.
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сії. сам Бородін писав, що «публікація його революційних творів за кордоном по-
літичним емігрантом Головіним так чи інакше загрожує неприємностями і  йому. 
це могло надовго поховати будь-яку надію на нове видання його творів у росії, про 
яке він тоді клопотався». тому 27 жовтня Шевченко і просив уже згаданого долгору-
кова поклопотатися перед царем про дозвіл на друкування його творів:

«Возвращенный в  столицу великодушием августейшего… сына (олександра іі, сина 
Миколи і. ― В. М.), я увидел во многом перемены необыкновенные, истинно благодетельные 
для отечества и, между прочим (что лично для меня особенно важно), нашел людей, 
которые подвергались гневу правительства в одно время со мною, действующими ныне на 
литературном поприще для общей пользы. Таковы Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш, которым 
в 1847 году было запрещено печатать свои сочинения. Мало того: даже сочинения эмигранта 
Мицкевича, по высочайшей благодетельной воле, позволено печатать в  пределах империи. 
Согласитесь, ваше сиятельство, что эти отрадные явления должны внушить и мне надежду 
на милость нашего великого монарха. Я потерпел наказание собственно за мои рукописи, 
которых никогда не пожелаю видеть в печати».

тарас Шевченко, якому в  принципі була знята заборона друкувати його тво-
ри, переживав якраз за рукописи, які й опублікував куліш. ось у «розритій могилі» 
(1843), поезії, яку дзюба й Жулинський назвали твором «великого національно-па-
тріотичного болю і сподівання», вустами Шевченка говорить мати-україна:

         ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
виглядала волю.
ой Богдане, Богданочку,
якби була знала,
у колисці б задушила,
Під серцем приспала.
степи мої запродані
Жидові, німоті,
сини мої на чужині,
На чужій роботі.
дніпро, брат твій, висихає,
Мене покидає,
і могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
а тим часом перевертні
Нехай підростають
та поможуть москалеві
Господарювати,
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та з матері полатану
сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати. 

Чи варто цитувати в цьому ракурсі Шевченкові «і мертвим, і живим, і ненаро-
дженим землякам моїм…», «Холодний яр», «як умру, то поховайте»? колись іван огі-
єнко написав, що в лейпцизькому збірнику «революційні вірші Шевченка заховано 
поміж вірші Пушкіна ― Пушкін не мав слави революціонера, а Шевченко відкрито 
її мав, тому його вірші заховано в спокійні вірші Пушкіна». легко сказати ― «за-
ховано»! Ніби це так і справді могло бути… Нагадаю, що публікації Шевченкових 
поезій, початої з «кавказу», передувала така примітка: «следующие стихотворения 
были нам присланы на малороссийском языке с примечанием, что стихи Шевчен-
ки ― выражение всеобщих, накипевших слез: не он плачет о украйне ― она сама 
плачет его голосом».

красиво сказано! і, головне, правдиво…
так що було важливіше ― видати в лейпцигу Шевченкові поезії з прямою за-

грозою його безпеці та можливості вільно жити й публікуватися в росії, чи побе-
регти кобзаря? Принаймні, Максимович уже в грудні 1858 року співчував Шевчен-
кові: «Чув я, що якийсь паливода навіжений там за границею толбі підпакостив…»

утім, історія не має умовного способу. врешті-решт нині дякуємо кулішеві1. 
тільки немає чим переконувати мене та довірливих людей у  тому, що куліш при 
цьому нібито «турбувався» про безпеку Шевченка. з  таким успіхом можна було 
б стверджувати, що це була пряма «підстава» поета, але, слава Богу, цього ніхто не 
робить. тож і безпідставних тверджень іншого ― кулішефільського ґатунку ― не 
варто повторювати впродовж століть.

Нагадаю, до речі, що писав свого часу іван огієнко:
«коли саме вийшов у світ лейпцизький збірник 1859 року? Беручи до уваги, 

що в  середині 1859 року за т.  Шевченком значно побільшили поліційний на-
гляд, а 15 липня його вже й арештували в україні, можна припускати, що лейп-
цизьке видання революційних віршів вийшло перед цим часом ― десь у середині 
1859 року»2. 

Про ті Шевченкові поезії, які куліш опублікував із ризиком для поета 
1859  року в  лейпцигу, через три десятиліття він писав: «из Шевченка мог бы 
выйти поэт, равный Пушкину и Мицкевичу, вместо певца козатчины, восторгав-
шегося черкесскими разбоями и бросившего грязью в незыблемые устои русской 
самобытности».

оце так куліш!

1  василь Бородін писав: «лейпцігська збірка зробила приступними кращі революційні твори поета 
українським читачам західної україни. з неї ж розпочалося ознайомлення з творами Шевченка діячів 
літератури європейських країн. до кінця 1860-х років вона лишалася чи не єдиною книжкою, з якої 
можна було ознайомитися з безцензурними творами великого кобзаря. і в цьому її велике значення».

2  Огієнко І. (митрополит іларіон). тарас Шевченко. к.: Наша культура і наука. с. 113–114. 
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«Кулішу не говори правду…»

Настав час нагадати, як 18 березня 1858 року Шевченко записав у щоденнику, 
знаходячись у Москві в гостях у Щепкіна:

«Кончил переписывание или процеживание своей поэзии за 1847 год. Жаль, что не с кем 
толково прочитать. Михайло Семёнович в этом деле мне не судья. Он слишком увлекается. 
Максимович — тот просто благоговеет перед моим стихом, Бодянский тоже. Нужно будет 
подождать Кулиша. Он хотя и жестко, но иногда скажет правду; зато ему не говори правды, 
если хочешь сохранить с ним добрые отношения».

у цих словах, за великим рахунком, увесь куліш і вся його драма стосунків із Шев -
ченком.

тарас Григорович, добре знаючи, що Бодянський, Максимович і Щепкін захо-
плено і  беззастережно сприймають його поезію, все-таки хотів почути критичне 
слово гострого й прискіпливого Пантелеймона олександровича. але й непростий 
кулішевий характер Шевченко зафіксував навічно…

у нашому контексті всі наведені факти жодним чином не стосуються звичного 
для радянського літературознавства протиставлення куліша Шевченкові як «родо-
начальника українського буржуазного націоналізму», з  одного боку, і  «революцій-
ного демократа»  — з  іншого1. Не можна заперечувати, що куліш чудово розумів 
і глибоко цінував геній Шевченка, неодноразово сприяв йому в публікаціях, а його 
поради поет нерідко визнавав слушними. в цій книзі читач дізнається про чимало 
талантів і добрих справ Пантелеймона олександровича, а ще багато чого про всілякі 
доброчинності куліша він може прочитати в інших книгах.

утім, я не вважаю можливим забувати або замовчувати й іншу правду, зокрема, 
слова Михайла драгоманова, що куліш був найбільш разючим прикладом «повер-
тання» Шевченка, «як йому на той час було треба»:

1  утім, іван Пільгук, який понад сорок років тому не міг не декларувати, що «тільки на основі марк-
систсько-ленінської методології можна об’єктивно, конкретно-історично оцінити творчість такої визна-
чної, складної і  суперечливої постаті, як куліш», виважено писав, що його неприйнятна для згаданої 
методології діяльність ніяк не повинна «заховати від нас те історично прогресивне, що зробив куліш як 
у галузі оригінальної художньої творчості, так і на полі культурно-науковім, скажімо, в галузі фолькло-
ристики й етнографії, в розвитку мови, у видавничій справі». Підкреслювалося й те, що «куліш перено-
сив в українську літературу майстерність світової класики… відіграв значну роль у процесі становлення 
нової української літератури, літературної мови».

Багато важливих і точних оцінок історичних заслуг куліша перед українським народом залишив Мак-
сим комишанченко в книзі «з історії українського шевченкознавства» (1972): «в історії української літе-
ратури П. о. куліш (1819–1897) займає помітне місце. його діяльність була напрочуд багатогранною: він 
виступав як письменник, літературний критик, публіцист та перекладач багатьох творів класиків світової 
літератури, і як історик, етнограф, фольклорист та організатор видавничої справи на україні. різноманіт-
ний характер участі П. куліша в громадсько-культурному житті україни зумовлений багатосторонністю 
його обдарування, яке найвиразніше проявилося на літературній ниві». комишанченко також висновував: 
«…П. куліш багато зробив у справі видання та популяризації спадщини т. Шевченка як за життя поета, так 
і одразу по його смерті. в цей час критик висловив чимало вірних суджень про кобзаря, про його життя 
і творчість. Поряд з цим він залишив також багато хибних, антинаукових тверджень про письменника».

На жаль, разом із декларованим комишанченком «марксистсько-ленінським розумінням літера-
турного процесу» деякі сучасні автори виплеснули й зібрану ним багату фактологію, без якої важко ска-
зати повну правду про стосунки куліша та Шевченка.
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«…куліш, який у 1857–1861 рр. виславляв Шевченка як навіки славного грома-
дянина, поета й  навіть “першого історика” україни… а  в  1875–1877 рр. знайшов 
у  ньому тільки “пьяную музу, поддержанную худшими, а  не лучшими умами сво-
ей родины”… в цьому примірі крутіння Шевченка діло доходить до явного скандалу 
тільки через те, що його робить один, той самий чоловік…»

Може, й не так далекі були від істини радянські автори, які зазначали, що ще 
в середині 40-х років куліш зрозумів — «стати в опозицію до Шевченка — значило 
ізолювати себе від усього суспільства й опинитися на одній дошці з одвертими крі-
посниками типу лукашевича»1.

Євген Нахлік пише, що наприкінці життя у Шевченка й куліша, через особис-
тий розбрат, уже траплялися заочні неприхильні висловлювання один до одного. 
дещо зі сказаного Шевченком доходило до кулішевих вуст і сильно ображало його. 
Наприклад, пройнявшись довірою до свого катеринославського приятеля Петра 
зуйченка, куліш «вихлюпнув давню образу» в листі до нього 1 серпня 1885 року:

«я й чув, що тарас на мене ремствував: як я смію поправляти Марку вовчкові 
його оповідання! “він їх опрозить!” — гукав неборак по п’яну, а про те й забув, що 
я не опрозив “Наймички”, “Назара стодолі” і “Неофітів”, доробляючи недороблене… 
Може, я й опрозив твори Марка вовчка, поправляючи їх, та як перестав поправляти, 
перестав і Марко вовчок путнє що появляти. а тепер на що звівся? Ні на що! Шев-
ченка ж дурні прихвости поти поїли та пестили, поки таки дурним гуртом уклали…»

Хай «ремствував» тарас Григорович, але чому обов’язково «по п’яну»? Чому ку-
ліш обзивав його «небораком», якщо він сам якраз і викликає жалісливе співчуття, 
бо ж у нього все це «вихлюпнулося» через… чверть століття після смерті Шевченка! 
скільки ж  образи, точніше, лютої злості треба було носити в  собі так безкінечно 
довго. Прочитавши куліша, можна подумати, що це він писав «Наймичку», «Назара 
стодолю» і «Неофітів», а Марко вовчок узагалі нічого не варта без нього…2 

Починаєш розуміти Григорія Галагана, котрий у квітні 1859 року дуже різко ви-
словився в листі з Петербурга до дружини: «кулиш сделался совершенно невыносим 
для всех, характер до того самонадеянный, желчный, завистливый, что со всеми пе-
рессорился… Шевченко говорит, что он ожидает от кулиша, что он с ума сойдет». 
як би не трактувати це свідчення, напругу стосунків воно відображає. Між іншим, 
сучасні автори визнають, що сучасники куліша по-різному пояснювали його харак-
тер і  поведінку, «зокрема: хворобою, пихою, “фанатизмом неупередженості”»3. як 
убивчо писав олександр кістяківський, таким куліш «залишився до могили».

Петро Мокрицький, посилаючись на спільних знайомих куліша та Шевченка, 
невдовзі після смерті поета стверджував, що «никакой симпатии не существовало 
между покойным поэтом и г. кулишем…».

1  т. Г. Шевченко. Біографія. с. 179. 
2  Навіть у спілкуванні зі знайомими, навіть у дрібнопобутовому контексті куліш не стримував себе. 

скажімо, в листі до василя тарновського (молодшого) писав у травні 1891 року: «Шевченко був троїс-
тий поет: поет слова, пензля й співу. в двох перших часом хибив через недосвід, а в третьому суддею над 
ним було саме серце: тим і зісталась така споминка про його співання (хоч би й по-нашому весільні), 
ніби ми нічого кращого й не чували».

3  енциклопедія історії україни. т. 5. к.: Наукова думка, 2008. с. 471.
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Не вважаю також можливим загубити висновок сергія Єфремова про те, що 
куліш дивився на Шевченка згори, з  висоти свого рафінованого аристократизму: 
«куліш завжди пробував його “опікати”, неприємний менторський тон часто вчува-
ється в тих напучуваннях, з якими він звертається до свого без міри талановиті-
шого товариша»1 (виділено мною. — В. М.). у наш час Юрій Барабаш відзначає, 
що у куліша «схиляння перед Шевченковим генієм, щире бажання допомогти, при-
служитися розумною порадою химерно перепліталися з переконаністю у своїй куль-
турній зверхності, з лідерськими амбіціями та зі складним психічним комплексом… 
утримаюсь від слова “заздрість”, скажу про творчу змагальність,  — усе це може 
і повинно бути предметом уважного дослідження»2.

Насамкінець нагадаю, що свого часу Франко не утримався й прямо написав про 
кулішеву «зависть, а далі й ненависть до Шевченка…»3 (виділено мною. — В. М.).

тож не треба нітрохи применшувати значення творчості й особистості куліша чи 
важливості його приятелювання з поетом, але треба пам’ятати про те, що, говорячи 
Шевченковими словами, куліш «лише іноді скаже правду» та й то в жорсткій формі. 

за життя Шевченка віршотворець куліш не насмілювався конкурувати з поето-
вою творчістю, про що сам пізніше писав-пояснював:

ой мовчав я, браття,
словом не озвався,
Поки Батько український
Піснею впивався.

Хоч мовчав устами,
співав я душею,
та боявся з ним різнити
кобзою моєю.

зате після відходу кобзаря у вічність куліш одразу «запретендував стати Шев-
ченковим наступником у  поезії» (Нахлік), а  точніше кажучи, самотужки поставив 
себе врівень з Шевченком:

Чи мені по тобі
сумом сумувати,
Чи твою роботу
взяти докінчати?

докінчаю, брате,
Не загину марне, —
втішу україну.
Матір безталанну.

1  Повне зібрання творів Шевченка. Під редакцією сергія Єфремова. т. 4. к., 1927. с. 281.
2  Барабаш Ю. тарас Шевченко: імператив україни. історіо- й націософська парадигма. к.: видавни-

чий дім «києво-Могилянська академія», 2004. с. 173.
3  Франко І. твори в двадцяти томах. том Vіі. с. 307.
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тоді ж почалися й уже посмертні дорікання генію від імені утішника всієї україни:

Що одна в нас мати,
ти не догадався.
Братався з чужими,
радився з чужими.
Гордував словами
Щирими моїми,
і на той світ вибравсь
із сем’ї чужої…

Пантелеймон олександрович міг запросто віщувати від імені кобзаря, не забув-
ши наголосити на його гріхах:

Грішив я тяжко, яко син народу
і вихованець олухів письменних,
Що, в нас укравши, вкинули у воду
ключ розуміння, задумів спасенних.

Поселив куліш українського генія (з Миколою костомаровим) і  в  свою поему 
«куліш у пеклі» (1890), куди й потрапила Шевченкова «душа, на оковиту ласа». Хто 
б і сумнівався, що, говорячи словами Шевченка з кулішевої поеми, вони «й близько 
раю не були»:

тут нам, мерцям, одна й одрада, —
рече тарас, — все те відкрить.
Що в нас посіяла досада
Чи нетямка, чи слави хіть…
……………………………….
Без сорома ся казка, друже,
Що провинили тяжко дуже:
Плодили лжу ми в розумах!

Неважко здогадатися про що мріяв кулішевий поет у пеклі:

Що хоч би чарочку маленьку
Горілки промочити пельку!

Через три десятиліття після смерті Шевченка, коли кулішеві було понад сім-
десят років, він уперто писав про «п’яного кобзаря тараса», який бився «лобом об 
знану в Петербурзі “скелю”». заодно продовжував піднімати себе на котурни, щоб 
у свідомості читачів саме він був явлений єдинодостойним спадкоємцем Шевченка: 
«Недоспів твій доспівую, мій брате…» як зазначає кулішевий біограф Євген Нахлік, 
Пантелеймон олександрович, «віршуючи найкраще з усіх Шевченкових наслідува-
чів, відчув себе ледь чи не єдиним гідним його спадкоємцем у поезії».

а як упевнений у собі куліш повчав недостойних у своєму соборному посланні 
до галичан:
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«ваше цвірінькання не вважаємо ми за поезію і відносим до тих стихотворних 
думок, які писались у нас за сковороди — з окрасок шевченківщини… Школою ва-
шою мусить бути школа українська, обперта не на Шевченкові, як у вас здається, 
а на етнографії… сам Шевченко поти у гору, поки його не одірвано від етнографіч-
ного джерела слова і чутива…»

утім, ще на початку 80-х років ХіХ століття великий іван Франко, який ціну-
вав куліша, сказав одверто: «звісна річ, ми й не думали рівняти талант Куліша 
з талантом Шевченка, не думали находити подобенство між гарячим, з-під серця 
пливучим словом тараса і правильно розміреним, вигладженим і холодним словом 
куліша» (виділено мною. — В. М.). Чого ж ми забуваємо про це?

Невдовзі після смерті Пантелеймона олександровича Франко написав із непе-
ревершеною точністю, як насправді йшов куліш услід за Шевченком, як він його 
«доспівував»:

«Поперед усього куліш, палений завистю проти покійного товариша, на якого 
втайні дивився згори, як на чоловіка неосвіченого, та якому за життя не осмілював-
ся “зробити конкуренції” своїми більш освітніми поезіями. з його теки висипались 
“досвітки”1. все тут було: лірика й епіка, слов’янофільство й демократизм, Хмельниччи-
на й козаччина перед Хмельницьким, тон народної пісні, і манера Шевченка, і початки 
спеціальної кулішевої філософії, хоч іще невироблені… Не було тільки одного — 
Шевченкового генія, Шевченкового гарячого чуття, яким він умів осяяти, огріти 
все, до чого доторкнулося його перо. даремно куліш вишліфовував зверхню форму 
своїх віршів, щоб вона була ліпшою від “занедбаної” форми Шевченкових поезій, — 
навіть найбільш занедбані, ескізні Шевченкові вірші виходили сто раз мелодійніші, 
натуральніші від кулішевих гладко підгибльованих — полін. даремно куліш додавав 
до своїх віршів ноти та вчені екскурси, щоб присоромити Шевченкове неуцтво; в сло-
вах неука Шевченка було сто раз більше глибокої життєвої, а тим самим і історичної 
правди, ніж в учених нотах, а потім і в цілих оберемках томів кулішевої історіографії 
та історіософії. Хоч і як сердився куліш на Шевченка — зразу тихо, а потім і голосно, 
аж надто голосно, то проте іронія долі визначила йому перше місце в числі епігонів 
Шевченка з усіма неприємними прикметами епігонізму…»2 (виділено мною. — В. М.).

Нікого не закликаю щоденно й  демонстративно розмахувати лише цими під-
сумковими Франковими оцінками. та коли біографи куліша разом із шевченкознав-
цями дивляться на нього переважно його ж очима…

Не кажу про кулешефілів, які здатні будь-що пояснити на його користь у сто-
сунках із Шевченком. але й у наукових оцінках, прийнятих нині в публікаціях про 
куліша, немає чіткості, скажімо: «Не секрет, що письменник, людина емоційна й ді-
яльна, був схильний до беззастережного обстоювання виношеної ідеї. ідеї могли змі-
нювати одна одну, вони живили “гарячого Панька”, але вони ж  його випалювали 
зсередини…» Чи досить цього для чіткої позиції вчених?

а звичайний читач? заглянемо з ним в академічний п’ятий том сучасного «По-
вного зібрання творів тараса Шевченка» й прочитаємо:

1  ішлося про кулішеву збірку «досвітки, думи й поеми П. куліша», що вийшла в Петербурзі в 1862 році.
2  Франко І. твори в двадцяти томах. том ХVіі. с. 306.
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«куліш Пантелеймон олександрович (1819–1897) — український письменник, 
критик, історик, фольклорист, етнограф і  перекладач.  Шевченко познайомився 
з кулішем 1843 р. в києві; разом брали участь у кирило-Мефодіївському товари-
стві. Під час заслання в тулу П. куліш отримав можливість відновити літературну 
роботу, а після смерті Миколи і, переїхавши до Петербурга, розвинув видавничу 
діяльність».

Про стосунки куліша з Шевченком звідси багато не дізнаєшся! відкриваємо 
шостий том того самого видання, в якому міститься, сказати б, енциклопедична 
довідка:

«куліш  Пантелеймон олександрович (1819–1897) — український письменник, 
критик, історик, фольклорист, етнограф і перекладач. із Шевченком познайомився 
влітку 1843 р. в києві. “кобзаря” сприйняв з ентузіазмом і висловив побажання вне-
сти суттєві й менш суттєві виправлення в поезії “іван Підкова” і “до основ’яненка”, 
в поеми “катерина” і “Гайдамаки”… Під час перебування Шевченка на засланні, коли 
його твори були заборонені, П. куліш 1857 р. у “записках о Южной руси” опубліку-
вав поему “Наймичка” (без підпису), а в своїй “Граматці” — окремі твори циклу “да-
видові псалми”. Пізніше в альманасі “Хата” (1860) надрукував ряд поезій Шевченка, 
сприяв їх публікації в  журналі “основа” (1861–1862). в  цьому ж  журналі вперше 
опублікував драму Шевченка “Назар стодоля” (1862. — № 9)».

усе це ніхто й не заперечує. та не все сказано. Навіть, якщо врахувати, що у ве-
ликій статті про куліша в «енциклопедії історії україни» хоч і мимохідь, але все-таки 
зафіксовано, що він «досить грубо почав відгукуватися про т. Шевченка…». 

Що треба було б додати в межах енциклопедичної довідки? скажiмо, давайте то-
лерантно зiпремося на авторитет Михайла Грушевсmкого, який вважав, що кулiш 
«зiстанеться навiки у вдячнiй пам’ятi українцiв», але це не завадило йому висловити 
гiрку правду: «Потiм потягло його до исторiї; здавалося йому, що костомаров  i iншi 
iсторики недобре описують iстoрiю україни, хвалячи козакiв, як оборонцiв україн-
ского життя; такими очима дивився на козакiв перше й  кулиш, але потiм змiнив 
свiй погляд та став дивитися на них очима тодiшнього панства, що козаки тiльки 
руйнували життя. Через се вiн гудив i Шевченка, що хвалив козакiв та гайдамакiв як 
оборонцiв свободи українской»1. або використаймо міркування Максима рильсько-
го, висловлені понад півстоліття тому. він зазначав, що ставлення куліша до Шев-
ченка було занадто суперечливе. за життя поета куліш у цілому позитивно вислов-
лювався про Шевченка, високо оцінював окремі його твори, називав «національним 
генієм і пророком». але після смерті поета куліш став на шлях спотворення та фаль-
сифікації Шевченкової спадщини, а пізніше, в 70–80-х роках ХіХ століття, розгор-
нув справжню боротьбу з ним2.

Ніяк не можна не врахувати суголосний сучасний висновок івана дзюби: «ку-
ліш у пошуках адекватної відповіді на складну історичну реальність не відзначався 
послідовністю, його погляди драматично змінювалися (хоч було в нього й стале: на-
самперед його “хутірний” аристократизм) — і на схилі свого віку він припускався 

1  Грушевський М. твори в 50 томах. т. 3. львiв: свiт, 2005. с. 310.
2  Рильський М. твори в десяти томах. т. 9. — к.: держлітвидав, 1962. с. 271. 
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несправедливих суджень про свого колишнього побратима, втім, слово “побратим”, 
мабуть, не пасує до цього гоноровитого інтелектуала»1. 

таким чином, є необхідні наукові висновки та напрацьовані констатації, що до-
зволяють нині познайомити зацікавлених людей з адекватною картиною ставлення 
куліша до Шевченка. Немає жодних підстав для того, щоб концептуальна оцінка їх 
стосунків утримувалася в енциклопедичних і популярних виданнях у формулі Ми-
хайла Чалого, написаній понад 130 років тому: «Хоча Пантелеймон олександрович 
і  справді висловлювався жорстко, та казав так через любов до батьківщини, через 
повагу до великої обдарованості кобзаря, який нерідко звертав з  істинної путі на 
манівці. він не припиняв пробуджувати в поетові приспаного генія, спрямовуючи 
його діяльність до високої мети»2.

Наполягаю, що сучасний читач має право на повну інформацію про «будителя» 
і провідника «приспаного генія», тобто Шевченка, з його численних «манівців», без 
якого, коли декого разом із кулішем послухаєш, і не з’явився б узагалі Шевченковий 
«святої правди голос новий». 

тим більше, що мав рацію сергій Єфремов, який писав: «куліш — це дві люди-
ни в одній подобі, якийсь ходячий контраст, дволикий янус, нерозгадана загадка не 
тільки для сучасників, а й для нащадків, перед якою з подивом стоять і читачі, й кри-
тика, — якась трагічна фігура, що бореться в життєвих суперечностях, плутається, 
падає, знову встає й знову падає».

На мій погляд, аби побачити обидва кулішеві лики, моєму читачеві не завадить 
глянути на нього очима Франка, Грушевского, Єфремова, рильського, Барабаша, 
дзюби та врешті-решт і  самого Шевченка. Не завадить. а  там кожен хай робить 
свої висновки.

Бо наївно сподіватися, що, взагалі заплющивши очі, ми побачимо всю вже над-
бану нашими попередниками правду. ведучий–ступка у фільмі «тарас Шевченко. 
заповіт» навіть ставив питання: «Чи зрадив куліш Шевченка?» Навряд, що саме так 
треба було запитувати, втім, і відповіді не було…

На мою думку, драма Пантелеймона куліша була в тому, що тарас Шевченко, 
котрого він повчально напучував із часу їхнього знайомства, дуже швидко і  вже 
назавжди став для Пантелеймона олександровича недосяжним у  своїй геніаль-
ності, тоді як той із «аристократичністю кулішевою» не хотів, не міг, не вмів із 
цим змиритися. Шевченко, звичайно, й не помислив, щоб сказати цю правду кулі-
шу, але той її знав. отже, про збереження добрих стосунків не могло бути й мови. 
але що характерно. впродовж усього життя куліш нерідко міняв свої погляди на 
протилежні, скажімо, в оцінці Богдана Хмельницького, та Шевченковий геній він 
відкрито не заперечував. іван дзюба пише, що «його геній він визнавав, лише на-
магаючись “спрямовувати” його в своєму розумінні»3. втім, куліш не змінив і своє 
нутряне, заздрісне, а пізніше й злісне ставлення до Шевченка, що частенько ви-
пліскувалося назовні.

1  Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. с. 168–169.
2  Чалий М. Життя і твори тараса Шевченка. — к.: веселка, 2011. с. 97.
3   Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. с. 204.
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Незважаючи на запевнення Пантелеймона олександровича в «Жизни куліша» 
про рівновагу його «серця і розуму» та про те, що його ідеалом є холодна й мовчазна 
енергія, необорима навіть лихом, насправді сердечний неспокій в оцінці Шевченко-
вої постаті, траплялося, переважував осмислені, розумні оцінки, та й з мовчазністю 
щодо великого кобзаря нічого не вийшло — час від часу куліш енергійно й холодно 
хулив і ганив Шевченка до кінця свого життя.

отже, впевнений, що в  наш ідеологізований час треба не лише зачудовува-
тися кулішевим захопленням надприродним Шевченковим «сяйвом духу», але 
й  пам’ятати, що, за його словами, своїм осердним віршем «Чигрине, Чигрине…» 
Шевченко «доводил нас… до сумасшествия…». 

треба нарешті чесно зафіксувати невигойну кулішеву заздрість, а головне, від-
верто сказати не про «творчу змагальність» (яка змагальність з  генієм, що десять 
років знаходився на засланні, а ще три з половиною десятиліття за земного життя 
куліша — в царстві Небесному, куди Пантелеймон олександрович неодноразово 
звертався, «вповаючи, що тарас громадським присудом сидить собі на небі»)1, а про 
безпорадні спроби принизити генія до рівня свого. високого кулішевого рівня, та 
далеко не Шевченкового.

Певно, що серед великих українців не було іншої такої вкрай самозакоханої по-
статі, як Пантелеймон куліш. і цим він кардинально відрізнявся від тараса Шевченка. 

так само, в нашій історії, здається, немає іншої такої вкрай суперечливої видат-
ної постаті, про яку ні в радянські часи, ні в нинішній україні вчені спромоглися 
б нарешті сказати всю виважену правду.

тому приєднуюся до вже висловленої раніше позиції Юрія Барабаша — «усе це 
може і повинно бути предметом уважного дослідження». На мій погляд, йдеться про 
створення системної, комплексної, синтетичної наукової праці, бажано, на акаде-
мічному рівні, бажано колективної. в ній маємо позбутися вже звичного нинішньо-
го конформізму, зінтегрованого з  ідеологічною боязню дістати наліпку сучасного 
«гонителя» видатного українця.

1  куліш, як відомо, написав вірш «з того світу», але знову ж таки від імені покійного Шевченка.
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«наговорилиСя доСхочу З бодянСьким»

«Я сам козак…»

Про російського й українського вченого, славіста, фольклориста, археографа, ви-
давця історичних документів, письменника і перекладача осипа Максимовича Бо-
дянського написано чимало, але ж, як сказав йому  свого часу Микола Гоголь, у нас 
«якось розучуються читати». з іншого боку, життя Бодянського висвітлено недосить 
глибоко, фрагментарно й  без належної уваги до його дружби з  тарасом Шевчен-
ком. Невикористаними залишалася більшість документів осипа Максимовича, які 
десятки років вкривалися архівним пилом у Москві та києві. Мабуть, інтерес до Бо-
дянського гальмувався ще й укоріненим стереотипом, за яким, разом із Михайлом 
Максимовичем (йому в цій книзі присвячено главу 7), вони нібито «зовсім не були 
українськими національними патріотами»1. 

Невже закриємо очі на істинну суть видатних співвітчизників на тій лише підставі, 
що їх український патріотизм абсолютно спокійно суміщався з імперсько-російською 
ідентичністю? це питання принципове, історіософське. На нього маємо відповісти, 
якщо збираємося здобути уроки гіркої історії, в якій, як у бурштиновій смолі, поки 
що скам’яніло завмерли деякі наші видатні співвітчизники. розмірковуючи над непро-
стою московською долею українця Бодянського, Михайло драгоманов писав: «як собі 
хочете, а боротись з тим, що нас незамітно підточує, одтяга вас од рідної країни, втяга 
в чуже життя, перероблює, — не день, не два, а роки, десятки років, — не легко. а зовсім 
переробитись, — все-таки не можна. а порвати зразу з тим, що нас переробляє і поча-
ти самому по собі будувати новий притулок для думки і серця на рідній ниві, з рідного 
матеріалу, на це в людей, все-таки поламаних царськими порядками і не вискочивших 
хоч думкою зовсім за кордон царський і церковний, — було ділом неможливим»2. 

так-то воно так, але Бодянський, залишаючись законослухняним царським під-
даним, «вискакував» і думкою своєю, і справою реальною за межі тодішнього царист-

1  Лисяк-Рудницький І. українці в  Галичині під австрійським пануванням // історичні есе. том 1. 
к.: основи, 1994. с. 416.

2  Драгоманов М. україна і центри // Громада. т. 2. Женева, 1878. с. 525.
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ського й церковного розуміння місця та значення Малоросії в  історії та сучасності 
російської імперії. згадую, як у щоденнику Бодянського зустрів запис про його пі-
кіровку з літератором дмитром свербєєвим. «Не розумію, як можна бути в наш час 
національним», — сказав той. «а я так не розумію, як можна не бути національним 
у наш час», — парирував осип Максимович. он як! у середині XIX століття москов-
ський професор, українець із варви Бодянський почувався національним патріотом, 
ідентифікував себе з україною. його інтелектуальна складова була в гармонії з духо-
вною, національною. той же драгоманов визнавав, що Бодянський, «хоч і не розри-
вав з державою російською, та не тільки ніколи не забував про свою україну, не пере-
ставав працювати для неї, але і не розривав з тими земляками, котрі пішли далі його».

тож з’ясуємо, що привабило Шевченка в професорові Московського універси-
тету, дозволило називати його другом і бажати «радости в благоугодных делах», ви-
словлювати подяку «за літописи», надіслані Бодянським у заслання: «Оживає моя мала 
душа, читаючи їх! Спасибі тобі!» в цьому контексті ми й маємо розглядати, вивчати 
й висвітлювати життєве кредо редактора «Чтений в императорском обществе исто-
рии и древностей российских при Московском университете», який у листі до того 
ж Максимовича в січні 1847 року писав: «я решил во что бы то ни стало обнародо-
вать малороссийские летописи; собрал их множество и собираю беспрестанно. Над-
еюсь при помощи Божьей, здоровье и том положении дел, какое теперь царствует 
в обществе, успеть и за мною никому не угоняться,  хоть бы и на украинском коне. 
я, ведь, и сам козак. После летописей примусь и за официальные бумаги, в коих не-
достатка нет и быть не может…» ці слова можна поставити епіграфом до всієї ви-
давничої діяльності Бодянського. отже, вчений, якому ще не виповнилося сорока 
років, абсолютно свідомо будував грандіозні патріотичні плани публікації літописів 
і документів з української історії. вкрай важливо відзначити, що ці плани не залиши-
лися на папері, а були значною мірою реалізовані. до Бодянського, та й після нього, 
не було більше в Москві науковця, який один видав би стільки історичних джерел із 
патріотичних міркувань. якраз цей людський подвиг українця Бодянського врешті-
решт залишиться в нашій національній пам’яті, а не марні розумування про те, чого 
він не зробив для україни як імперський громадянин.

в іншому листі до Максимовича (від 26 травня 1848 року) Бодянський написав 
золоті слова щодо задуманої ним української справи: «Надобно нам, Михайло алек-
сандрович, понемножку это дело делать с  нашей старой ненькой, да познает она 
себя и в старые дни во время оно. дорога нам вся русь нераздельная, но каждому 
из нас в особенности дорога та часть ее, в которой мы родились; пусть же каждый 
из сынов этих частей руси, имея к тому случай, займется ею, возделывает ее по воз-
можности и крайнему разумению, и со временем из обработанных частей составит 
новый карамзин прекрасное целое».

так і сталося. в XX столітті Михайло Грушевський розробив цілісну наукову кон-
цепцію історії україни («українську історію, як органічну  цілість»), що знайшла все-
бічне відображення в «історії україни-руси». Між іншим, щойно цитовані думки та 
сентенції Бодянського ще вісім десятиліть тому були опубліковані в органі історич-
ної секції всеукраїнської академії наук журналі «україна», що виходив «під загальною 
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редакцією голови секції академіка Михайла Грушевського». в тій публікації стосов-
но них було чітко сказано: «…Бодянський ставить справу про видання пам’яток укра-
їнської історії в площину свідомого українського патріотизму»1.

в історичній правоті цього висновку неважко переконатися навіть на одному 
прикладі з життя Бодянського. коли наприкінці 1848 року його було усунено від ви-
давничої роботи, а «Чтения» змінили вивіску, то документи з історії україни в органі 
товариства історії і старожитностей російських практично не друкувалися впродовж 
десятиліття. та варто було Бодянському повернутися в «Чтения», і він знову відновив 
постійну рубрику «Материалы славянские», в якій і  вміщувалися публікації з  історії 
україни. вже в першій книзі за 1858 рік були опубліковані «источники малороссий-
ской истории, собранные д. Н. Бантыш-каменским и изданные действительным Чле-
ном о. Бодянским», «діаріуш» Миколи Ханенка та інші матеріали з української історії. 

у березні 1858 року Бодянський показав цю книгу «Чтений» Шевченкові, й той 
прочитав у передмові Бодянського до «діаріуша»: «Прошедшие судьбы Малой рос-
сии преимущественно должны останавливать внимание и  заботливость на себя 
Малороссиян, сынов ее. Не позаботятся они о том, кто же станет заботиться? вся-
кое уважение и значение наше исходят от нас самих, и от нашего самопознания 
и самоуважения». так була знову підтверджена програма патріотичної роботи Бо-
дянського2, яку й підтримував Шевченко. Хто ж як не він міг оцінити вповні націо-
нальний патріотизм осипа Максимовича і його, говорячи Шевченковими словами, 
«запо розьку душу»? Про «запорозьку натуру» та «козацьке серце» осипа Максимо-
вича писав і Михайло драгоманов, який вважав, що, згадуючи Бодянського, «ми ні-
чого другого не робимо, як тільки признаємо, що то за багата нива наша козацька, 
слов’янська, федеральна, демократична, твердодуха україна!».

тарас Шевченко пішов із життя задовго до того, як побачили світ усі сто книг 
«Чтений», але ще один український геній іван Франко залишив свій вагомий ви-
сновок: «сто томів сього видання, видані під його редакцією, се найкращий, справді 
величний пам’ятник його невсипущої діяльності. Що й тут українські матеріали за-
ймали дуже визначне місце, се звісно кожному, хто мав нагоду хоч поверхово пере-
глянути „Чтения”»3. Пам’ятаймо, що Франко виокремлював осипа Максимовича ще 
й як «одного з перших піонерів  українського письменства 19-го віку і одного з най-
заслуженіших діячів на полі слов’яно- і спеціального українознавства в росії»4.

Наприкінці ХіХ століття національному патріотизмові Бодянського віддав на-
лежне Микола сумцов, який зафіксував на енциклопедичному рівні: «Бодянский, 
как малорос, сохранил украинские симпатии в течение всей жизни в сфере научно-
го изучения украинской старины и народной поэзии»5. відомо, що свого часу осип 

1  Данілов В. о. М. Бодянський і його листування з М. о. Максимовичем // україна, 1927. книга 6. с. 91.
2  у цей час осип Максимович писав у листі в україну, маючи на увазі себе: «да ведают православ-

ные малороссы, что и на Москве есть люди, которые кое-что поделывают для их стороны».
3  Франко І. осип Бодянський. твори в двадцяти томах. т. XVII. к.: державне видавництво художньої 

літератури, 1955. с. 416.
4  там само. с. 411.
5  Венгеров С. А. критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской 

образованности до наших дней). том V. — с.-Петербург, 1897. с. 65.
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Бодянський був одним із видатних знавців українських народних пісень, і щоб сьо-
годні переконатися в  цьому, досить звернутися до збірки пісень, зібраних ним із 
братом Федором Бодянським1. сучасна дослідниця валентина коротя-ковальська 
вважає, що Бодянський, як і Максимович та куліш, із честю й відчуттям причетності 
до глибокої культури українців робили все, щоб зберегти фольклорно-пісенні здо-
бутки українського народу.

ця глава розповідає про незвичайну дружбу Шевченка і Бодянського, їх зустрічі 
в Москві в 1844–1845-х і в березні 1858 року. Погляд на життя Бодянського через 
призму причетності Шевченка до його долі по-новому висвітлює біографію славіс-
та, ставить її в один ряд із життєписами видатних українців, які жили й працювали 
в Москві. в книзі зроблена спроба піднятися в оцінці вкладу Бодянського в україн-
ську справу до того високого щабля, який визначив йому Шевченко. 

з іншого боку, знайомство з Бодянським мало для Шевченка животворне зна-
чення, збагачувало його бачення української історії, дозволило зануритися в новітні 
публікації з історичної проблематики. дружба поета з автором наукових досліджень 
і публікатором історичних документів органічно суголосна з постійним, незгасаю-
чим інтересом тараса Шевченка до історії україни. за точними словами Павла Мов-
чана, прочитання національної української метаісторії почалося саме з Шевченка, 
який, власне, закликав «прочитати тую славу», розлиту в українському просторі. Ще 
в  рік знайомства з  осипом Бодянським, в  1844-му, поет і  художник звертався до 
вченого: «…я рисую тепер україну — і для історії прошу вашої помоги…» ішлося тоді 
лише про підготовку задуманої Шевченком серії офортів «Живописная украина», та 
фактично поет сказав про саму суть його цілковитої зацікавленості в науковому за-
безпеченні всіх творчих проектів узагалі в галузі історичної проблематики. Годі було 
б шукати більш ерудованого й досвідченого вченого-українознавця з енциклопедич-
ним світоглядом, ніж осип Бодянський. уже через десять років після їх знайомства 
професора було обрано членом-кореспондентом Петербурзької академії наук, і се-
ред Шевченкових друзів не було іншого співвітчизника з таким високим науковим 
званням (Михайло Максимович став членом-кореспондентом аж у 1871 році).

тож не випадково мудрий іван Франко вже через десять літ після смерті Бо-
дянського пов’язував із ним важливі зміни в  поетичному й  науковому світогляді 
Шевченка. в листі до російського історика літератури олександра Пипіна 23 січня 
1888 року він писав: «відки взялася політична поезія Шевченка? які товчки пхнули 
Шевченка на сю дорогу, які впливи допомогли виробитися його думці?.. яке стано-
вище займали там Бодянський, Н. Маркевич…» у листі до Михайла драгоманова від 
22 лютого 1888 року Франко цікавився: «Чи звісні які деталі про знакомство Шев-
ченка з Ник. Марковичем і Бодянським?»

ці Франкові слова про деталі знайомства Шевченка з Бодянським є ключовими 
для цієї глави. за часів івана яковича такі деталі були невідомими, а в радянський пе-
ріод подробицями не дуже цікавилися. вчені, затиснені в прокрустове ложе класової 
точки зору, відвикли від аналізу буденного, побутового боку історичних сюжетів, тоді 

1  українські народні пісні в записах осипа та Федора Бодянських. к.: Наукова думка, 1978.
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як такий аналіз передбачає цікаві знахідки, цінні деталі та нові відкриття. Ми подиви-
мося на знайомство та стосунки Шевченка з Бодянським не з «висоти» XXI століття, 
а, по можливості, з середини їхнього часу, що й дозволить з’ясувати деталі, про які 
писав іван Франко, життєві цінності, орієнтири та самовідчуття професора Бодян-
ського, його характер, звички й стосунки з людьми, в тому числі відомими в тодішній 
росії. На цьому тлі читач побачить постать українського кобзаря. особливо важливо 
всебічно розкрити проблему, заявлену тим же Франком у згаданому листі до Пипі-
на: «у життєписах і листах Шевченка бачимо сліди його знайомства з множеством 
людей — як і відки взялося те знайомство — не знаємо». стосовно московських зна-
йомств, організованих Михайлом Щепкіним, і до цього часу ми дещо не знали, пере-
дусім і про те, «як і відки взялося…». у книзі описано всі знайомства і контакти Шев-
ченка з  представниками, говорячи його словами, «московської вчено-літературної 
знаменитості», показано непрості стосунки Бодянського з деким із них.

враховуючи те, що всі зустрічі Шевченка з Бодянським, Щепкіним, Максимови-
чем, аксаковим, рєпніною відбувалися в Москві, спробую відтворити московський 
«міський пейзаж», конкретний історичний контекст і живу, дружню атмосферу. Про 
цей жанр історичного дослідження влучно й переконливо писав історик і москвоз-
навець, знайомий тараса Шевченка й осипа Бодянського іван забєлін: «Нам нужен 
характер общественный, площадной и домашний. Поэтому и над стариною нужны 
такие же наблюдения, какие делал Гоголь над современным нам бытом. для исто-
рика нужен глаз Гоголя, бойкий взгляд, которым он так легко подмечал всю мелочь 
и тину действительности. с такой точки зрения на историческое дело понятна бу-
дет огромная важность мелочных материалов»1. 

упродовж сімнадцяти років, з яких десять припало на поетове заслання, Шев-
ченко зустрічався з  Бодянським усього кілька разів, їх особисте спілкування вкла-
дається у  декілька днів, а  може, й  годин, та й  листування не було, так би мовити, 
системним. відомі лише шість листів Шевченка і два — Бодянського. з точки зору 
пересічної людини — це дуже мало, але ж  ідеться про Генія, котрий обрав осипа 
Максимовича в друзі: «друже мій єдиний»; «друже мій, добрий»; «мій добрий друже»; 
«мій друже, Богу милый»… ідеться про Генія, котрому Господь визначив іншу — над-
людську — шкалу насиченості та вартості життя. Не випадково кожна Шевченкова 
миттєвість стала нині національним надбанням, і нам цікаві й близькі сторінки по-
етової біографії, суголосні з осипом Максимовичем Бодянським. 

особливо хочу наголосити, що прагну, аби якнайчастіше звучали живі голо-
си Шевченка та Бодянського і читач мав можливість прислухатися до них: із вуст 
тараса Григоровича і осипа Максимовича почути щоденникові розповіді про «пе-
ребування в  Москві», доповнені автором новими даними; співпережити поетичні 
одкровення генія і турботи професора Московського університету; познайомитися 
з людьми, з якими спілкувалися Шевченко і Бодянський. Навіть назви цієї глави зде-
більшого складені з  їх слів, що дало змогу організувати тексти у ключові, смислові 
вузли, визначені та акцентовані самими героями дослідження. Читач знайде поси-

1  Забелин И. Е. дневники. записные книжки. М.: издательство им. сабашниковых, 2001. с. 228.
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лання практично на всі публікації, в яких висвітлювалися життя та діяльність Бодян-
ського в XIX–ХX століттях, і згадки про всіх авторів, які зробили внесок у розробку 
проблеми «Шевченко і Бодянський». 

«Нум боронити Україну»

осип Максимович Бодянський був старшим за тараса Григоровича Шевченка 
на п’ять років і  чотири місяці. в  історичних працях найчастіше зазначається, що 
він народився 3 листопада 1808 року, бо ж так скрізь писав і говорив про себе сам 
Бодянський. коли в 1855 році вийшов у світ «Биографический словарь профессоров 
и преподавателей императорского Московского университета»1, то в статті про Бо-
дянського, безперечно, з його подачі, було записано: «род. 1808 г., ноября 3-го дня». 
Більше того, на самоті 17 липня 1857 року Бодянський записує в  щоденнику цю 
ж дату: «3 ноября 1808 года».

Проте дослідник і видавець Ніл Попов через два роки після смерті Бодянського 
оприлюднив, що насправді 3 листопада його було охрещено, а точний день наро-
дження Бодянського, оскільки метричного свідоцтва не було, дослідили в 1831 році: 
«учинено было, на предписанных законом основаниях, исследование чрез расспрос 
восприемников и  других лиц, знавших о  времени рождения и  крещения». тоді 
й було встановлено, що Бодянський народився 31 жовтня 1808 року2, цієї дати ба-
жано й дотримуватися надалі. втім, раніше саме 31 жовтня називав один із перших 
його біографів Микола василенко3, ця ж дата зустрічається в дореволюційних довід-
кових виданнях4 і сучасних працях, скажімо, в книзі л. П. лаптєвої «славяноведение 
в Московском университете в XIX — начале XX века» (1997) та в біографічній довідці 
віктора короткого про Бодянського в книзі «листи» Михайла Максимовича (2004). 

Батьківщиною осипа Максимовича є  містечко варва лохвицького повіту Пол-
тавської губернії (тепер районний центр Чернігівської області)5. Народився він у сім’ї 
небагатого українського священика Максима Бодянського. Мати Бодянського, мож-
ливо, походила зі збіднілих дворян, бо за нею числилося декілька душ кріпосних селян.

1  Повна назва цього видання така: «Биографический словарь профессоров и преподавателей им-
ператорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения января  12-го 
1755 года по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров 
и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку» (Москва. 
в университетской типографии. 1855).

2  Попов Н. осип Максимович Бодянский в 1831–1849 годах. // русская старина, 1879. т. XXVI. с. 461.
3  о. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. Н. П. василенка. оттиск из журнала 

«киевская старина». к.: типография императорского университета св. владимира, 1904. с. 5.
4  див.: императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его суще-

ствования (1864–1914 гг.). т. II. М., 1915. с. 36.
5  у  томі «Чернігівська область» (1972) з  відомої 26-томної «історії міст і  сіл урср», виданої під 

керівництвом Петра тронька, читаємо: «у варві народився і провів своє дитинство о. М. Бодянський 
(1808–1877)  — український та російський філолог, історик, письменник і  перекладач, що в  1842–
1868 роках був професором кафедри історії й літератури слов’янських наріч Московського університе-
ту і з 1845 року — секретарем Московського товариства історії та старожитностей російських. значну 
увагу о. М. Бодянський приділяв вивченню української народної творчості».
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Батька й матір осип Максимович сердечно любив і все життя про них піклував-
ся. листи до них, починаючи з тринадцятирічного віку, він незмінно починав сло-
вами: «дражайшие родители, батюшка и  матушка!» або «дражайшие родители!», 
а наприкінці писав: «с истинным моим почтением и сыновнею любовью есмь ваш 
покорнейший и преданнейший сын и слуга осип Бодянский». або: «остаюсь ва-
шим покорнейшим и пламенно любящим сыном и слугою». синівський пафос був 
абсолютно щирим і глибоким.

Батько зробив усе можливе, щоб осип поступив до Полтавської духовної семі-
нарії в  місті Переяславі (нині Переяслав-Хмельницький), і  навіть винайняв йому 
квартиру, тоді як більшість вихованців семінарії жили в інтернаті. самостійне жит-
тя сприяло формуванню незалежного характеру молодого семінариста, він завжди 
цінував певну внутрішню розкутість. Бодянський із перших семінарських кроків 
купував і читав книги та газети, вибирав одяг, виїжджав із Переяслава, навіть у ва-
сильків і київ. 

коли син просив у батьків гроші, що, зрозуміло, траплялося часто-густо, то ре-
тельно перераховував витрати: купівля та переплетення підручників, інших книг; 
оплата за квартиру; «для отдачи денег в харчевую складку, да на бумагу, ибо толь-
ко три листа чистой да 5 черной осталось…» і т. д. і т. п. Що таке «харчевая склад-
ка»? у вересні 1826 року Бодянський доповідав батькам, що шестеро семінаристів, 
у тому числі він із молодшим братом Федором, харчувалися вскладчину, й від двох 
братів до спільного столу вимагалося доставляти: «ржаной муки 20 мер, пшенич-
ной 10 мер, гречки 10 мер, пшена 5 мер, масла 20 фунтов, сала 1 пуд, соли 1 пуд, 
олеи 6 кварт, свеч 6 фунтов, денег на 1-ю треть 4 рубля, на 2-ю 3 рубля и пуд мяса… 
теперича доставлено от нас: ржаного 5 мер, пшеничного 4 1/2 меры, гречки 5 мер, 
пшена 21/2 меры, масла 7 фунтов, сала 20 фунтов, олеи 2 кварты, соли 20 фунтов, 
свечей 4 фунта, денег в харчевую складку 4 рубля». а лист до батьків від 11 травня 
1829 року свідчить, що за два з половиною роки нічого не змінилося: «Не знаю, по-
лучили ли вы мое письмо… в оном я просил вас доставить харчей, именно: 6 мер 
ржаного и 4 пшеничного, также 3 фунта свечей, 15 фунтов масла, 10 фунтов соли 
и 5 рублей в харчевую складку… опять повторяю то же самое и прошу как можно 
больше поспешить присылкою оных, ибо в них настоит крайняя нужда»1. Після за-
кінчення семінарії прохання про надсилання харчів назавжди припинилися, зате 
на все життя залишилася з Бодянським його скрупульозність, у тому числі в цифрах.

Гроші були потрібні й  для лікування, вже тоді виявилися проблеми з  очима2 
і турбували болі в ногах: «Но беда, что лекарства слишком дороги; банка стоит 3 р. 
20 к., а таковых банок уже у меня от вакаций сошло 3… теперь уже почти истощился 
мой карман и далее никак не могу; а нужно, неотменно нужно, естьли желаю быть 
здоровым». справді, він якось відразу зрозумів, що з ревматизмом у ногах потрібно 
боротися серйозно й наполегливо, надовго зосередившись на лікуванні й досягнув-

1  Письма о. М. Бодянского к отцу // Чтения в императорском обществе истории и древностей 
российских при Московском университете, 1893. книга третья. с. 14, 33.

2  Навесні 1829 року писав батькам: «архиерей заметил у меня один недостаток, именно правого 
глаза косость…»
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ши успіхів. у листі до Погодіна з Праги в 1838 році писав: «Будучи еще в Малорос-
сии я провозился с этой немочью года три, но потом совершенно исцелился…» 

та ще ж були витрати на одяг, адже осип Максимович завжди намагався вигляда-
ти достойно: «Благодарю вас за присылку денег на рубашки; их я думаю сшить хотя по 
крайней мере полдесятка»; «также прошу вас, батюшка… прислать рублей 10 на по-
шитье сапогов, кои нужно… сготовить пар по крайней мере 3 и 4». Чи ж надовго виста-
чало три-чотири пари чобіт? осип Максимович писав про них усередині 1829 року, 
а ранньою весною 1830-го знову звертався до батьків: «теперь к вам наша нижайшая 
просьба, именно: я  вас прошу нижайше прислать мне деньги на пошитье сапогов, 
которые у меня совсем износились, к тому же имею нужду и в летнем сюртуке, — всего 
12 р. также и у Феди сапоги преносились и он равно просит прислать ему на оные 5».

Мабуть, гроші, отримані від батьків, розподілялися сином і на задоволення ду-
ховних запитів. у цьому контексті цікаво навести рядки з листа до батьків у груд-
ні 1825 року: «купил гусли за 3 р. с полтиною и уже заплатил перед святками. за 
купленные же мною гусли уже дают мне 6 р., но я их не намерен продавать, а думаю 
сам учиться». згадуються також «скрипка, коя была с ковбасами» (1826), і гітари, які 
мали обидва брати (1828).

та найбільше грошей витрачалося на книги, які Бодянський самозабутньо 
скуповував уже тоді, а, прочитавши, частину передавав додому. Наприкінці січня 
1826  року повідомляв батьків: «Пересылаю я  в  дом книги числом 11: русских 5… 
латинских 4… греческая одна…» Місяць потому, 5 березня 1826 року, Бодянський 
написав характерний виправдовувальний лист стосовно витрат на книги: «Послед-
них чисел прошлого месяца приносит ко мне один мой соученик три книги: первая 
виргилий на латинском языке; 2) овидий тоже; 3) цицерон на латинском же языке 
и просит у меня за оныя 3 р. я, видя их и зная достоинство их, с радостию обещал их 
купить у него; почему тотчас же и дал ему в задаток, сколько у меня было, 1 р. денег, 
а остальные я вызычил из харчевой складки. я их показывал многим из богословов 
и все они удивлялись мне, что я столь дешево купил их. все говорят, что каждая из 
них, по крайней мере, стоит 3 руб. Прошу, любезный батюшка, прислать мне 2 р. 
денег для отдачи в харчевую складку…» 

ішов час, а Бодянський дедалі більше захоплювався книгами і все більше витра-
чав на них грошей. ось лист, написаний на початку 1829 року, в якому син просить 
у батьків доволі значну на той час суму грошей: «Прошу вас нижайше… переслать 
хотя рублей 15 на книги именно: на покупку истории философских систем, стою-
щей 7 руб.; опыта науки изящного 5 р. и французской хрестоматии 3 р. они… со-
вершенно необходимы»1. 

Багато часу Бодянський проводив у бібліотеці семінарії, про що є його власно-
ручне свідчення в листі до Погодіна з Праги в 1838 році: «я знал ее (бібліотеку. — 
В. М.) очень хорошо, когда учился в ней (семінарії. — В. М.) несколько лет тому на-
зад». допитливий, наполегливий і працездатний юнак  особливо глибоко цікавився 
літературою та історією, а ще «гнув спину» над вивченням стародавніх мов. окремий 

1  Письма о. М. Бодянского к отцу // Чтения в императорском обществе истории и древностей 
российских при Московском университете, 1893. книга третья. с. 10, 17, 25, 32.
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інтерес до малоросійської поезії та історії значною мірою було викликано збірником 
«Малороссийские песни» Михайла Максимовича 1827 року. у передмові до нього 
земляк, який був старшим за осипа Бодянського всього на чотири роки, але вже 
закінчив Московський університет, із пафосом закликав збирати та вивчати укра-
їнський фольклор. цей заклик Максимовича впав на благодатний ґрунт і  з  часом 
проріс рясними сходами. тим більше, що в університеті Бодянський познайомився 
з самим Максимовичем, про що мова піде далі.

як би там не було, в листах до батьків, написаних наприкінці навчання в семіна-
рії, вже виразно виявлено щирий інтерес осипа Бодянського до Батьківщини, яку 
він називає «нашою Малоросією»: «когда б  хоть наша Малороссия осталась чуж-
дою всяких переворотов и бедствий». у листах зустрічаємо вираз «наш хохландець», 
а також українські прислів’я та приказки. коли всі були стривожені холерою в росії, 
в тому числі в Москві1, Бодянський заспокоював батьків: «в нашей Малороссии, сла-
ва Богу, совершенно благополучно». або писав: «я думаю, вы уже знаете о милости 
государя к Малороссии: казаки по-прежнему навсегда будут существовать…»2 Бодян-
ський мав на увазі указ Миколи I від 6 травня 1831 року про сформування з малоро-
сійських козаків восьми кавалерійських полків. осип Максимович навіть написав із 
цього приводу патріотично-войовничого вірша «козацкая песня»:

Нум бороныты украину,
як матир подобае сыну!
скорей ходимо на ляхив,
да станем быть з усех шляхив!
Ще не забулы мы Богдана,
козацкого свого гетьмана,
як з вийськом вин их тормошыв,
як их, де ни пиймав, душыв…
дамося знать свою уроду:
всех к чорту з мосту прямо в воду!..

ці рядки, хоча й недосконалі з художньої точки зору, прекрасно передають то-
дішню патріотичну запеклість та мало не кровожерний настрій семінариста, ви-
кликані польським повстанням 1831 року. згадаймо, що на самому початку поеми 
«сон» Шевченко натякав на Миколу і, який потопив у крові польське повстання, 
погрожував збройним втручанням країнам, які проводили небажану йому політику:

той неситим оком
за край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
взять у домовину.

1  у 1830 році епідемія холери, занесена в 1829-му з Бухари і Хіви до оренбурга, стала швидко по-
ширюватися майже на всю європейську росію, включаючи Москву, де забрала життя десятків тисяч 
людей. усього загинуло від холери близько 100 тисяч чоловік.

2  Письма о. М. Бодянского к отцу. книга третья. с. 48, 50, 56.
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Що ж до уявної царської «милості», то після скасування катериною II в 1764 році 
української козацької держави  — Гетьманщини  — про неї не могло бути й  мови 
(у Шевченка: «Нема січі, пропав і той, / Хто всім верховодив»), але привертає ува-
гу самé палке прагнення Бодянського до збереження козацтва «назавжди». в цьому 
контексті цікава також семінарська «епітафія Богдану Хмельницькому» (1831):

Богдане! Батьку наш! ось де ты спать уклався!..
спы, тату!.. Бо свое ты вже опрацював…
спасытель Биг! Нас, детей своих, ты не цурався!
да тилькы жаль, що ты не довго пановав!..

Микола василенко ще понад сто років тому розмірковував: «откуда мог явиться 
в семинаристе о. М. Бодянском этот интерес к своей родине Малороссии? Письма 
его к отцу не говорят нам об этом. других сведений у нас также нет. Но мы вряд 
ли много погрешим против истины, если выскажем предположение, что интерес 
к Малороссии мог культивироваться в переяславской семинарии, которая в те годы, 
да и в позднейшие, сохраняла свой национальный малорусский отпечаток»1. абсо-
лютно правильне припущення. та синівські листи, наповнені любов’ю до батьків, 
одночасно передавали й любов до малої Батьківщини, закладену в самому генотипі 
Бодянського. за цих обставин серйозне зацікавлення книгами значною мірою спри-
яло формуванню української самосвідомості. втім, запам’ятаймо, що, згадавши про 
«нашу Малоросію», двадцятидвохрічний осип Максимович одразу писав: «Но нам 
ли, сынам россии, страшиться войн и жалеть принесть в дар своему отечеству, все, 
что ни имеем… Бог и  Государь видит нас и  не оставит без покровительства и  по-
мощи». таким осип Максимович Бодянський залишиться на все життя:  патріотом 
україни і одночасно «сином росії», вірним імператору. 

цікаво, що вже на початку 1829 року Бодянський уперше написав батькам про 
те, що його не приваблює кар’єра священика і він збирається поступати до Петер-
бурзького педагогічного інституту: «На сие же прошу у вас, любезнейший батюш-
ка, отеческого согласия и благословения». втім, осип Максимович не потрапив до 
числа кандидатів в педінститут і з часом радів з того: «Недавно я получил письмо из 
Петербурга от прежнего своего соученика, находящегося теперь в Педагогическом 
институте. он называет меня трикраты счастливым тем, что мне не удалось быть 
в сем заведении. ибо (пишет) строгость в оном непомерная…»

осип Бодянський запалав бажанням вступити до Московського університету. 
в його паперах я навіть знайшов чернетку невідправленого листа до царя: «По окон-
чании богословской в Переяславе семинарии я желаю поступить в Московский ва-
шего императорского величества университет»2.

але Бодянський обійшовся й без царя. закінчивши у вересні 1831 року духо-
вну семінарію, він відправився підкоряти Москву. (згадаймо, що за три місяці до 
цього козачок тарас Шевченко з челяддю пана енґельґардта прибув із вільна до 
Петербурга.)

1  о. М. Бодянський и его заслуги для изучения Малороссии. Н. П. василенка. с. 17–18.
2  вр іл, ф. 99, од. зб. 29, арк. 32.
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із грошима у Бодянського було негусто. кочубинський навіть розповідав зі слів 
Бодянського, що він нібито «с большими лишениями прибыл из полтавского захо-
лустья в Москву». Насправді, на позичені батьком кошти осип Максимович виїхав 
із дому не на поштових  конях, які обійшлися б  у  90 рублів («оно то выгодно на 
кармане, да телу много работы и беспокойства»), а найняв окремого візника (ціна 
150–200 рублів). успішно склавши іспити, Бодянський у жовтні 1831 року поступив 
на словесне відділення Московського університету.

У гуртку Миколи Станкевича

Павло вістенгоф (близько 1815–1884)1, який вступив до університету вільним 
слухачем в один із осипом Бодянським рік — 1831-й і на той самий факультет (!), 
згадував:

«я был принят в студенты по словесному факультету… всех слушателей на пер-
вом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти человек2. Молодость 
скоро сближается. в продолжение нескольких недель мы сделались своими людьми, 
более или менее друг с другом сошлись, а некоторые даже и подружились, смотря 
по роду состояния, средствам к жизни, взглядам на вещи. выделялись между нами 
и люди, горячо принявшиеся за науку: станкевич, строев, красов, компанейщиков, 
Плетнев, ефремов, лермонтов. оказались и такие, как и я сам, то есть мечтавшие 
как-нибудь три года промаячить в стенах университетских и затем, схватив степень 
действительного студента, броситься в омут жизни»3. 

вістенгоф не називав Бодянського серед помітних студентів, але молодий вар-
винець був у тісному колі тих, хто відразу занурився в науку. відомий російський 
письменник іван Гончаров згадував про дружню групу сучасних йому студентів 
університету: «к.  аксаков, станкевич, Бодянський… они, составляя одну группу 
и, занимая один угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, ме-
нялись мыслями…» 

відомо, що в студентські роки Бодянський примикав до гуртка Миколи станке-
вича (1813–1840). в експозиції Будинку-музею о. і. Герцена, що в сивцевому враж-
ку, 27, є малюнок невідомого художника кінця 30-х років, на якому зображено його 
членів. крім обрисів самого лідера й  молодого Бодянського, бачимо костянтина 
аксакова, Михайла Бакуніна, віссаріона Бєлінського, василя Боткіна, олександра 
кольцова, Михайла каткова та ін. При цьому Бодянський з’явився в гуртку стан-
кевича з самого початку його створення наприкінці 1831 — початку 1832 років ра-
зом із я. Невєровим, і. клюшниковим, с. строєвим, в. красовим, а в. Бєлінський, 
в. Боткін, М. Бакунін, М. катков приєдналися пізніше. так само пізніше зблизився 
з гуртком станкевича т. Грановський.

1  Молодший брат москвознавця Петра вістенгофа, офіцер, мемуарист.
2  тодішній перший курс був особливо багатолюдним, бо в зв’язку з холерою в Москві заняття в уні-

верситеті були призупинені, і студенти, які поступили в 1830 році, також вважалися першокурсниками.
3  Вистенгоф П. Ф. из моих воспоминаний. М.: издательский дом тоНЧу, 2007. с. 188.
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у гуртку миколи Станкевича

Під згаданим малюнком у музеї читаємо слова Герцена: «Мы могли холодно ува-
жать круг станкевича, но сблизиться не могли, они чертили философские системы, 
занимались анализом себя… Мы мечтали о том, как начать в россии новый союз по 
образцу декабристов, а и самую науку считали средством». ішлося про те, що гурток 
Миколи станкевича мало цікавився політичними та соціальними питаннями, а об-
рав об’єктом вивчення філософію, літературу, естетику, тоді як гурток олександра 
Герцена найбільше уваги приділяв саме питанням соціального устрою росії та ви-
вчення філософії підпорядковував політиці. 

радянська дослідниця л. Насонкіна зазначала: «всі студенти — учасники гуртка 
станкевича — вчилися на словесному відділенні (більшість із них закінчила універ-
ситет кандидатами)1. станкевич, строєв, красов уже друкували свої статті в журна-
лах. Пробували свої сили на літературному поприщі Невєров і клюшников»2. оче-
видно, постать  Бодянського не згадується від неуваги, тоді як осип Максимович 
уже в 1834 році помітно виступив у пресі з рецензією на «Малоросийские повес-
ти» Григорія основ’яненка, в  якій висловив упевненість у  великому майбутньому 
української мови і літератури. в 1835 році вийшла збірка віршів «Наські українські 
казки», яку Бодянський присвятив «матері моїй рідненькій, неньці старенькій, ко-
ханій, любій україні». цей твір за своїм значенням перевершує будь-яку публікацію 
згаданих Насонкіною російських авторів, які вийшли з гуртка станкевича. зокрема, 
віссаріон Бєлінський писав, що збірка відзначається «найчистішою малоросійською 
мовою» і назвав її виявом любові до своєї батьківщини.

та значно важливішим є  свідчення Пантелеймона куліша, який на схилі літ 
у «дописках» до поеми «куліш у пеклі» вдячно згадував: «до нас, гімназіальної дітво-
ри в Новгородку сіверському, не дійшов тоді ще ні Гулак артемовський, ні квітка-
основ’яненко. втішались ми тільки перелицьованою “енеїдою” котляревського. 
тим казки іська Материнки були про нас первим ступнем народного самопознання 
нашого і самоцвіту староруського. я й досі знаю напам’ять не то самі казки прилуць-
кого земляка іська (іосипа), та й переднє слово до казок…»

суголосно з кулішем писав іван Франко, який, до того ж, висловив глибоку думку 
про причину відходу Бодянського від філософського гуртка станкевича: «студентом 
він належав до кружка станкевича… Правда, коли радикальніші гегеліанці виділили-
ся окремо (Грановський, Герцен та ін.), Бодянський не пристав до них… відтягнений 
від гегеліанських абстракцій більше реальним змістом своїх учених праць, а може 
й своїм гарячим українським патріотизмом, що проявляється у нього в ту пору»3.

справді, Бодянський навіть у  молодості не збирався, подібно до Герцена, на-
слідувати декабристів і  розглядати науку як засіб революційного перетворення 
суспільства, проте він усім серцем прагнув використати наукову працю на користь 
рідного краю та його відродження. для Бодянського наука була найжаданішою сфе-

1  йшлося про те, що кращі студенти, закінчуючи університет, захищали кандидатські дисертації та 
здобували вчену ступінь кандидата (не плутати з нинішнім статусом цих праць і звань). усі інші отриму-
вали звання дійсного студента.

2  Насонкина Л. И. Московский университет после восстания декабристов. — М.: издательство Мо-
сковского университета, 1972. с. 313.

3  Франко І. осип Бодянський. твори в двадцяти томах. т. XVII. с. 413.
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рою людської діяльності з метою накопичення й систематизації нових знань, а по-
вне занурення в книги він вважав найсолодшим життям (Пантелеймон куліш їдко 
писав про «смачні йому та хіба тільки мишам книги»). таким чином, була відсутня 
будь-яка ідейна основа зближення Бодянського з тим же  Герценом. їх університет-
ські роки значною мірою збіглися (Герцен закінчив університет у 1833 році), проте 
Бодянський  самозабутньо «гриз граніт науки», а Герцен натомість об’єднав навколо 
себе волелюбців, які критично ставилися до миколаївського режиму. в 1834 році Бо-
дянський, закінчивши університет, пішов учителювати в 2-гу московську гімназію, 
а Герцена того року було заарештовано й відправлено на заслання (вятка, Перм, во-
лодимир на клязьмі). в 1840 році, коли Бодянський перебував за кордоном, Герцен 
повернувся в Москву, але наступного року його було вдруге заслано (тепер у Новго-
род). з 1842 року Бодянський і Герцен знову перетнулися в Москві, та їх стосунки, 
як ми побачимо далі, не склалися. ледве встиг осип Максимович повернутися у ве-
ресні 1842 року з п’ятирічного закордонного відрядження і, звичайно, ще не встиг 
нічим насолити олександру івановичу, як той уже писав критику й перекладачеві 
василю Боткіну: «только к Бодянскому я не пойду…»

ігноруючи політичні питання, гурток станкевича все-таки  сформував у своїх чле-
нів серйозні світоглядні позиції. костянтин аксаков писав про це так: «выработалось 
уже общее воззрение на россию, на жизнь, на литературу, на мир  — воззрение 
большею частью отрицательное. искусственность российского классического па-
триотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усиливавшаяся фабрикация 
стихов, неискренность печатного лиризма, все это породило справедливое желание 
простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект: 
и то, и другое высказывалось в кружке станкевича, быть может, впервые, как мне-
ние целого общества людей». узагалі навіть такі різні люди, як олександр Герцен 
і Михайло Погодін, одностайно визнавали, що спілкування талановитих юнаків між 
собою розвивало їх не менше, ніж професорські лекції.

Члени гуртка станкевича не замикалися на філософських дискусіях, іноді вони 
влаштовували спільне читання нових художніх творів, зокрема Гоголя, співали, 
а то й пустували. очевидці розповідали, що станкевич майстерно передражнював 
університетських професорів. якось він у себе вдома імітував професора Михайла 
каченовського, а  той несподівано проходив вулицею повз відчинене вікно. «оце 
так, — стривожився станкевич, — чи не бачив він?» — «Нічого, братець, — відповів 
Бодянський, — він подумав, що дзеркало стояло».

в університеті Бодянський серйозно вивчав мови. Швендяючи  Нікітською, він 
скуповував різні лексикони1, а вдома зубрив їх від початку до кінця. до речі, у моло-
дого Бодянського була феноменальна пам’ять2. костянтин аксаков розповідав, як 
професор Микола Надєждін надумав несподівано запитати щось у студента з Мало-
росії, який сидів на задній лаві. той піднявся й став жваво та методично відповідати, 
ніби з книги читати, до того ж, тримаючи очі долу. студенти засміялися, а професор 

1  словники, тлумачні словники.
2  видатну пам’ять Бодянський зберіг до кінця життя. він знав безліч прислів’їв, приказок, латин-

ських сентенцій і любив пересипати ними свою мову, а також листи і публікації.
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бодянСький Закінчує універСитет кандидатом

був упевнений, що Бодянський справді зчитує відповідь: «заметив книжный слог 
ответа, Надеждин сказал, несмотря на свою деликатность: „извините, г. Бодянский, 
мне кажется вы по книге читаете”. — „Нет,” — отвечал Бодянский, — и свободно 
продолжал отвечать. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша посто-
янно ровный книжный язык, сказал: „извините меня, г. Бодянский, пожалуйте к ка-
федре”. Бодянский замолчал, послышался стук и топот: это Бодянский приближался 
к кафедре, стал перед нею и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, 
точь в точь, как на задней лавке. „сделайте милость, извините меня, — сказал Надеж-
дин. — Прекрасно, прекрасно”». Надєждін, який сам мав добру пам’ять і читав лекції 
без нотаток, був страшенно задоволеним. 

Микола Надєждін видавав журнал «телескоп» і газету «Молва», в якій у 1833 році 
надрукував чотири «Малороссийских вирши» осипа Максимовича, тоді ще студен-
та, в тому числі й два семінарські опуси, процитовані вище. Бодянський підписався 
тоді псевдонімом Бода варвинець: Бода — скорочення від прізвища, варвинець — 
від назви рідного містечка варва.

Бодянський закінчує університет кандидатом

Павло вістенгоф і лермонтов залишили університет, за манкірування лекціями 
було відчислено й  Бєлінського, а  Бодянський продовжував успішно й  наполегливо 
вчитися. в той час у житті кріпака тараса Шевченка намітився новий поворот, піз-
ніше зафіксований так: «в 1832 году мне исполнилось восемнадцать лет и, так как 
надежды моего помещика на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он, 
вняв моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных живописных дел це-
ховому мастеру, некоему Ширяеву, в санкт-Петербурге». до речі, тарас Григорович 
і мріяти не міг про навчання в університеті, бо в 1827 році було категорично заборо-
нено приймати кріпосних, а через десять років цю заборону знову було підтверджено.

університетський курс тривав тоді три роки, а на медичному факультеті — чо-
тири1. Перший рік складався з так званих підготовчих лекцій, і першокурсники слу-
хали їх окремо, не перетинаючись зі студентами старших курсів. другий і  третій 
курси слухали лекції разом. в університеті тоді читали: професор Михайло Погодін 
(загальна і російська історія), який не користувався великою популярністю у студен-
тів, але саме з ним осип Бодянський швидко зблизився; професор і. давидов (історія 
російської літератури), якого студенти начебто не любили; професор, критик і жур-
наліст Микола Надєждін (естетика й  археологія); професор Петро тарновський 
(богослов’я), лекції якого мали схоластичний характер (якось тарновського згадав 
у  щоденнику Бодянський); філолог олексій кубарев (латинська мова), який через 
півтора десятиліття опинився у стані противників осипа Максимовича та ін.

особливо виділявся серед професорів історик Михайло каченовський (1775–
1842) — засновник і глава «скептичної школи»2. він був визнаним майстром критич-

1  із середини 30-х років — чотири роки, а на медичному факультеті — п’ять.
2  у сучасному «Новом энциклопедическом словаре» про каченовського сказано: «историк скепти-
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ного аналізу і нового погляду на історичні джерела, передусім, літописи, спираючись 
на знання, накопичені наукою. лекції каченовського з російської історії постійно 
збирали повну аудиторію. костянтин аксаков згадував: «в наше время любили и це-
нили и боялись притом, чуть ли не больше всех, — каченовского. Молодость охотно 
верит, но и сомневается охотно, охотно любит новое, самобытное мнение, — и ис-
торический скептицизм каченовского нашел сильное сочувствие во всех нас».

каченовського завжди оточували учні, серед яких був і Бодянський. за словами 
костянтина аксакова, «Бодянский был одним из самых дельных студентов, серьез-
но занимался историей…»1. талановитий, начитаний і жадібний до знань малорос 
відразу привернув увагу каченовського. Микола василенко свого часу зазначав, що 
критичний метод каченовського вповні відповідав інтелектуальному складу та ана-
літичному розумові Бодянського: «він мало був схильний до синтезу, до узагальнень». 
іван Франко писав: «в університеті мав на нього вплив проф. каченовський, що зао-
хотив його до нових тоді в росії студій славістики». Під керівництвом каченовського 
студент Бодянський написав кандидатську дисертацію «о мнениях касательно про-
исхождения руси», яку захистив у 1834 році. основні положення цієї праці, в якій 
заперечувалася версія походження русі від варягів, були запозичені у каченовського, 
але учень виявив неабиякі здібності у вивченні й критичному аналізові першодже-
рел і, зберігаючи вірність учителеві, навіть заперечував самому Михайлу Погодіну.

Початок 30-х років XIX століття, коли вчився Бодянський, був кращим часом 
Московського університету. Микола василенко зазначав: «Московский университет 
того времени был в переходном состоянии. старые предания, когда университет был 
похож более на гимназию, мало-помалу отходили в вечность, уходили и старинные 
профессора, слабо интересовавшиеся наукой, читавшие по тетрадкам, почти никог-
да их не обновляя: новая славная эпоха в истории Московского университета еще 
не наступила». костянтин аксаков писав: «очень тускло и холодно освещало наши 
умы солнце истины». Проте той, хто справді прагнув, як осип Бодянський, до істи-
ни, міг навчитися хоча б тому, як її шукати. 

цікаво, що Герцен в «Былом и думах» поставив перед собою питання щодо тогочас-
ного університетського навчання: «учились ли мы при всем этом чему-нибудь? Могли 
ли научиться? Полагаю, что „да”. Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем 
в сороковых годах. университет, впрочем не должен оканчивать научное воспитание; 
его дело — поставить человека à même продолжать на своих ногах; его дело — возбу-
дить вопросы, научить спрашивать. именно  это-то и делали такие профессора, как 
М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как каченовский. Но больше лекций и про-
фессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, 
чтений… Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие 
своими лекциями развитию лермонтова, Белинского, и. тургенева, кавелина, Пиро-
гова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей».

ческой школы, критик, сторонник классицизма, академик Петербургской академии наук (1841), с 1837 
(до 1842. — В. М.) ректор Московского университета, с 1805 по 1830-е гг. редактор “вестника европы”. 
труды о летописях, “русской правде”».

1  Московский университет в воспоминаниях современников. М.: современник, 1989. с. 171, 192, 196.
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від себе додам, що заслуговують на нашу пам’ять і ті професори, які навчили Бо-
дянського мислити й працювати. тридцятого червня 1834 року він успішно закін-
чив університет у вченому ступені кандидата, який здобували тільки справді найкра-
щі студенти. він гарантував чин XII класу в табелі про ранги, тобто громадянський 
чин губернського секретаря (відповідно — воєнний чин поручника).

величезне значення в  житті Бодянського відіграло знайомство в  університеті 
з Михайлом Максимовичем, який дав йому притулок у своєму домі, опікував студен-
та та з того часу з увагою стежив за творчістю земляка. у Максимовича відбулася пер-
ша зустріч з Миколою Гоголем; очевидно, йшлося про збирання фольклору. в грудні 
1832 року в листі до Максимовича Гоголь посилав уклін землякові, який жив із ним, 
і бажав Бодянському успіхів «у трудах, таких цікавих для нас». На час знайомства 
Бодянського з Максимовичем той уже понад десять років учився й працював в уні-
верситеті, досяг значних успіхів, ставши професором.

Михайло Максимович зірко підмітив у  Бодянському працьовитого й  само-
відданого слов’янознавця. в  першому відомому листі до Бодянського (26 березня 
1838 року) він писав: «вы, я думаю, теперь по уши закопались, как мышь в крупу, 
в славянщину… завидую вам, жалеете ли обо мне? впрочем, у всякого свое».

«Приготувати себе до слов’янської кафедри»

На випускника Московського університету 1834 року, вчителя 2-ї московської 
гімназії осипа Бодянського звернув увагу новий попечитель Московського учбово-
го округу граф сергій строганов. це була своєрідна особистість. Нащадок відомих 
заводчиків, багатий вельможа, людина консервативних поглядів, царський генерал-
ад’ютант, строганов у той же час високо шанував науку й освіту. всю свою незвичай-
ну енергію він спрямував на те, щоб зробити Московський учбовий округ зразковим. 
Правдивий і  прямий за характером, строганов не терпів інтриг, і  порядні, знаючі 
люди знаходили в ньому підтримку. разом із тим строганов був крутим і самовлад-
ним, він твердо провадив лінію самодержавства. розповідали, що він нібито потрапив 
на урок, де Бодянський щось читав латинською мовою і, вражений його невикорени-
мою українсько-семінарською вимовою, зауважив: «как дурно вы читаете по латыни». 
Бодянський, який змолоду за словом у кишеню не ліз, відповів: «а вы почему знаете, 
что я дурно читаю, быть может, римляне читали еще хуже меня!» строганов, кажуть, 
був любителем сміливих і оригінальних відповідей, тому запам’ятав молодого вчителя.

до того ж, і сам Бодянський не давав себе забути навіть на скромній учительській 
посаді. в  1834 році з’явилася перша його помітна публікація у  науковому видан-
ні «ученые записки Московского университета»1 — рецензія на «Малороссийские 
повести, рассказанные Грицьком основьяненком», до якої він поставив епіграфом 
відоме прислів’я: «своя хата лучше чужих палат». відразу згадуються Шевченкові 
слова: «в своїй хаті своя й правда, / і сила, і воля». в цій публікації Бодянський із 

1  Почали виходити в 1833 році, поклали початок цьому типу видань.



192

Глава 5. «НаГоворилися досхочу з БодяНським»

величезною любов’ю писав про україну: «вы утонете в мире музыкальных звуков, 
напевов, национальной поэзии на языке благозвучном, мелодическом, которая оча-
рует, заколдует вас, наполнит сладким забвением ваше сердце, пробудит в  голове 
вашей светлые думы, быстро перенесет в заветное прошедшее с его живо говорящи-
ми образами, и напоследок остановит вас над настоящим, не менее занимательным, 
интересным, хоть и своими развалинами, остановит — и заставит призадуматься…» 
в цих  рядках — увесь Бодянський, який пізніше став другом Шевченка.

уже тоді молодий учений висловив упевненість: «…украина, эта колыбель руси, 
со временем мало-по-малу сделается известнее ученому свету: ее язык и богатая на-
родная поэзия займут надлежащее место в системе славянских народов». так само 
Бодянський не сумнівався, що українська мова створить свою художню літературу.

у 1835 році в  росії почав діяти новий статут російських університетів, який 
фактично ліквідував їх автономію. Начальником університету визнавався попечи-
тель, котрий керував і учбовим округом. університетська рада практично втратила 
своє значення. Проте були в статуті й прогресивні моменти, зокрема, в університе-
тах уперше мала вивчатися історія та література слов’ян і створювалися відповідні 
кафедри, що відіграло вирішальну роль у життєвій долі Бодянського. річ у тому, що 
Московський університет єдиний мав подібну кафедру ще з 1811 року, але шістдеся-
тирічний Михайло каченовський не в змозі був вдихнути в неї нове життя. На по-
чатку 1836 року попечитель Московського учбового округу граф сергій строганов 
звернувся до видатного чеського і словацького слов’янознавця, філолога та історика 
Павла-йосефа Шафарика з  пропозицією очолити цю кафедру в  університеті, але 
той відмовився: «в россии есть уже теперь люди, и число их растет с каждым годом, 
которые с достоинством и пользою могут занять предложенное мне место». 

із цього приводу відомий слов’янознавець, учень Бодянського олександр кочу-
бинський писав: «как показало ближайшее будущее, Шафарик был вполне прав, го-
воря, что возможно в Москве обойтись и без него. внимательному графу строганову 
удалось, и без особого труда, ориентироваться среди новых условий и остановиться 
на человеке, которого, есть основание думать, и имел в виду Шафарик, указывая на 
излишество себя для Москвы, и которому таким образом выпала на долю честь — 
положить прочные основания науки. Это был кандидат выпуска 1834 года, не пер-
вой молодости (род. в  1808 г.), член исторического студенческого кружка станке-
вича, школьный товарищ станкевича, Гончарова, с. строева, к. аксакова — осип 
Максимович Бодянский»1.

Чому строганов зупинив свій вибір на Бодянському? 
Передусім, українець із варви вже заявив себе перспективним і  самовідданим 

слов’янознавцем, який володів пером і дослідницьким даром. саме йому, невдовзі після 
відмови Шафарика, Михайло каченовський пропонує написати магістерську дисерта-
цію. у вересні 1836 року Бодянський у присутності строганова успішно складає відпо-
відний іспит. у протоколі було записано: «Бодянский заранее объявил, что славянские 
наречия и их литература составляли главный предмет его занятий». уже тоді строга-

1  Кочубинский А. Граф с. Г. строганов. из истории наших университетов 30-х годов // вестник ев-
ропы. Журнал истории, политики, литературы. июль, 1896. с. 185.
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нов вирішив відрядити Бодянського за кордон для навчання й вдосконалення в галузі 
слов’янознавства. Наприкінці грудня 1836 року Шафарик, отримавши від Погодіна 
цю звістку, підтримав попечителя: «Благородное намерение графа отправить Бодян-
ского в земли западных и южных славян, чтобы в путешествии он мог приготовить 
себя к славянской кафедре, не должно остаться без исполнения1. Это единственный 
путь, который ведет к цели. уже давно следовало обратиться к этому приему. Может 
быть, вскоре после этого последуют примеру Москвы Петербург, Харьков и киев»2. 

Про подальший розвиток подій дізнаємося у кочубинського:
«решительное одобрение со стороны такого компетентного судьи не могло быть 

безразлично для гр. строганова, и  он действительно своей мысли не оставил бес 
скорого исполнения, а своего Бодянского — на полу-пути.

тема для магистерской диссертации3, предложенная каченовским, была как 
нельзя более по душе молодому этнографу, и самому поэту в народном стиле… и мы 
удивляться не будем, что сочинение было готово уже в начале 1837 года. Быстрота 
в труде — ранняя черта характера Бодянского.

в марте сочинение было одобрено в  факультете, печатание его поручено ка-
ченовскому, а в конце мая происходила и самая защита4: она прошла “весьма удо-
влетворительно”, как отмечено в протоколе, и опять при непременном присутствии 
графа строганова».

у своїй магістерській роботі молодий учений, зокрема, писав, що основний 
зміст народної поезії українців визначав драматизм, «вогняне життя, несподівано 
перерване на всьому ходу до землі обітованої». На думку вченого, пісенність народу 
створює «найправдивіший образ його життя, його долі в дану епоху буття його». Бо-
дянський наголошував, що «пісня — щоденник українця», його душа. з цього при-
воду він влучно використав у дисертації народне прислів’я: «Москаль — до читання, 
ляшок — до скакання, а наш брат козак — до співання». важливо відзначити, що 
у своїх працях Бодянський, на відміну від інших учених, вважав українську мову не 
наріччям, а повноправною мовою. він уживав термін «малоросійська мова», а поряд 
із цим, хоч і менше, — «українська мова».

у магістерській дисертації Бодянський вказав на несумісність ідеї народності зі 
схилянням перед іноземщиною. він писав, що минула вже пора звабних ідей космо-

1  ці рядки повністю спростовують давню помилку біографів осипа Бодянського, деякі з яких і сьо-
годні стверджують, що нібито «Бодянський привернув увагу строганова в 1837 році після публікації 
в “Московском наблюдателе” критичної статті на твір Ф. в. Булгаріна “россия в историческом, стати-
стическом и прочих отношениях”… ця стаття мала сильний вплив на суспільство і сприяла знайомству 
автора зі строгановим». Насправді попечитель Московського учбового округу сергій строганов уже був 
знайомий із учителем осипом Бодянським і в 1837 році лише завершував давно задумане відрядження 
його за кордон як талановитого і працелюбного вченого.

2  справді, пізніше для навчання за кордоном було направлено від Петербурзького університету 
Петра Прейса, а від Харківського — ізмаїла срезнєвського.

3  о народной поэзии славянских племен. рассуждения на степень магистра философского факуль-
тета первого отделения, кандидата Московского университета иосифа Бодянского. М., 1837.

4  Бодянський захистив магістерську дисертацію 31 травня 1837 року, а вже 16 червня був затвер-
джений магістром словесних наук. у червні його було також обрано дійсним членом імператорського 
Московського товариства історії і старожитностей російських.
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політизму, пора мавпування, і наполягав, що будь-який народ хоче залишитися тим, 
ким він є, ким він може стати, хоче бути собою, жити своїм корінним життям, мис-
лити своєю головою, відчувати своїм серцем, бажати своєю волею, діяти сам собою 
безпосередньо й, таким чином, жити всіма силами свого буття.

Бодянський обґрунтував також думку про залежність змісту й характеру народ-
ної поезії від участі її творців у громадському житті та історичних подіях. зокрема, 
він пояснював відсутність у народній поезії творів про князівські усобиці тим, що 
вони були байдужими для народу. особливу роль народної поезії Бодянський вбачав 
у розвитку національної літератури та створенні літературної мови.

Невдовзі після захисту дисертації Бодянський, за дорученням строганова, підготував 
план своєї поїздки за кордон, і на початку липня 1837 року граф уже звернувся до Мініс-
терства народної освіти: «кандидат Московского университета иосиф Бодянский, об 
утверждении которого в степени магистра я имел честь представить вашему высочеству 
29 июня, с особенною любовью, знанием и успехом занимается историею и литерату-
рою славянских наречий и представил уже несколько сочинений по сему предмету.

По предложению моему, Бодянский изъявил согласие продолжать занятия свои, 
с тем, чтобы для большего усовершенствования в истории и литературе славянских 
наречий отправиться за границу и на месте изучать сии предметы. План сего путе-
шествия изъяснен в прилагаемой записке. 

Полагая с  уверенностью, что Бодянский впоследствии с  пользою может зани-
мать в университете кафедру по означенному предмету в звании профессора, имею 
честь покорнейше просить ваше высочество об исходатайствовании высочайшего 
соизволения на отправление его за границу на два года, на счет экономических сумм 
вверенного мне университета, с выдачею по 4 тыс. руб. в год. Эта сумма, по мнению 
моему, необходима потому-что Бодянский, как видно из плана, должен будет делать 
излишние издержки на переезды из одного места в другое для получения сведений, 
для которых отправляется». 

таким чином, граф строганов особисто сприяв улаштуванню слов’янознавчої 
долі Бодянського і відіграв у його житті неабияку роль.

так само можна сказати про Михайла Погодіна (1800–1875), професора Мос-
ковського університету й учителя Бодянського. він опікував осипа Максимовича, 
підтримував його направлення за кордон. Погодін був не тільки іменитим профе-
сором російської історії, але й прекрасним знавцем і збирачем старовинних книг 
та рукописів, що значною мірою й  приваблювало Бодянського, тим більше, що 
в 1835 році професор відвідав Прагу й познайомився з Павлом-йосефом Шафа-
риком, Франтішком Палацьким, іншими слов’янськими  вченими. для молодого 
Бодянського Погодін був кладезем ученості, хоча за характером українець із варви 
не схиляв голови перед авторитетами, вперто відстоюючи свою точку зору1. Чотири 
десятиліття потому Бодянський згадував про Погодіна:

1  в одному з листів до Погодіна Бодянський навіть підводив під упертість свою теорію: «вы говори-
ли, что я виноват кругом, находя в этом малороссийское упрямство. точно, малороссиянин вообще стоек 
и упрям, если вы хотите, но упрям не без оснований, не на авось, напротив, по сознанию своей правости, 
по убеждению — умственному и сердечному…»
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«с самых первых дней студенчества моего он уже наметил меня и с той поры 
никогда не упускал из виду. Подметив во мне стремление не к одной лишь русской 
старине, но и к славянской вообще, чего ни делал он, чтобы поддержать это стрем-
ление! При тогдашней скудности в средствах, с какой теплою готовностью отдал он 
мне все книги на разных славянских наречиях, привезенные им в нашу Белокамен-
ную в первое свое путешествие за родной рубеж… затем, с каким участием следил 
он за дальнейшими моими шагами на твердо избранном течении моем к предпо-
ложенной цели, всеми мерами облегчая, ободряя, знакомя с  могущими угладить 
путь-дорогу»1.

утім, і в другій половині 30-х років осип Максимович високо цінував участь По-
годіна та ще Шафарика в його науковій долі, зокрема в організації закордонної по-
їздки. скажімо, в 1838 році він писав: «…я знаю, что никто столько не желает мне 
успеха в моем странствовании, никто столько не был причиною его, никто так не 
занимается им, и, наконец, никто больше и лучше не в силах понять и оценить мои 
известия и пр. тому подобное о славянщине, как вы вдвоем».

Протекція Погодіна мала тим більше значення, що він був у добрих стосунках 
із міністром освіти графом сергієм уваровим, який і доповідав цареві про направ-
лення Бодянського за кордон. у «Биографическом словаре профессоров и препо-
давателей императорского московского университета» читаємо протокольну, суху, 
але важливу інформацію: «По всеподданнейшему докладу господина управлявшего 
Министерством народного просвещения Государь император изъявил высочайшее 
соизволение на отправление Бодянского за границу для усовершенствования в ис-
тории и литературе славянских наречий в известные чем либо, в отношении к изб-
ранной им науке, места австрии, турции, италии, Германии, Пруссии, а  также 
и в варшаву2, на два года, с производством на содержание за границею и проезд 
туда и обратно по 4.000 рублей ассигнаций из экономических сумм университе-
та, 1837 г., августа 31-го. во исполнение сего Бодянский отправился за границу, 
1837 г., октября 14-го».

так що сам імператор Микола I остаточно вирішував питання про довготривале 
наукове стажування Бодянського, чого вимагав час. адже середина 30-х років стала 
важливою віхою в історії Московського університету. колега Бодянського, філолог 
і історик літератури Федір Буслаєв пізніше писав, що тоді було відмежовано «старо-
давній період» університетської історії від нового: «По ту сторону этой грани старое 
здание университета, старые профессора с патриархальными нравами и обычаями 
и такая же старобытная администрация, доведенная к концу до самоуправства, а по 
эту сторону — новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 1835 го-
дом, целая фаланга новых и молодых профессоров»3.

1  Бодянский О. в память М. П. Погодина // Чтения в императорском обществе истории и древно-
стей российских при Московском университете. 1877. июль – сентябрь. книга третья. с. 1–2.

2  реально Бодянський відвідав Чехію, словакію, сербію, Хорватію, Польщу, а також угорщину та 
австрію. Щодо інших країн писав у  жовтні 1839 року: «Предписывают, чтоб я  оставил славянщину 
тотчас пустился к нехристям, в италию, Немецию и Пруссию, но, спаситель мой, что я там забыл? ведь 
они не главное у меня, а побочное; для них довольно будет и трех конечных месяцев».

3  Московский университет в воспоминаниях современников. с. 212.
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серед них один із перших — осип Бодянський!
Молодий учений перебував у закордонному науковому відрядженні майже п’ять 

років, адже він там і лікував ноги1.

Бодянський очолює кафедру

двадцять восьмого жовтня 1842 року Бодянський склав у Москві список книг, 
які збирався надіслати своєму другові Шафарикові, в якому поряд із творами Пуш-
кіна, Жуковського, лермонтова, квітки-основ’яненка, костомарова та інших вклю-
чив «кобзар» і «Гайдамаків» Шевченка. це перша згадка про поета в записах осипа 
Бодянського.

сам тарас Григорович у цей час саме працював над поемою «Гамалія», згодом 
правленою ним із Бодянським, де поет удруге після «івана Підкови» звернувся до 
теми морських походів запорожців, особливо наголосивши на визвольній меті екс-
педиції:

Неначе птахи чорнії в гаї,
козацтво сміливе літає.
Ніхто на світі не втече!
огонь запеклих не пече.

двадцять дев’ятого жовтня 1842 року молодого вченого осипа Бодянського було 
затверджено екстраординарним професором2 імператорського Московського уні-
верситету по кафедрі історії і літератури слов’янських наріч. запам’ятаймо цю назву, 
бо в літературі кафедра, очолена Бодянським, називалася по-різному: «слов’янська 
кафедра», «словесна кафедра», «кафедра слов’янознавства», «кафедра слов’янських 
наріч», «кафедра слов’янських літератур», «кафедра славістичних дисциплін», «ка-
федра слов’янської історії та літератури». в передмові до сучасного видання щоден-
ника Бодянського (2006) йдеться про «кафедру слов’янської філології». Насправді, 
в університетському статуті 1835 року нова кафедра була найменована «кафедрою 
історії і літератури слов’янських наріч» (літератур). саме так вона називалася в стат-
тях про Бодянського, вміщених у прижиттєвих довідникових виданнях3, у публіка-
ціях олександра кочубинського4, у словнику письменників і вчених с. венгерова, де 
біографічну статтю «Бодянский осип Максимович, знаменитый славист» написав 

1  див.: Мельниченко В. «На славу нашої преславної україни» (тарас Шевченко і осип Бодянський). 
М.: олМа Медиа Групп, 2008. с. 106–124.

2  за університетським статутом 1804 року розрізнялися ординарний і екстраординарний профе-
сори. На посаду екстраординарного професора могли балотуватися особи з ученим ступенем не нижче 
за магістра (Бодянський був ним з 1837 року), які пропонувалися ректором з ад’юнктів (помічників ор-
динарних професорів). екстраординарний професор затверджувався міністром народної освіти, отри-
мував надбавку до платні і право голосу на виборах в університетських зборах, міг читати додатковий 
курс лекцій, але виконував ті самі обов’язки, що й ад’юнкт.

3  справочный энциклопедический словарь. т. 2. с.-Петербург, 1849. с. 386; Биографический сло-
варь профессоров и преподавателей императорского Московского университета. с. 93.

4  Кочубинский А. о. М. Бодянский в его дневнике // исторический вестник. сПб. т. XXX. с. 511.
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Микола сумцов1, і, нарешті, в  енциклопедичній статті про Бодянського в  радян-
ській «енциклопедії історії україни» нашого знаменитого сучасника Петра тронька: 
«1842–68 — професор кафедри історії і літератури слов’янських наріч Московсько-
го університету».

із приводу назви кафедри та її завдань осип Бодянський писав Михайлу Погоді-
ну ще в 1840 році з-за кордону, полемізуючи з Михайлом каченовським: «славно он 
рассуждает: “По уставу нельзя читать славянских наречий, а только литературу”. Это 
может говорить один лишь невежа в славянских делах и именно в свое оправдание. 
ведь в уставе сказано: “кафедра истории и литературы славянских наречий”. разве 
здесь не очевидна недостаточность или лучше бестолковость определения! Что это 
за история славянских наречий и литература славянских наречий? как же можно 
читать историю славянских наречий (если это возможно!) отдельно, а литературу их 
опять отдельно? Не правда ли, что этим названием хотели сказать: „история и ли-
тература славянских народов”.  Но литературу какого-нибудь языка или нескольких 
вместе читают без самого языка только там и для тех, где предполагается уже доста-
точное знание оного…»2

у 1842/43 навчальному році Бодянський почав викладання в університеті з ак-
центом на мові, літературі, історії та етнографії чеського народу, поклавши в основу 
лекцій і практичних занять «славянские древности» та інші праці П.-й. Шафарика. 
кожного наступного року він зосереджував увагу на якомусь іншому слов’янському 
народові, що дозволяло студентам зануритися в тему, відчути й вивчити її з усіх боків.

із часом для студентів старших курсів Бодянський читав узагальнюючі лекції з іс-
торії слов’янських літератур (польської, сербської, чеської), слов’янську археологію 
та керував підготовкою наукових праць. за свідченнями очевидців, саме в аудиторії 
у Бодянського вперше в навчальній практиці Московського університету з’явилася 
карта (слов’янська етнографічна).

осип Максимович читав також курс із загальних питань історії, географії, чи-
сельності слов’янських народів, слов’янської писемності. Подібний курс, як вступ 
до слов’янської філології, викладається й у наші часи. Професор Бодянський видав 
у своєму перекладі Шафарикове класичне «описание славянства», яке на сім деся-
тиліть, аж до початку XX століття, стало важливим посібником із усіх питань історії, 
географії, лінгвістики й статистики слов’янства3.

уся ця багатоскладна професорська робота Бодянського не стосувалася укра-
їнської мови та літератури, бо в університеті вони не вивчалися. Проте сам осип 
Максимович удосконалювався в рідній мові, в основному завдяки знайомству з пое-
тичною творчістю тараса Шевченка. задовго до зустрічі з ним Бодянський захоплю-
вався поезіями з «Чигиринського кобзаря» і поемою «Гайдамаки», мав власноручний 
список «розритої могили», пропагував поеми «тризна» і «Гамалія».

1  Венгеров С. А. критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской 
образованности до наших дней). т. V. с. 53.

2  Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835–1861). выпуск 1-й. Письма о. М. Бодянско-
го. М.: в университетской типографии (М. катков) на страстном бульваре, 1879. с 111.

3  «славянское народописание», составленное П. и. Шафариком. Перевод с чешского и. Бодянско-
го. — Москва, в университетской типографии, 1843.
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Професор умів і любив спілкуватися зі студентами, які по-справжньому захо-
плювалися «слов’янщиною», цікавився їх роботами, постачав книги з особистої бі-
бліотеки, радив, які праці вивчати в університетській бібліотеці, подарованої ним, 
запалював своєю працездатністю. один із його студентів, П.  д.  Шестаков, який 
учився на початку 40-х років,  згодом згадував: «в высшей степени трудолюбивый 
и любящий свою науку профессор славянских наречий о. М. Бодянский знакомил 
нас с наречиями польским, чешским, сербским, болгарским, лужицким и др., задавал 
нам переводы, особенно с польского на русский, заставлял делать филологические 
разборы письменно… Противник и ненавистник немцев, о. М. Бодянский не лю-
бил вторжения в русскую речь иностранных слов и сам старался их избегать. Благо-
даря его любви к славянам и их речи, мы довольно хорошо ознакомились с главней-
шими славянскими наречиями. Нелюбовь о. М. Бодянского к иностранным словам 
подметил даже наш старый, видевший многие поколения студентов… швейцар 
Михайло. он, бывало, показывая на большие калоши и неказистый шарф о. М. Бо-
дянского, говорил: “вот мокроступы, а это вот хомут осипа Максимовича”. так, по 
словам Михайлы, говорил сам Бодянский: “Где мои мокроступы? Подай-ко, брат 
Михайло, мой хомут”. Не красив и не изящен был о. М. Бодянский и упрям как 
малоросс, но он был благородного характера и сердце у него было прекрасное»1.

сумлінний і відповідальний осип Максимович працював, особливо в перші мі-
сяці, не покладаючи рук, відмовляючи собі навіть у відпочинку і виходячи з дому тіль-
ки в університет. він щиро намагався виправдати довіру начальства й відпрацювати 
гроші, що були витрачені на його закордонне відрядження. Батькам писав у лютому 
1843 року, тобто через чотири місяці після повернення й зайняття кафедри: «теперь 
же я преподаю студентам чешский язык, историю чешского народа и его словеснос-
ти; молодежь охотится. здоровье мое, слава Богу, хорошо; должностью занимаюсь 
почти целый день, оттого нигде не бываю. Начало всегда бывает трудно, вот и тре-
бует терпения и отчетливости. Начальство пока очень расположено ко мне; нужно 
поддержать такое внимание трудами и действиями.  даст Бог, покажу, что я достоин 
всего сделанного им для меня». Місяць потому — в березні — заклопотаний син по-
відомляв: «работы по-прежнему бездна». 

документи свідчать, що Бодянський уже змолоду був шанованим і  відомим 
професором. але, скажімо, в  сучасній «истории Москвы», де належне місце від-
ведено історії Московського університету, Бодянський навіть не згадується. Мож-
ливо, тому що там акцент зроблено на публічних лекціях тимофія Грановського, 
зокрема, прочитаних 1843 року, які мали, за словами Петра Чаадаєва, історичне 
значення, якими захоплювався й олександр Герцен. оточення Грановського «було 
на далекому віддаленні від Погодіна, Шевирьова, давидова з  їх консерватизмом, 
вузьконаціональними вподобаннями, відданістю офіційній ідеології»2. тоді як моло-
дий професор осип Бодянський був якраз у тісній дружбі з Михайлом Погодіним 

1  Шестаков  П.  Д. Московский университет в  1840-х годах // русская старина, сентябрь 1887. 
с. 657–658.

2  история Москвы с древнейших времён до наших дней. в трёх томах. том второй. — М.: Мосго-
рархив, 1997. с. 145.



199

Перше Перетинання З тараСом шевченком

і  степаном Шевирьовим і  в  цілому приймав офіційну ідеологію. втім, очевидно, 
відсутність прізвища Бодянського є непорозумінням і прорахунком авторів. адже 
не лише в спеціальних працях і спогадах професорові Бодянському віддана належ-
на шана, а й у сучасній «Большой российской энциклопедии» йому присвячено чи-
маленьку статтю.

Перше перетинання з Тарасом Шевченком

у другій частині (книзі) українського літературно-художнього збірника 
«Молодик»1 за 1843 рік прізвища тараса Шевченка й  осипа Бодянського вперше 
з’явилися разом. Григорій квітка-основ’яненко, який ще в грудні 1841 року просив 
Шевченка надіслати в альманах декілька своїх поезій, пророче писав: «Не будете жал-
кувати, у чесній компанії та між добрими людьми будете». один із тих добрих людей, 
осип Бодянський, який уже був шанованим професором, опублікував усього чотири 
рядки, написані ще в студентському 1832 році, під назвою «кирилові розуму»:

Постій, козаче, не біжи!
ось глянь на хрест! читай, чия могила!
остатнього се гетьмана кирила!
Присядь же, брате, потужи!

цей куплет передає лише щире молодече захоплення нашого героя останнім 
українським гетьманом кирилом розумовським. 

тепер — про три Шевченкові поезії, опубліковані в «Молодику». спочатку було 
вміщено вірш «думка» («тяжко-важко в світі жити…»), надісланий поетом для «Моло-
дика» через Г. квітку-основ’яненка в грудні 1841 року. в основі сюжету — фольклор-
ні мотиви сирітства та загибелі козака на чужині, в образі якого Шевченко передав 
і власні настрої та переживання:

тяжко-важко в світі жити
сироті без роду,
Нема куди прихилиться —
Хоч з гори та в воду.

вірш закінчується пророчими рядками, що збулися в поетовій долі два десяти-
ліття потому:

тяжко-важко умирати
у чужому краю…

1  видавався в 1843–1844 роках іваном Бецьким за допомогою Г. квітки-основ’яненка, М. костома-
рова та ін. три книги видано в Харкові, в тому числі й друга, яку ми розглядаємо, й одну — в Петербурзі. 
відомо, що другу книжку «Молодика» Шевченко одержав від російського критика степана онисимо-
вича Бурачка (1800–1877) і в листі, написаному наприкінці березня 1844 року, просив у нього інші ви-
пуски альманаху: «спасибі вам за оцей “Молодик”. коли маєте ви ще остатні книжки цього “Молодика”, 
то дайте, будьте ласкаві, прочтенія ради».
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Наступним у  «Молодику» вперше надруковано вірш «Н. Маркевичу», написа-
ний до дня народження Миколи Маркевича (1804–1860)  — українського поета, 
етнографа, автора «истории Малороссии» в п’яти томах (вийшла в Москві в 40-х 
роках)1, яку Шевченко знав. у  його щоденнику є  запис про андрія Маркевича: 
«сын Н.  Марковича, автора “истории Малороссии”». тарас Григорович познайо-
мився з Миколою Маркевичем у квітні 1840 року в Петербурзі. вони зустрічалися 
й у 1843 році в україні, зокрема, ймовірно, в маєтку Миколи Маркевича в селі турів-
ці Прилуцького повіту Полтавської губернії. «з батьком твоїм, друже мій, — писав 
тарас Шевченко у квітні 1857 року андрію Маркевичу, — ми були колись великі 
приятелі і стрічалися з ним не в одній качановці…» Молодому Шевченкові подоба-
лися національно-патріотичні настрої Миколи Маркевича, його діяльний інтерес 
до історії, етнографії й фольклору україни.

Бандуристе, орле сизий2,
добре тобі, брате,
Маєш крила, маєш силу,
Є коли літати.
тепер летиш в україну,
тебе виглядають.
Полетів би за тобою,
та хто привітає?
я й тут чужий, одинокий,
і на україні
я сирота, мій голубе,
як і на чужині.
Чого ж серце б’ється, рветься?
я там одинокий.
одинокий… а украйна!
а степи широкі!
там повіє буйнесенький,
як брат заговорить,
там в широкім полі воля,
там синєє море
виграває, хвалить Бога,
тугу розганяє,
там могили з буйним вітром
в степу розмовляють,
розмовляють сумуючи,
отака їх мова:
«Було колись — минулося,

1  у «споминах» Михайло Грушевський залишив своє враження від знайомства з «историей Мало-
россии» Маркевича в гімназичні роки: «…Написана доволі гарно перша глава його мені подобалась, але 
історії гетьманів, зроблені по “історії русів” дуже баламутно, зоставили по собі тільки вражіння великої 
замішанини».

2  Микола Маркевич був музикантом, аматором, грав на піаніно, випустив збірку «Народные 
украинские напевы, положенные на фортепиано» (1840). у його поетичній збірці є вірш «Банду-
рист».
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Не вернеться знову»1.
Полетів би, послухав би,
заплакав би з ними.
та ба, доля приборкала
Меж людьми чужими.

Нарешті, в другій книзі «Молодика» опубліковано Шевченкову баладу «утопле-
на». Навряд чи вона була суголосна тодішньому оптимістичному настрою молодого 
професора Бодянського, втім, як і пронизливо-тужливі мотиви сирітства й одино-
кості двох попередніх поезій. але Бодянський уже добре знав масштаби й глибину 
творчості Шевченка й зустрів нові поезії з радістю. 

Ми наблизилися до того моменту, коли життєві долі Бодянського та Шевченка 
реально перетнулися. відбулося, користуючись поетовим словом, їх «бачення». цьо-
му передувало те, що Бодянський, переклавши в  рік виходу в  світ згаданої книги 
«Молодика» працю Шафарика «славянское народописание», власноручно дописав 
до відомих українських письменників і Шевченка. він мав на це моральне право, 
бо, як ми вже знаємо, ще в  жовтні 1842 року вперше повідомив Шафарика про 
творчість українського кобзаря. відомо також, що в 1844–1845 роках Бодянський 
надіслав Шафарикові, чеському поетові в. Ганці та Празькому музеєві «тризну», «Га-
малію», «Чигиринський кобзар» і «Гайдамаків», а хорватському поетові с. вразу — 
«тризну» і «Гамалію». таким чином, завдяки Бодянському, тарас Шевченко з самого 
початку стає відомим у  слов’янському науковому і  літературному світі, на який із 
часом справлятиме потужний вплив.

Поет, який уже знав про вченого, прагнув із ним познайомитися. Про це свідчить, 
зокрема, лист андрія козачковського до Бодянського у квітні 1843 року, про який ми 
говорили в 2-й главі. зустріч із осипом Бодянським, який не тільки добре знав по-
етові твори, а й популяризував їх серед інших слов’янських народів, була важливою 
для Шевченка. вона відбулася під час перших поетових відвідин Москви в лютому 
1844 року, коли тарас Григорович повертався до Петербурга після дев’ятимісячного 
перебування в україні, де він відвідав місця, пов’язані з запорозькою січчю, визволь-
ною війною українського народу під проводом Богдана Хмельницького, що в свою 
чергу сприяло ще гострішому та глибшому відчуванню національного гноблення 
українського народу. так розпочався новий період у творчості поета — «три літа» — 
від назви альбому, в який Шевченко переписував свої поезії. основний зміст «трьох 
літ» складала антицаристська, антиколонізаторська політична лірика, поєднана 
з багатим емоційним спектром викриття кріпацтва.

1  елегійні згадки про славне минуле україни, що «не вернеться», є характерними для ранніх Шев-
ченкових поезій, подібно до віршів із збірника Маркевича «украинские мелодии» (1831). скажімо, 
у Маркевича у вірші «Гетьманство»: «запорожцы не скачут в обширных степях, и лишь память осталась 
бывалой свободы!» у Шевченка («до основ’яненка»): «Не вернеться воля. / Не вернуться запорожці, / 
Не встануть гетьмани…» Шевченкові були близькі мотиви звеличення Маркевичем козацтва, його пе-
реможної боротьби в протиставленні до тодішнього стану підлеглості: «Что ж теперь, козак? каждый 
помыкает нами…» («Чигирин»). у Шевченка: «Було колись — в україні / ревіли гармати; / Було колись — 
запорожці / вміли пановати» («іван Підкова»).
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останній вірш перед приїздом у  Москву («розрита могила»)1 був написаний 
у Березані 9 жовтня 1843 року і мав яскраво виражений антимосковський характер. 
у ньому Шевченко вперше звинувачував Богдана Хмельницького в підписанні ним 
у 1654 році Переяславського акту приєднання україни до Московської держави, що 
обернулося для українського народу втратою здобутків на шляху до створення влас-
ної держави, неволею (кріпацтвом), руїною.

Новий етап розпочався і в творчості Шевченка-художника — він звернувся до 
натури: пейзажі, портрети, жанрові сцени. На батьківщині остаточно визрів задум 
«Живописной украины», було виконано основну частину ескізів майбутніх офортів 
першого випуску. враження про перебування на україні були настільки сильними 
й незабутніми, що Шевченко живився ними і в Москві, через яку їхав до Петербурга 
поштовим трактом.

Читаємо про відвідини Москви в академічній «Біографії» Шевченка:
«до Москви тарас Григорович прибув не пізніше 10 лютого і провів у ній біль-

ше тижня2. тут він близько познайомився з професором Московського університету 
о. Бодянським — істориком, славістом, фольклористом, українським письменником 
(псевдоніми: запорожець, ісько Материнка, о. Бода-варвинець, і. Мастак). цілком 
можливо, що поет обрав для повернення до Петербурга значно довший за білорусь-
кий московський тракт саме для того, щоб познайомитися із Бодянським. він багато 
чув про нього і в Петербурзі, і на україні, зокрема від П. лукашевича. Можливо, знав 
уже, що в російському перекладі праці чеського і словацького славіста П.-й. Шафа-
рика “слов’янський народопис” (1843) Бодянський назвав ім’я автора “кобзаря”, 
якого не було в чеському оригіналі. зустріч була дружньою й щирою»3.

«Серед освічених москвичів»

Приїзд у Москву до Бодянського та Щепкіна найперше передбачав Шевченкове 
занурення в коло, говорячи його словами, «освічених москвичів», які складали духо-
вну еліту міста, цікавилися тодішніми культурно-мистецькими явищами і подіями. 
кинемо на них хоча б побіжний погляд.

олександр Герцен вважав, що Москва, яка перестала бути столицею росії і за-
лишилася без царя та його оточення, на відміну від Петербурга мала значно більше 
можливостей для розвитку громадського життя й суспільної думки. віссаріон Бєлін-
ський пояснював духовні переваги Москви тим, що її нестоличний статус значною 
мірою дозволив місту позбутися адміністративного, бюрократичного й офіційного 
характеру. він наголошував, що Москва не тільки зберегла свою національну фізі-
ономію, історичну пам’ять, печать священної старовини, але й була родоначальни-
цею нових ідей і напрямків.

1  список цього вірша у Бодянського датовано так: «1845 декабря 25». розходжень з автографом 
у збірці «три літа» він не має.

2  Петро Жур датує це перебування Шевченка в Москві з 12 до 20 лютого.
3  Шевченко Т. Г. Біографія. к.: Наукова думка, 1984. с. 109–110.
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Поет Михайло дмитрієв у 1847 році, коли відзначалося 700-річчя Москви, писав:

Процветай, царей столица,
Матерь русских городов,
слова русского царица
и уставщица умов!

есть ли град с тобою равный?
есть один, и стар и сед:
то наш киев православный,
Где возник наш веры свет! 

Між іншим, цікавий величальний штрих до славної історії києва.
автор статті про Москву Митрофан Щепкін писав: «в Москве общественные 

и  всякие интересы гораздо живее и  крупнее, чем где-либо, и  самая жизнь в  ней 
бьёт живым и свежим ключом, а не просачивается по колеям сквозь щели и дыры, 
пробитые рукой предусмотрительного времени. Нечего, правда, греха таить: в Мо-
скве и в ее обществе еще слишком много грубого, необузданно-дикого, невежествен-
ного… Москва не темный угол, а столица, да еще столица древняя, в которой хоро-
шее и дурное, новое и старое, образованное и невежественное перемешано в самом 
картинном беспорядке, как прилично истинно русской столице»1. у місті вже давно 
звикли до газет, і  згаданий автор їдко зазначав про москвичів: «Привыкшие безу-
словно верить всякому печатному слову — “в газетах напечатано”, магическое слово, 
прекращающее все споры и сомнения…» втім, це вже було повторення, бо Пушкін 
задовго до того писав і про петербуржців, і про москвичів: «Нам всё ещё печатный 
лист кажется святым. Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? 
ведь это напечатано!»

у 20–30-х роках у Москві видавалися журнали «Московский телеграф», «Молва», 
«европеец», «телескоп», «Московский вестник». 

серйозною подією російського літературного життя 30-х років був вихід «Библи-
отеки для чтения». скажімо, в першому томі було вміщено вірші Гоголевих друзів ва-
силя Жуковського й олександра Пушкіна, а також стаття Миколи Полєвого «взгляд 
на историю россии» й навіть дослідження Михайла Максимовича «о составных час-
тях грунтов». у грудні 1844 року Гоголь просив олександру смирнову: «…Пришлите 
мне Библиотеку для чтения…» На початок 40-х років за умов миколаївського режиму 
Москва фактично залишилася без журнальних видань. у 1842 році Герцен іронічно 
зауважив: «в Москве издаётся один журнал, да и  тот “Москвитянин”». Малося на 
увазі, що видання мало суворо процаристський характер. 

у часи перших Шевченкових приїздів до Москви, тобто у 40-х роках, уже зни-
кали деякі літературні гуртки і салони, особливо характерні для російської культури 
початку ХіХ століття. відомий дослідник їх діяльності М. аронсон ще в 20-х роках 
ХХ століття писав: «Не можна заперечувати їх великого еволюційного значення 

1  «век», журнал общественный, политический и литературный. с.-Петербург, 5 апреля 1861 года. 
с. 478.
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в певні літературні періоди, як не можна заперечувати й їх значної участі в творчості 
деяких російських письменників. Найважливіше в них, мабуть, — це їхнє централь-
не місце в історико-літературному процесі певних літературних епох»1. Більше того, 
в гуртках і салонах було започатковано й розгорнуто дискусію між слов’янофілами 
і західниками. олександр кошелєв згадував:

«в Москве мы мало ездили в так называемый grand monde, — на балы и вече-
ра, а  преимущественно проводили время с  добрыми приятелями киреевскими, 
елагиными, Хомяковыми, свербеевыми, Шевыревым, Погодиным, Баратынским 
и пр. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у елагиных, свербеевых, 
у  нас; и  сверх того довольно часто съезжались у  других наших приятелей. Беседы 
наши были самые оживленные: тут выказались первые начатки борьбы между на-
рождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством».

Характеризуючи Москву 40-х років, олександр Герцен писав у «Былому и ду-
мах»: «Москва входила тогда в  ту эпоху возбужденности умственных интересов, 
когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся во-
просами жизни. Появление замечательной книги составляло событие; критики 
и антикритики читались и комментировались… Подавленность всех других сфер 
человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, 
и  в  нем одном, действительно, совершался глухо и  полусловами, протест против 
николаевского гнета».

Проте насправді в середині 40-х роках літературна діяльність у Москві була до-
волі слабкою. віссаріон Бєлінський зазначав: «страсть рассуждать и спорить есть 
живая сторона москвичей, но дела из этих рассуждений и споров у них не выходит. 
Нигде столько не говорят о  литературе, как в  Москве, и, между тем, именно 
в Москве-то и нет никакой литературной деятельности, по крайней мере теперь…» 
за словами Пушкіна, значною мірою зменшилося «могущество общего мнения, на 
котором в просвещённом народе основана чистота его нравов». цю тенденцію спо-
стерігали мислячі люди й у 50-х роках, особливо щодо зниження інтересу до сер-
йозних книг. скажімо, Борис Чичерін залишив такі рядки: «Писать ученые книги 
в россии в настоящее время — труд весьма неблагодарный, требующий зна-
чительной доли самоотвержения. если даже в западной европе жалуются на 
то, что чтение газет вытеснило чтение книг, то у  нас и  подавно привычка 
довольствоваться легкой журнальной болтовней делает несносным всякое 
напряжение мыслей, даже всякое умственное внимание. Число серьезных 
чтецов все более и более уменьшается».

утім, книжкові магазини в Москві не пустували, в них продавалося чимало ціка-
вих видань. скажімо, наприкінці 40-х років ХіХ століття книгарня улітіна в Москов-
ському університеті в офіційному довіднику по місту рекламувалася так: «здесь можно 
получать все относящееся до современной русской литературы и вообще все русские 
сочинения, где бы они ни были напечатаны и где бы они ни продавались, по ценам, 
публикованным в газетах; независимо от этого, здесь же можно получать все прежние 

1  Аронсон М., Рейсер С. литературные кружки и салоны. М.: аграф, 2001. с. 103.
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сочинения, а  также пополнять недостающими томами имеющиеся в  библиотеке 
экземпляры. тут же принимается подписка на все русские периодические издания…»

за Шевченкових часів у Москві було два професійних театри — великий (театр 
опери та балету), відкритий у 1825 році, і Малий (1824) — драматичний. «книга адре-
сов жителей Москвы» к. Ністрема за 1858 рік дає можливість встановити, що в дирек-
ції імператорських театрів на той час числилося п’ять режисерів — два балетних і по 
одному — драматичний, оперний і водевільний, а також чотири декоратори. тодішні 
керівники імператорських театрів багато зробили для їх становлення та зростання. 
володимир Нелідов, який керував трупою Малого театру наприкінці ХіХ — початку 
ХХ століття, писав про них: «Шаховський, кокошкін і львов створили епоху Мочало-
ва, Щепкіна та інших». Єдину на той час драматичну та музичну трупу в 1848–1860-х 
роках очолював знайомий композитор Гоголя олексій верстовський — управляючий 
конторою Московських імператорських театрів. він жив на арбаті в староконюшен-
ному провулку, де на початку 1840 року бував Микола васильович. На обліку в Москві 
було 30 акторів «1-го і 2-го розрядів» і 31 актриса «1-го і 2-го амплуа», серед яких сер-
гій васильєв, василь Живокіні, любов косицька, катерина лаврова-васильєва, Надія 
Медведєва, Пров садовський, іван самарін, сергій Шумський, Михайло Щепкін.

то був час, коли Малий театр увійшов в історію великими акторами. Півстоліття 
потому працівники сцени зробили Марії Єрмоловій подарунок, від якого у геніальної 
актриси виступили на очах сльози — шматок дерев’яної підлоги Малого театру, на 
якому було написано: «На этих подмостках играли Мочалов, Щепкин и ермолова».

Малий театр нарівні з  Московським університетом сприяв тому, що з  другої 
чверті XIX століття центр культурного життя продовжував переміщуватися з  Пе-
тербурга до Москви. в  Малому театрі було поставлено «Горе от ума» олександра 
Грибоєдова, «ревизор», «Женитьба», «игроки», сцени з «Мертвых душ» Миколи Го-
голя, в яких розкрився вражаючий талант Михайла Щепкіна. в постановках за тво-
рами Шекспіра та Шиллера виявилося трагедійне обдарування Павла Мочалова. 
Невдовзі після смерті Гоголя, з 1853 року, основним драматургом театру став олек-
сандр островський. Гоголь був присутнім на читанні ним комедії «Банкрот» («свои 
люди — сочтёмся») у Михайла Погодіна 3 грудня 1849 року. творчість островського 
високо цінував Шевченко, вважаючи її зразком розумної благородної сатири, що 
сприяє духовному й громадянському становленню суспільства.

у великому театрі почали формуватися традиції російського національного 
балету, до чого доклав значних зусиль балетмейстер адам Глушковський. Музична 
драматургія великого театру була представлена творами композиторів олексан-
дра аляб’єва, олексія верстовського та ін. Після пожежі 1853 року спектаклі йшли 
на сцені Малого театру, а  в  новому приміщенні, знаному нині в  усьому світі,  — 
з 1856 року. Ще в 40-х роках тут були поставлені перші російські класичні опери 
«Жизнь за царя» (1842) та «руслан и людмила» (1846) Михайла Глiнки. Першу Шев-
ченко слухав у Петербурзі невдовзі після приїзду з Москви 17 квітня 1858 року, коли 
назвав у щоденнику Глiнку безсмертним композитором, а оперу — геніальною.

у ті часи в Москві ще не було загальнодоступних художніх галерей. Щоправда, на 
початку 1850 року в Москві на садовій-кудринській вулиці було відкрито для огляду 
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колекцію графа олександра ростопчина, що налічувала понад 280 мистецьких тво-
рів, у тому числі полотна дюрера, рембрандта, рубенса та ін. уже в травні 1850-го 
в галереї ростопчина були виставлені картини Федотова Павла андрійовича (1815–
1852) — відомого художника, родом з Москви, академіка Петербурзької академії ху-
дожеств, який впровадив у російський побутовий жанр драматичну сюжетну колізію 
(«свежий кавалер», 1846; «сватанье майора», 1848; «анкор, еще анкор!», 1851–1852).

утім, у 1852 році ростопчин змушений був припинити виставку картин через фі-
нансові труднощі, і москвичі могли знайомитися з мистецькими творами хіба що на 
виставках інших приватних колекцій або в магазинах антикварних художніх витворів 
із бронзи, фарфору, мармуру, а також скульптур і картин. Про це залишилося не так 
багато відомостей, але нам важливо, що одну з таких виставок в училищі малярства 
і скульптури Московського художнього товариства на М’ясницькій, 21 відвідав у квіт-
ні 1852 року Бодянський: «здесь в особенности замечательны были картины офицера 
Федотова, отличавшиеся своей характерностью, предмет коих взят из жизни русской».

виокремлення полотен Федотова свідчить про тонкий художній і, коли хочете, 
соціальний смак Бодянського. та ще більше вражає його запис у щоденнику щодо 
картини художника Башилова, яка привернула увагу професора малоросійським 
сюжетом: «Представляющая малороссийского бандуриста, кобзаря-слепца, играю-
щего на бандуре под плетнем, по коем вьется тыква, сверху него смотрит вниз маль-
чик на игру, а по стороне стоит пастух в рубашке, с шапкой теплой на голове, одну 
ногу (левую, кажется) выдавши вперед, а  руки закинувши назад, не выпуская кия 
из неё; от него видно на лужайке стадо волов, почивающее в полдень; далее сель-
ская церковь; перед бандуристом род хаты, в сенях коих виден простой малоросси-
янин, внимательно слушающий игру и пение, в серой свитке с голубой опушкой, 
в сапогах, белых штанах, в кармане коих опущена уже рука, чтобы вынуть оттуда 
шаг (дві копійки. — В. М.) бандуристу; на голове шапка; а за ним дочь его, в цветах 
на голове, рубашке желтой, плахте и запаске, монистах на шее, склонившись вперед 
и высматривая из-за плеча отцовского, на котором одна рука её. очерк весьма верен 
и выразителен в этой картине».

Михайло Башилов (1821–1870) — російський художник та ілюстратор. разом із 
яковом де Бальменом ілюстрував рукописний «кобзар» Шевченка (1844): кожен вико-
нав приблизно однакову кількість робіт. Башилов є автором 39 ілюстрацій, у тому числі 
заставок, кінцівок і заголовних літер. ілюстрував, зокрема, «думи мої, думи мої…», «Пе-
ребендю», «катерину», «тополю», «до основ’яненка», «івана Підкову», «тарасову ніч». 
На першій сторінці книги художник тушшю та пером намалював портрет Шевченка.

відомо, що з 1856 року починає відлік історії перша в росії національна галерея — 
третьяковська. Проте того року Павло третьяков придбав лише першу картину та 
розпочав систематичне збирання полотен російських художників. На початку 60-х 
років третьяков вирішив створити музей національної російської школи малярства.

ключове місце в духовному житті Москви з часу свого заснування в 1755 році по-
сідав Московський університет. Характерно, що вже з наступного року та впродовж 
півтора століття Московський університет видавав газету «Московские ведомости», 
що була популярною у росії за Гоголевих часів. точно й красиво сказав про значен-
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ня університету його випускник Борис Чичерін: «Московский университет стал цен-
тром всего умственного движения в россии. Это был яркий свет, распространявший 
лучи свои повсюду, на который обращены были все взоры». сучасний москвознавець 
рустам рахматуллін називає Московський університет «наступником могилянства».

Чимало зробив для розвитку університету попечитель Московського навчально-
го округу та університету граф сергій строганов, який обіймав цю впливову посаду 
в 1835–1847 роках. той же Чичерін свідчив: «При нём университет весь обновился 
свежими силами. всё старое запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание 
просвещённого попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены 
людьми со знанием и талантом». Професор Московського університету Федір Бус-
лаєв, який навчався в ньому в другій половині 30-х років, згадував:

«Наше студенчество от 1834-го по 1838 г. было настоящею эрою, которая отде-
ляет древний период истории Московского университета от нового… По ту сторо-
ну этой грани старое здание университета, старые профессора с патриархальными 
нравами и обычаями и такая же старобытная администрация… а по эту сторону — 
новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 1835 годом, целая фалан-
га новых и молодых профессоров… а одновременно с ними вместе явился и новый, 
тоже молодой (всего сорока лет), попечитель Московского округа, граф сергий Гри-
горьевич строганов…»

Навіть у сучасних виданнях підкреслюється, що час керування строганова «за-
лишився в літописах університету золотою порою».

у 1840-х роках в університеті діяли філософський, юридичний і медичний фа-
культети. в ньому навчалося понад 800 студентів. той же Чичерін, який на той час 
тільки поступив до університету, згадував: «он находился в самой цветущей поре 
своего существования… Это действительно была alma mater, о  которой нельзя 
вспомнить без тёплой сердечной признательности». інший студент університету 
П. д. Шестаков, який добрим словом згадував і професора Бодянського, писав: «во-
обще мы, студенты 1840-х годов, обязаны нашей alma mater многим: мы выходили из 
университета со взглядом просветленным; нам был указан путь для самостоятельных 
научных занятий; мы питали в  себе уважение к  долгу; мы привыкли к  труду; мы 
вынесли честные нравственные стремления, которые и были путеводною нитью на-
шей последующей жизни».

у 40-х роках в університеті з великим успіхом читали публічні лекції тимофій 
Грановський, степан Шевирьов, карл рульє (зоологія), ярослав ліновський (сіль-
ське господарство), родіон Гейман (технічна хімія). На рубежі 40–50-х рокiв власті 
припинили їхні читання.

Майже непомітно пройшло попечительство дмитра Павловича Голохвастова 
(1796–1849) у 1847–1849 роках. до речі, у грудні 1841-го, будучи помічником стро-
ганова, Голохвастов очолював засідання Московського цензурного комітету, який 
заборонив публікацію «Мертвых душ». ось як розповідав про це Гоголь у листі до 
Плетньова 7 січня 1842 року:

«как только занимавший место президента Голохвастов услышал название: 
Мертвые души, закричал голосом древнего римлянина: — “Нет, этого я никогда не 
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позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается 
против бессмертья”. в силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет 
об ревижских душах. как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие 
цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще большая кутерьма. 
Нет, закричал председатель и за ним половина цензоров. Этого и подавно нельзя по-
зволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская 
душа — уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права».

Михайло Максимович ще на початку 30-х років охарактеризував Голохвастова як 
людину, яка перешкоджала розвиткові університету й заслужила в Москві зневагу.

з 1849 до 1855 року попечителем учбового округу та університету був генерал-
ад’ютант володимир Назимов (1802–1874), далекий від навчального процесу та на-
уки, про якого Бодянський критично зауважував: «Что прикажете делать с такими го-
ловами? Жди толку и проку от них для университета!» Чичерін писав про нього: «Был 
назначен Назимов, единственная задача которого состояла в том, чтобы ввести 
в университете военную дисциплину. комплект студентов, кроме медицинско-
го факультета, был ограничен тремястами человек; философия, как опасная на-
ука, была совершенно изгнана из преподавания, и попу терновскому поручено 
было читать логику и психологию». Бодянський коротко зафіксував ці зміни у що-
деннику в березні 1850 року: «Марта 1-го. Переименование философского факульте-
та в историко-филологический и физико-математический». Ще один сучасник ха-
рактеризував Назимова так: «добрый человек, но… существует только номинально, 
а вместо него действуют различные тётушки и вся сволочь московских барынь».

Незадовго до повернення Шевченка із заслання, в 1855 році університет відзна-
чив ювілей і пишався своїми здобутками. за час царювання Миколи і, тобто при-
близно за три десятиліття, він випустив 1 670 студентів, підготував 114 докторів наук 
і 881 кандидата наук, 58 магістрів, 1 442 лікарів. серед учених, які захистили в уні-
верситеті докторські дисертації, були степан Шевирьов (1838), сергій соловйов 
(1848), тимофій Грановський (1850), іван Бабст (1853), осип Бодянський (1855), 
а ступінь магістра здобули дмитро Щепкін (1843), Михайло катков (1846), костян-
тин аксаков (1847), костянтин леонтьєв (1850) та ін.1.

На той час в університеті навчалося вдвічі більше студентів, ніж у перший приїзд 
Шевченка в Москву, а в 1858 році — 1 760 чоловік, третину яких складали вихідці 
з різночинських і демократичних прошарків суспільства. Найчисленнішим був ме-
дичний факультет, скажімо, в  1854 році на ньому навчалося понад 700 студентів, 
а на історико-філологічному — 50, на фізико-математичному — 111, на юридично-
му — 193. за настроями серед студентів уважно стежили. в університеті існувало 
«морально-політичне відділення», де широко вивчалося богослов’я і «тлумачення св. 
Писання та церковної історії». втім, саме студенти були біля витоків популярнос-
ті багатьох талантів, зокрема, Миколи Гоголя. сергій аксаков писав: «Московские 
студенты все пришли от него в  восхищение и  первые распространили в  Москве 
громкую молву о новом великом таланте». серед цих студентів були Герцен, Гонча-

1  Шевырев С. П. история императорского Московского университета, написанная к столетию его 
юбилея. 1755–1855. М.: изд. Московского университета, 1998. с. 574–575.
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ров, Бєлінський, Бодянський, лермонтов, огарьов, станкевич, тургенєв. в україні 
так само молодь відразу потягнулася до Гоголя. згадуючи про свої гімназичні роки, 
куліш писав: «…Попались їм у руки перві повісті Гоголя, й велика радість була із того 
читання. усяке слово пам’ятали вони — де яке сказав Гоголь».

Ювілейні урочистості в  Московському університеті були сприйняті неодноз-
начно. скажімо, Борис Чичерін писав: «торжество было громадное, но печальное 
для истинных друзей просвещения. Нельзя было не скорбеть душой, видя, как низко 
пало учреждение, еще недавно, стоявшее так высоко. им управлял военный генерал 
(Назимов. — В. М.); в нем властвовало все пошлое и раболепное. в самое это время 
в нем вводилось военное обучение. студентов ставили во фронт и заставляли мар-
шировать на университетском дворе».

із квітня 1856 року попечителем університету став Євграф ковалевський (1792–
1867), про знайомство з яким 25 травня того року в щоденнику Бодянського читає-
мо: «он подошел ко мне и, узнав о моей фамилии, протянул руку и сказал, что меня 
знает уже давно заочно и тут же назвал земляком. я спросил его о губернии и по-
лучил ответ, что он собственно харьковский, но имеет поместье и в Полтавской». 
у 1858–1861 роках ковалевський був міністром народної освіти. в цей час універси-
тетські диспути знову відкрилися для сторонньої публіки, були пом’якшені державні 
лабета, в яких билися університети в період політичної реакції кінця 40 — початку 
50-х років. дещо послабшав нагляд адміністрації за викладачами й студентами.

Невдовзі після від’їзду Шевченка з Москви, в квітні 1858 року попечительство 
над Московським університетом перейшло до олександра Бахметьєва. Бодян-
ський занотував у  щоденнику: «Говорят, это человек образованный, благородный, 
независимый по состоянию (что не безделица для университета, разорявшегося 
Назимовым)». у свою чергу Бахметьєв «мав дуже хорошу думку» про Бодянського.

у часи Шевченкових відвідин міста ректором університету був аркадій аль-
фонський (1796–1869), якого добре знав осип Бодянський. його ім’я зустрічається 
в щоденнику Бодянського. скажімо, 29 листопада 1852 року записано: «а. а. а. (ар-
кадий алексеевич альфонский. — В. М.) рассказывает, что последовало высочайшее 
повеление о том, чтобы отныне всякое столкновение власти с другими лицами было 
объясняемо в пользу первой».

якщо врахувати, що протягом другої половини XIX століття в університеті змі-
нилося понад десять ректорів, то альфонський працював найдовше — в 1842–1848 
і в 1850–1863 роках, тобто майже два десятиліття. Жив він у так званому «ректор-
ському домі»1 біля університету на Моховій вулиці, крім того, він мав власний буди-
нок на тверській. за сумлінну роботу ректор нагороджувався орденами св. анни, св. 
станіслава і св. володимира, з 1848 року — почесний член Московського універси-
тету, з 1858-го — таємний радник. аркадій альфонський — випускник університету 
(1817) за фахом — хірург, з 1823-го — екстраординарний професор, працював де-
каном відділення лікарняних і медичних наук (1833–1834), деканом медичного фа-
культету (1836–1842), проректором. одночасно в 1830–1850-х роках альфонський 

1  ректори і професори жили тут починаючи з 1804 року, коли будинок князів волконських, побудова-
ний ще в ХVіі столітті, було придбано університетом. його не торкнулася московська пожежа 1812 року.
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обіймав посаду головного лікаря Московського виховного дому. у  перший період 
його ректорства відбулося злиття Московської медико-хірургічної академії з медич-
ним факультетом університету, що стимулювало викладання й вивчення медичних 
наук в університеті. Був відомий у Москві як успішний хірург-практик.

у 1858 році, коли Шевченко найдовше жив у столиці, в імператорському універ-
ситеті працював його друг осип Бодянський, знайомий іван Бабст, а також декан 
історико-філологічного факультету сергій соловйов1 і молодий ад’юнкт Микола ти-
хонравов, який разом із Бодянським у 1861 році був на панахиді над прахом Шев-
ченка в арбатському храмі тихона амафунтського.

Перший публічний музей у Москві, поєднаний з бібліотекою, — рум’янцевський 
музей у Пашковому домі — було започатковано в рік смерті Шевченка. в дореволю-
ційному путівнику по Москві читаємо: «Музей этот создан был государственным 
канцлером графом Н.  П.  румянцевым, сыном екатерининского героя, умершим 
в  1826  году и  оставившим свой музей без средств для дальнейшего развития. 
в 1861 году решено было перевезти этот музей в Москву (з Петербурга. — В. М.) 
и слить его с вновь образуемым здесь музеем». Про рум’янцевський музей у Петербур-
зі, заснований у 1831 році, Шевченко згадував у повісті «Художник»: «Нева спокойна 
и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный 
портик румянцовского музея…» в 1862 році при ньому було створено Московську 
публічну бібліотеку, в основі якої — близько 30 тис. книг графа рум’янцева. вона 
швидко розросталася, зокрема за рахунок пожертвувань, іноді цілими домашніми 
бібліотеками. цар Микола і подарував рум’янцевці 9 тис. примірників різних ви-
дань, сюди ж  потрапили домашні бібліотеки філософа Петра Чаадаєва, історика 
Михайла Погодіна та ін. особливо важливим було те, що в рум’янцевку надходив 
обов’язковий примірник усіх видань, що друкувалися в росії. Невдовзі в бібліотеці 
нараховувалося понад мільйон томів. іноземний відділ бібліотеки був особливо ба-
гатий книгами періоду з 1460 року до ХVііі століття включно. Непогано була пред-
ставлена перша половина ХіХ століття, гірше — друга його половина. російський 
відділ бібліотеки — навпаки — мав значні прогалини до 60-х років ХіХ століття, зате 
з того часу в ньому були майже всі книги, видані в росії.

Шевченків друг Бодянський був прихильником створення в Москві спеціалізо-
ваних, профільних бібліотек. у щоденнику на початку червня 1850 року занотував 
про розмову з  істориком о.  Поповим (Шевченко виявляв інтерес до його праць): 
«я  повторил давнишнюю свою мысль при сем, чтобы в  такой библиотеке помес-
тить, отдельно каждую, и библиотеки рукописей духовных ведомств в Москве, напр., 
синодальную (прежде патриаршую), типографскую, Чудова монастыря, успенского 
собора, архангельского собора и т. п., что, конечно, было бы превосходно и очень 
возможно. одно только тут неловко: со временем эти библиотеки не пощадят и со-
льют в одно целое. у нас пока еще не понимают важности значения отдельных би-
блиотек, в одном здании и т. п.».

1  соловйов сергій Михайлович (1820–1879) — російський історик, автор двадцятидев’ятитомної 
«истории россии с древнейших времен» (1851–1879). Шевченко згадував соловйова в листі до Михай-
ла лазаревського в грудні 1856 року та в щоденнику в серпні 1857 року як авторитетного історика.
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за участю Бодянського в Москві склалася бібліотека товариства історії і старо-
житностей російських, у місті працювали також бібліотеки товариства любителів 
російської словесності, товариств антропології, російських лікарів, педагогічного та 
ін., бібліотеки гімназій, вищих навчальних закладів, особливо в Московському уні-
верситеті. вже в наступному після відкриття університету роцi, тобто в 1756-му, га-
зета «Московские ведомости» повідомляла, що «Московского императорского уни-
верситета библиотека, состоящая из знатного числа книг на всех почти европейских 
языках, в удовольствие любителей наук и охотников для чтения книг, отворена была 
сего июля 3 числа…». Бібліотека університету постійно й невпинно збагачувалася.

«Автор Т. Г. Шевченко ще молода людина…»

осип Бодянський радий був познайомитися з Шевченком, якого вважав пово-
дирем усіх українських національних діячів. осип Максимович не був замкнутим 
ученим, і ще Микола василенко зазначав: «к нему обыкновенно заходили приезжав-
шие в Москву малороссы; он являлся тем научным авторитетом по изучению Мало-
россии, к которому обращались за советами лица, имевшие какие-нибудь научные 
или литературные интересы»1. втім, у  випадку з  Шевченком йшлося про зовсім 
інше. Бодянський прекрасно знав, з яким масштабним поетом має зустрітися, й до-
бре розумів, що в українській поезії з’явився небачений досі талант. очевидно, що 
Бодянський був якимось чином інформований про приїзд Шевченка в Москву і го-
тувався до нього. Переконливим свідченням цього стала знахідка мною невідомої ра-
ніше публікації в газеті «Прибавления к № 19му Московских ведомостей» за 12 лю-
того 1844 року («Московские ведомости», № 19, суббота, 12го февраля 1844 года). 
крім того, ця публікація додає чимало нової інформації до нашої теми, і, щоб зрозу-
міти суть, наведемо її повністю в тому вигляді, в якому її було вперше надруковано 
мною в газеті «слово Просвіти» (2007, № 38. с. 8–9).

«В Санкт-Петербурге в книжном магазине И. Т. Лисенкова2,  
под №№ 0 3 и 4 м, в доме Пажеского ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Корпуса,
1  о. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. с. 207.
2  лисенков (лисенко) іван тимофійович (1795–1881) — петербурзький книгар, видавець. Наро-

дився в україні. видавав твори Г. Ф. квітки-основ’яненка, брав участь у літературних справах і. П. кот-
ляревського. у лютому 1843 року Шевченко продав йому майже весь наклад (800 примірників) першого 
видання поеми «Гайдамаки» разом із правом на перевидання «кобзаря» 1840 року, підписавши відповід-
не зобов’язання: «я нижеподписавшийся, продал в вечное и потомственное владение мои собственные 
сочинения санктпетербургскому книгопродавцу ивану тимофеевичу лисенкову, стихотворения на ма-
лороссийском языке: 1) “кобзарь” и 2) “Гайдамаки”, и сим обязываюсь, что, кроме книгопродавца лисен-
кова, ни я сам, Шевченко, ни даже никто из моих наследников сего сочинения печатать права не имеет. 
следуемые за это деньги сполна получил…»

іван лисенков зброшурував нерозпродані примірники «Гайдамаків» разом із «Чигиринським коб-
зарем» і в 1844 році випустив їх у світ під назвою «Чигиринський кобзар і Гайдамаки».

до речі, коли російський видавець дмитро кожанчиков випустив у 1867 році перше посмертне 
видання «кобзаря», лисенков намагався оголосити це видання контрфакцією й порушив судову справу. 
вона тривала десять років і закінчилася на користь кожанчикова. 
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продается книга, поступившая в печать новым изданіем и в непродолжительном времени 
окончится печатаніем1 на веленевой2 бумаге:

ЧИГИРИНСКІЙ КОБЗАРЬ и ГАЙДАМАКИ
две поэмы на Малороссійском языке, Т. Г. Шевченко. Новое изданіе, с картинкою 

изображающею кобзаря с надписью:

Перебендя старый, слипый —
Хто его не знае!
вин усюди вештается,
та на кобзи грае, —
Грае кобзарь приспивуе
аж лихо сміетця…

и с эпиграфом:
Пишов кобзарь по улици —
с журбы як заграе!
кругом хлопци навпрысидки,
а вин вымовляе:
«Нехай буде оттакичкы!» и проч.

С.-Петербург 1844 года.

ЧиГириНскій коБзарь — ПереБеНдя3, есть тоже, что древній рапсод4, Го-
мерист5, певец, исполненный вдохновенными песнями, а по выраженію бывшего 
украинского Философа сковороды «Старчик Божій», который импровизирует и 

Попидтынью сиромаха
и днюе и ночуе,
сяде соби заспивае —
«ой не шумы луже!»
оттакій-то Перебендя,
старый та хымерный:
заспивае про ЧалоГо6,

1  Мабуть, саме це завершення друку книги мав на увазі Бодянський, коли 13 липня 1844 року писав 
якову Головацькому, що готується до друку поема «Гайдамаки» Шевченка.

2  у «толковом словаре живого великорусского языка» володимира даля: «веленевая бумага (фрн.) 
белая бумага лучшего качества, плотная и гладкая, с лоском».

3  у «словарі української мови» Бориса Грінченка (1909) — «балагур», «капризник», «привередник» 
або «дивак», «химерник». у  володимира даля «перебендивать»  — «причудничать», «привередничать». 
один із листів до Г.  Ф.  квітки-основ’яненка (нині невідомий) сам Шевченко підписав «Перебендя». 
у шевченківському вірші Перебендя — старий, химерний, народний співець, який «усюди вештається 
та на кобзі грає». Проте у другій частині твору образ Перебенді набуває романтичних рис самотнього, 
духовно вивищеного поета, якого не розуміють пересічні люди. його серце «по волі  з Богом розмовляє», 
а «думка край світа на хмарі гуля». це — кобзар, носій «Божого слова».

4  рапсод — давньогрецький співець-декламатор, який виконував речитативом і без музичного су-
проводу епічні поеми (здебільшого Гомера) на святах і змаганнях.

5  Гомерист — виконавець творів Гомера — давньогрецького епічного поета, який з античних часів 
вважається автором «іліади» та «одіссеї». легенди малюють Гомера сліпим, мандруючим поетом.

6  Мається на увазі історична пісня про страту гайдамаками в 1741 році полковника сави Чалого, 
який брав участь у гайдамацькому русі, а потім зрадив його.
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На ГорлицЮ зверне1,
с дивчатама, на выгони,
ГрЫця та весНяНку,
а у шынку, с парубкамы
серБиНа, ШЫНкарку,
а потим — у ГаЮ;
На базари про лазаря;
або, щоб те зналы,
тяжко, важко заспивае,
як сич руйновалы2… и проч.

автор Т. Г. Шевченко еще молодой человек, природный сын Южной россіи, вос-
питан в с.-Петербурге в академіи Художеств и владеет дарованіем прекрасного жи-
вописца. в детстве своем, наслушавшись в Малороссіи об кобзаре — импровизатор, 
передал нам его думы в прекрасных, мелодических стихах. его думы дышат самым 
нежным, меланхолическим чувством и воспоминаніями о старине. его Тополя, изо-
бражает украинскую красавицу гибкою и стройною, исполненную задумчивости3. 
его Катырина посвящена в. а. Жуковскому, известному нашему поэту, от которого 
т. Г. Шевченко пользовался особенным вниманіем за свой талант4. в этом стихотво-
реніи автор изображает обманутую Малороссійскую девушку, вроде бедной лизы 
в повести карамзина.

вот оглавленіе этой поэтической книги:

1  Мова йде про жартівливу пісню «ой летіла горлиця через сад…» або про пісню «ой дівчина-горли-
ця до козака горнеться…»

2  у  цих поетичних рядках міститься інформація, яку треба «розшифрувати». «Гриць»  — це на-
родна пісня «ой не ходи, Грицю, та й  на вечорниці…», що приписується Марусі Чурай. вона часто 
згадується в поезіях Шевченка. «Веснянка» — весняна обрядова пісня. «Сербин» — відомо декілька 
народних пісень про сербина. дві з  них уміщені в  збірнику Михайла Максимовича «украинские на-
родные песни» (1834): «ой, сербине, сербине, покинь сербовати…» і «ой, сербине, сербиночку, сватай 
мене, дівчиночку…». «Шинкарка» — відома в багатьох варіантах пісня про шинкарку, яку козаки (або 
чорноморці, запорожці, іноземці) підмовили поїхати з ними, а потім убили. «Про Лазаря...» — жалібна 
лірницька пісня на євангельський сюжет про голодного старця лазаря та багатія. «Як Січ руйнова-
ли» — маються на увазі історичні пісні про зруйнування запорозької січі.

3  у Шевченка:

Хто ж викохав, тонку, гнучку
в степу погибати?
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
отак тая чорнобрива
Плакала, співала…
і на диво серед поля
тополею стала.

іван Франко в розвідці «тополя т. Шевченка» зазначав, що в цій баладі поет «злучив у одно два осібні 
мотиви казочні: про те, як дівчина при помочі чарів викликує неприсутнього милого, і про те, як дівчина 
перемінюється в тополю».

4  василь Жуковський, як відомо, брав діяльну участь у звільненні Шевченка з кріпацтва. саме його 
портрет написав карл Брюллов, і завдяки Жуковському портрет було розіграно в лотерею, а на отримані 
гроші у квітні 1838 року поета викупили з кріпацтва.
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І.
ЧИГИРИНСКІЙ КОБЗАРЬ.

1. думы мои, думы мои1. с виньеткою изображающею писателя в своем кабинете 
погруженного в глубокое созерцаніе. 2. Перебендя. (торбанист2). 3. тополя. 4. думка. 
5. до основьяненка. известного бывшего украинского писателя Г.  Ф.  квитки. 
6. иван Пидкова. (атаман). 7. тарасова ночь. (кровавая ночь). 8. катырина.

ІІ.
ГАЙДАМАКИ,

Малороссійскіе бывшіе свободные казаки, делавшіе набеги3.
1. в. и. Григоровичу, посвященіе4. в нем автор воспоминает о минувших веках 

следующим образом, Малороссійскими стихами:

все йде, все минае и краю не мае,
куды ж воно дилось? видкиля взялось?
и дурень, и мудрый ничого не знае.
Живе… умирае… одно зацвило,
а друге завьяло, навики завьяло…
а лыстя пожовхлы витры рознеслы.
а солнечко встане, як перше вставало,
и зори червони, як перше плыли,
Поплывуть и потим, и ты, билолицый
По синему небу выйдешь погулять,
выйдешь подывитця в жолобок5, криныцю
и в море безкрайе, и будешь сіять,

1  Нагадаю, що, зокрема, писав поет у вірші «думи мої, думи мої...” (1840), до якого була привернута 
увага москвичів:

думи мої, думи мої,
квіти мої, діти!
виростав вас, доглядав вас ― 
де ж мені вас діти?..
в україну ідіть, діти!
в нашу україну,
Попідтинню, сиротами,
а я тут загину.
там найдеться щире серце
і слово ласкаве,
там найдете щиру правду,
а ще, може, й славу…

2  торбаніст — музикант, який грає на торбані (український народний струнний щипковий інстру-
мент, близький до бандури).

3  у «коментарях» до Повного зібрання творів тараса Шевченка в дванадцяти томах читаємо су-
часне трактування: «Гайдамаки — учасники народно-визвольної боротьби на Правобережній україні 
ХVііі ст. проти феодальних та національно-релігійних утисків».

4  Посвята «в.  и.  Григоровичу на память 22 апреля 1838» (день викупу Шевченка з  кріпацтва) 
з’явилася в публікації першого розділу поеми без назви в альманасі «ластівка», складеному Євгеном Гре-
бінкою. цю посвяту було знято в «кобзарі» 1860 року.

5  «Жолобок» — видовбаний дубовий пень, знизу закритий дірчастим денцем, вставлявся в польове 
джерело, вода з якого збиралася у пні, а намул осідав під дном. отже, — польова криничка.
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як над вавилоном над ёго садами1

и над тым, що буде с нашими сынами;
ты вичный без краю!.. и проч.

2. интродукція. 3. Галайда. 4. конфедераты. 5. тытарь. (староста церковный). 
6. свято в Чигрыни. Праздник в городе Чигирине кіевск. Губ. 7. трети пивни. (тре-
тьи петухи за полночь). 8. Червонный бенкет. (кровавый пир). 9. Гупаливщина (По-
боище). 10. старосвитскій будынок2. старинный замок Богдана. 11. лебедин3. деви-
чій монастырь близ Чигирина. 12. Гонта в умани. (Гонта предводитель Гайдамаков 
в городе умани кіевск. Губ.). 13. Эпилог. (заключеніе). 14. Припыси. (объясненія). 
15. Передмова. (Послесловіе).

Цена в обертке с двумя виньетками4, изображающими вид Днепра и поле давно-минув-
ших битв, полагается самая умеренная, на веленевой бумаге ПЯТЬ РУБЛЕЙ АССИГНА-
ЦІЯМИ и  с  пересылкою во все города Россіи, по выходе же оной из печати, иногородным 
за эту цену не уступается, а  должны будут прилагать за почтовую пересылку особо. 
И потому заблаговременно желающіе получить благоволят адресовать свои требованія по 
вышеозначенному адресу в книжный магазин ЛИСЕНКОВА, в С.-Петербург, из которого 
и получат по отпечатаніи с первою почтою».

отже, перед нами чимала публікація про поетичний збірник Шевченка «Чиги-
ринський кобзар і Гайдамаки», навіть ширше — про творчість тараса Григоровича 
взагалі, як сказали б сьогодні, московська піар-акція на славу молодого українсько-
го генія. Хто міг це тоді зробити так упевнено й переконливо? Не сумніваюся, то 
був осип Бодянський, який досконало знав творчість Шевченка і  всі національні 
нюанси, з ним пов’язані. виявлення цієї статті тим цінніше, що досі в бібліографії 
друкованих праць Бодянського 1844 рік не було представлено жодною публікацією.

Привертає увагу, що Бодянський дав масштабну й точну характеристику Шев-
ченка, як «природного сина Південної росії», який не тільки пише «прекрасні, 
мелодійні вірші», але й є обдарованим прекрасним малярем. іншим разом у листі до 
Шевченка в липні 1844 року Бодянський писав, що він «й пером і палітрою одна-
ково вертить». лапідарні оцінки Бодянським шевченківських дум і творів «тополя» 
та «катерина» пронизані любов’ю та розумінням.

розкриваючи зміст «Чигиринського кобзаря» й назви розділів поеми «Гайдама-
ки», Бодянський зробив потрібні пояснення для непосвяченого москвича, росій-
ського читача. Наприклад, автор відзначав, що основ’яненко — відомий український 
письменник Григорій квітка, що ватажок запорізьких козаків іван Підкова був ата-
маном, а  один із керівників коліївщини іван Гонта  — «предводителем гайдамаків 
в місті умані київської губернії». в інших випадках автор пояснив, що «титар» — це 

1  створені у вавілоні — столиці вавілонії царем Навуходоносором іі (605–562 рр. до н. е.) — сади 
на штучних пагорбах та арках були одним із «семи чудес світу».

2  доопрацюючи поему після заслання, Шевченко змінив назву цього розділу на «Бенкет у лисянці».
3  у «Приписах» до поеми Шевченко пояснював: «лебедин, дівочий монастир, меж Чигрином і зве-

нигородкою».
4  цікаво, що яків де Бальмен, який ілюстрував рукописний «кобзар» Шевченка (1844), у листі до 

віктора закревського 20 липня 1844 року писав: «все главные творенья тараса с виньетками».
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церковний староста; «треті півні» — півні, які кукурікають уже «за північ»; Гупалів-
щина — це «побоїще»; а розділ «Червоний бенкет»1 перекладено — «кровавый пир». 
стосовно розділу «лебедин» Бодянський пояснив, що мається на увазі не лише по-
вітове містечко, а й конкретний «дівочий монастир поблизу Чигирина», в якому від-
бувається дія, і т. д. і т. п.

Не можна не відзначити добре продумане цитування Шевченкових поезій, ре-
тельно перекладених підрядково російською. По-перше, Бодянський досить повно 
навів рядки, що вражаюче передають поетичне бачення Перебенді, який, за оцін-
кою івана Франка, живим вихоплений Шевченком із реального українського життя. 
По-друге, автор публікації познайомив москвичів зі змістовним початком «Гайдама-
ків», у якому поет осмислював вічні філософські істини.

таким чином, Бодянський уміло й  зі знанням справи представив москвичам 
творчість Шевченка, і тридцятирічний український кобзар постав перед освіченою 
московською публікою у всій красі розквітлого таланту, в ореалі національного по-
ета і мислителя.

Безперечно, що публікація професора Московського університету в «Московских 
ведомостях»2 стала доброю передумовою знайомства Шевченка з Бодянським у люто-
му 1844 року і вагомою запорукою їхньої подальшої багаторічної дружби. за точними 
словами академіка івана дзюби, «особливо багато важило для Шевченка спілкування 
з осипом Бодянським, який не тільки міг забезпечити його потрібною літературою, 
а й сприяв, — бувши своєрідним містком між українськими і російськими дослідни-
ками й симпатиками слов’янства та ідеологами зарубіжного слов’янства, — опосеред-
кованим зв’язкам Шевченка з цим зарубіжним слов’янством»3.

знайомство і дружба з Бодянським дали змогу поетові співвідносити свою твор-
чість з яскравою особистістю, в чому він постійно мав потребу. Шевченко якось за-
писав у щоденнику, що варто «доладно прочитати» з кимось свої поезії за цілий рік. 
у той же час з  інтелектуалом Бодянським поет проходив університети, буквально 
всотував нові знання, випробував свої проекти, ідеї тощо.

«Ви пером і палітрою однаково вертите»

серед питань, які обговорювали під час зустрічей у  Москві Шевченко та Бо-
дянський, найперше називають поетів задум видати альбом офортів «Живописная 
украина», де значне місце посідала історична тема, про що вже говорилося в 3-й гла-

1  Працюючи над текстом «кобзаря» 1860 року, Шевченко змінив цю назву на «Галайда».
2  редактором-видавцем «Московских ведомостей» був тоді Євген Федорович корш (1810–1897), 

із яким тарас Шевченко познайомився в Москві в 1858 році. з 1862 року протягом трьох десятиліть 
Євген корш працював у  бібліотеці рум’янцевського музею в  Москві. Михайло Грушевський, який 
уперше навідався до рум’янцевки на початку 1892 року, застав його. Євген корш був батьком Федо-
ра корша — відомого російського філолога, перекладача, академіка Петербурзької академії наук, авто-
ра праць і поезій про Шевченка, знайомого Михайла Грушевського. вийшло так, що корші з’єднали 
в історичному часі двох великих українців.

3  Дзюба І. тарас Шевченко. к.: видавничий дім «альтернативи», 2005. с. 365.
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ві. тарас Шевченко писав якову кухаренку1 з цього приводу 26 листопада 1844 року: 
«Був я уторік на україні — був у Межигорського спаса. і на Хортиці, і скрізь був і все 
плакав, сплюндрували нашу україну катової віри німота з москалями…2 заходився 
оце, вернувшися в Пітер, гравировать и издавать в картинах остатки нашої укра-
їни...». цю важливу роботу Шевченко збирався проводити на науковій основі, зо-
крема, залучивши історика Бодянського. відомий шевченкознавець степан смаль-
стоцький навіть писав: «в лютім 1844 р. був, отже, Шевченко в Москві, очевидячки 
на те, щоб із своїм історичним порадником Бодянським, який до історичних малюн-
ків мав писати історичні розвідки, все докладно обговорити»3.

Насправді, хронологічно було не так. адже на початку травня 1844 року Шев-
ченко в  листі до Бодянського лише запитував, чи в  Москві «я вам розказував, що 
я хочу рисовать нашу украйну», а Бодянський в липні чітко відповідав: «Ні, ви мені 
нічого об їх не розказували ніколи». так що про «Живописную украину» в Москві 
між ними не йшлося.

інша річ, що Шевченко, напевне, зрозумівши в Москві чималі творчі можливості 
історика Бодянського, в листі від 6–8 травня 1844 року повідомляв його про задум 
«Живописной украины» і запрошував до участі у коментуванні видання:

«На види і на людський бит текст буду сам писать або куліша проситиму, а на 
історію потурбуйтесь, будьте ласкаві, ви писать три листочки в  год. тільки по-
нашому — щоби тямили безглузді кацапи». Наприкінці червня того ж року тарас 
Григорович знову звертався до Бодянського: «…я рисую тепер україну — і для історії 
прошу вашої помоги… текст исторический будете ви компоновать, бо треба, бачте, 
по нашому або так, як єсть в літописях. а ви, як що-небудь начитаєте таке, що можна 
нарисовать, то зараз мені і розкажіть, а я й нарисую».

осип Бодянський активно підтримував Шевченка, в листі від 9 липня 1844 року 
професор писав: «...кращого не можна й придумати, як оце теє, що ви робите. По-
магай вам, Боже, на щастя і на славу нашому козацтву! та й хто ж найздольніший 
зробить сеє нам, як не ви, що й пером і палітрою однаково вертите? Щасти ж вам, 
Господи, на все добреє!»

Проте Бодянський не був би Бодянським, якби не висловився відверто щодо 
можливої своєї участі в проекті Шевченка:

«робітників, здається, матимете досить; я теж не цураюсь зусім, тільки і не зусім 
віддаюсь. Бо ви самі здорові знаєте кільки праці у мене, неборака, на в’язах4. воно б то 
і не багацько, три листочки на рік, але їх треба вичитати, може, з тридцяти книжок 

1  кухаренко яків Герасимович (1799–1862) — український письменник та етнограф. Шевченко 
познайомився з ним у 1840 році в Петербурзі. На знак щирої дружби поет присвятив кухаренку поему 
«Москалева криниця». у щоденнику поет занотував 1 липня 1857 року: «я дорожу его мнением чувству-
ющего, благородного человека и как мнением неподдельного, самобытного земляка моего».

2  Шевченка вразило те, що на колишніх землях запорозького коша господарювали німецькі та 
єврейські колоністи, яким царська влада надала значні пільги всупереч інтересам місцевого населення.

3  Смаль-Стоцький С. т. Шевченко. інтерпретації. — Черкаси: Брама, 2003. с. 68.
4  ці слова свідчать про те, що в Москві Бодянський докладно розповів Шевченкові про свою ви-

кладацьку, дослідницьку та видавничу роботу.
Батькам він писав: «Живу весь погружён в свой предмет и работаю, как говорится, до положения риз».
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або літописей, для чого тільки подавай часу. а  його-то у  мене найменше всього! 
дак, як бачите, не відхиляюсь, і не піддаюся зусім; але буде так, як Біг святий дасть, 
а час укаже. Найлучче буде воно, як почну печатати українські літописи по налозі 
нашого товариства історії, або свій запас наських пісень. тоді, коли що вичитаю 
гарного, прикметного з батьківщини, зараз напишу і після того перешлю вам. Щоб 
же нарочне риться де, далебі, як кажуть, часу не маю! а тоді воно само йтиме у голову 
і з голови. отак то, пане козаче, буде теє робиться, коли Біг дасть!..»

урешті-решт, Бодянський так і  не брав участі у  виданні, зате в  липні дякував 
Шевченку за висланий йому офорт «судня рада».  

Щоб познайомитися з літописом Величка?

особливий інтерес викликає припущення шевченкознавця ярослава дзири, 
висловлене півстоліття тому, про те, що «у другій половині лютого, повертаючись 
з  україни до Петербурга, Шевченко спеціально заїхав до Москви… щоб тут, 
у  Бодянського, познайомитися з  рукописом літопису величка1 та іншими 
матеріалами з історії україни, які були в його архіві»2. На мій погляд, це серйозне 
і  вмотивоване припущення, в  контексті якого цікаво розглядати всі контакти 
поета і  вченого, пояснювати написання поезії «Чигрине, Чигрине…» саме 
в Москві тощо.

Пам’ятаймо, що «літопис» самійла величка  — найбільший твір української 
історичної літератури ХVіі–ХVііі століть, який посідає чільне місце в  контексті 
козацької історіографії. його автор мав, як на той час, солідну освіту, знав кілька 
мов, використав чимало друкованої й  рукописної літератури. для Шевченка це 
мало велике значення: нещодавно в  «Гайдамаках» він вибачався, що вимушений 
розповідати про «козацьку славу» навмання, «без книжної справи». здавна мали 
місце, в тому числі в Шевченкові часи, суперечки навколо фундаментального твору 
величка, вони торкалися й вірогідності певної частини викладених у ньому фактів. 
але має рацію перекладач документального першоджерела українською мовою 
валерій Шевчук: «все це анітрохи не применшує значення цієї монументальної 
роботи й подвигу, який колись давно, більше 250 років тому, здійснив схований 
у  сутінках минулого чоловік. Чоловік, у  якого билося в  грудях палке серце, що 
горіло любов’ю до рідної землі, і який по праву назвав себе “істинним” сином своєї 
батьківщини»3.

1  величко самійло васильович (бл. 1670 — після 1728) — український історіограф і письменник. 
ідеться про його «летопись событий в Юго-западной россии в ХVіі в., составил самуил величко, быв-
ший канцелярист канцелярии войска запорожского, 1720». літопис охоплює події в  україні з  1648 
до 1700 року. за життя Шевченка три томи «літопису» самійла величка були видані в києві в 1848, 
1851 і 1855 роках. усі вони залишилися у власній бібліотеці поета. в архіві т. Г. Шевченка зберігається 
том іі «літопису» величка (1851) з автографом поета на титульній сторінці.

2  Дзира Я. творчість Шевченка і літопис величка // вітчизна. 1962. № 5. с. 191–192. Наступного 
1963 року дзира захистив кандидатську дисертацію на цю тему.

3  Самійло Величко. літопис. т. 1. к.: дніпро, 1991. с. 5.
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щоб ПоЗнайомитиСя З літоПиСом величка?

тарас Шевченко був одним із перших, хто зрозумів значення «літопису» ве-
личка для науки й літератури, для культури і духовності українського народу. зви-
чайно, у  Бодянського поет не встиг тоді вивчити великий рукопис, але, напевно, 
прочитав величкову передмову до літопису про спустошену Правобережну україну, 
яку бачив під час подорожі на початку 1700-х років: «…видіх многіє гради, і замки 
безлюдніє, і пустіє вали, нігдись трудами людськими, аки гори и холми висипаніє, 
и тілко звірем дивиим прибіжищем і водворенієм сущии… на шляху нам в поході 
войсковом лучилося видіх єдни малолюдніє, другіє весма пустіє, розваленнє к землі 
прилпнувшіє, зплісняліє, непотребним билієм заросліє і  тілко гніздящихся в  себі 
змієв і  розних гадов і  червей содержащіє… ріки, стави і  єзера запустіліє мхом, 
тростієм і непотребною лядиною заросліє… видіх же к тому на розних там місцах, 
много костей человіческих, сухих і нагих тілко небо покров себі імущих, і рекох во 
умі: кто сут сія? тих всіх єже рех; пустих і мертвих насмотрівшися поболіх сердцем 
і  душею, яко красная і  всякими благами прежде ізобиловавшая земля і  отчизна 
украиномалороссійская, во област пустині богом оставлена і населниці єя, славніи 
продки наши на те, що безвістни явишася».

доводячи, що Шевченко в  Москві читав ці величкові рядки, дзира звернув 
увагу  — поет створює схожу картину в  поезії «Чигрине, Чигрине…», написану 
в Москві 19 лютого 1844 року, на текстуальну близькість художніх образів, на той же 
настрій, що й у наведених вище рядках передмови величка:

а я, юродивий, на твоїх руїнах
Марно сльози трачу; заснула вкраїна
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла,
в калюжі, в болоті серце прогноїла
і в дупло холодне гадюк напустила,
а дітям надію в степу оддала.

відомо, що в лютому 1844 року Шевченко разом із Бодянським правив у Москві 
поему «Гамалія», хоча конкретних відомостей про зміст цих правок не залишило-
ся. Можливо, йшлося про історичну канву поеми — морський похід запорожців до 
туреччини з  метою визволення бранців. ці виправлення поет не встиг внести до 
видання поеми і в травні того ж року писав Бодянському: «“Гамалія” не поправлений, 
як ми з вами тойді поправляли, бо без мене надрюкований полукацапом»1. а Бодянський 
відповідав Шевченкові: «…Бодай вже нашому москалю легенько гикнулось... Ну, та 
не вічно ж бути йому (поетові. — В. М.) під москалем; прийде, що він вивернеться 
і сизим соколоньком зів’ється…»

Навесні 1844 року тарас Григорович подарував осипу Максимовичу примірник 
«Гамалії» з дарчим написом: «іосипові Бодянському от т. Шевченка».

1  рукопис поеми «Гамалія» подав до друку перекладач і  журналіст олександр елькан, з  яким 
Шевченко познайомився на початку 40-х років. Поет не раз згадував його в листах і в «Щоденнику», 
а в повісті «Художник» схарактеризував елькана: «странное явление этот Элькан. Нет языка, на котором 
бы он не говорил. Нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от нашей братии и оканчивая графами 
и князьями».
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«Привітай його, друже мій добрий!»

давно існує припущення, що у  Бодянського Шевченко зустрівся з  відомим 
чеським поетом к. Гавлічком-Боровським, який у 1843–1844 роках жив і працював 
у Москві (зокрема, служив домашнім учителем у степана Шевирьова), часто відвід-
ував Бодянського. Пізніше Гавлічек-Боровський, який дуже цікавився україною, по-
бував у києві та львові, з великою прихильністю писав про україну. Ще в 40-х роках 
ХіХ століття він висловив пророчу думку про те, що не може бути спокою й порозу-
міння в Європі, поки не буде залагоджена кривда, завдана українцям.

у Бодянського Шевченко міг познайомитися з Петром редкіним (1808–1891), 
професором юридичного факультету Московського університету. редкін — уродже-
нець Полтавської губернії. в щоденнику Бодянського є запис розповіді письменника 
сергія сушкова, який учився з Гоголем у Ніжинському ліцеї: «соучениками его (Го-
голя. — В. М.), кроме меня, были кукольник и редкин». Петро редкін був гегельянцем, 
учився в Берліні, студенти згадували, що він говорив із малоросійським акцентом, 
читав лекції з «енциклопедії законодавства» і «користувався в університеті великою 
популярністю». російський публіцист і громадський діяч Борис Чичерін писав, що 
«редкін міг дати поштовх філософському мисленню». Пізніше Петро редкін переїхав 
до Петербурга, працював у міністерстві внутрішніх справ, 5 березня 1861 року напи-
сав василю тарновському (старшому): «Мы похоронили Шевченка…» з 1863 року — 
професор, у 1873–1876 роках — ректор Петербурзького університету.

Біограф Шевченка Павло зайцев, який присвятив перебуванню Шевченка в Мо-
скві в лютому 1844 року ледь одну сторінку, все-таки висловив цікаве припущення: 
«Під час цього перебування в Москві Шевченко, мабуть, познайомився з представ-
никами московського слов’янофільства: і  Щепкін, і  Бодянський мали з  ними зна-
йомства, а горді своїм земляком, не могли (особливо Щепкін) не постаратися ввести 
його до кругу своїх московських знайомих. із слов’янофілів міг тоді Шевченко пізна-
ти ів. киреєвського, а з западників — їх головного вождя станкевича й ціле ближче 
його оточення. На жаль, про це все є лише посередні дані».

На початку 60-х років ХХ століття літературознавець леонід Хінкулов також ви-
словив подібну думку: «якщо Шевченко бував у  станкевичів ще в  40-х роках, то 
це дуже розширює наше уявлення про коло його тодішніх московських знайомих». 
Микола станкевич закликав поєднувати філософські пошуки з  вивченням реаль-
ного життя, з практичним досвідом і бачив свою місію в освіті російського народу. 
втім, із ним Шевченко бачитися не міг, бо Микола станкевич з 1837 року жив за 
кордоном, а помер двадцятисемирічним у 1840 році. та й після його ранньої смер-
ті, за свідченням Бориса Чичеріна, «в доме станкевича собиралось всё, что было 
мыслящего и  порядочного в  тогдашнем литературном обществе, за исключением 
славянофилов, которые держались особняком…». осип Бодянський, напевне, праг-
нув познайомити Шевченка з людьми, які вийшли з гуртка станкевича, але, скоріше 
за все, це міг зробити Щепкін, бо артист знав їх усіх близько.

Михайло зозуля писав у  70-х роках минулого століття, що «з усіх питань, що 
цікавили Шевченка в  галузі історії, політики і  культури слов’янських народів, він 
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знайшов прекрасного консультанта в особі Бодянського. Не дивно, що “слов’янська 
тема” його поезії до середини 40-х років заграла всіма поетичними барвами». зозуля 
висловив аргументоване припущення, що Бодянський міг багато чого розповідати 
Шевченкові про росію, передусім про політичне життя Москви першої половини 
40-х років. і, звичайно, про обстановку в Московському університеті, який тоді віді-
гравав значну роль у суспільному й культурному житті країни.

«Тяжке враження від цієї книги…»

здається, ніхто не заперечує нині, що в Москві Шевченко познайомився через Бо-
дянського зі змістом книжки французького письменника маркіза астольфа де кюс-
тіна «La Russiе en 1839» («росія в 1839 році»), що вийшла в світ у Парижі 1843 року 
й користувалася великою популярністю в росії. На доказ цього згадується щоденник 
Михайла Погодіна, в якому він писав, що читав де кюстіна в 1844 році інколи разом 
із Бодянським. один запис свідчить, що спільному знайомому Бодянський розповів 
усе прочитане разом із Погодіним. цілком вірогідно, що зміст книжки де кюстіна 
Бодянський переказав і Шевченкові, а це відбилося опосередковано на сатирично-
шаржованому портреті Миколи і та імператриці в комедії «сон» (1844).

річ у тому, що саме в книзі де кюстіна розповідалося про «надмірну худобу» ро-
сійської імператриці та про те, що нервові конвульсії спотворювали риси її облич-
чя, «примушуючи іноді навіть трясти головою». де кюстін пояснював це наслідка-
ми потрясіння, викликаного виступом декабристів у день коронації її чоловіка на 
царювання: «вона ніколи не могла поправитися від хвилювання, пережитого нею 
в день вступу на престол». якщо бути точним, то йшлося про саме повстання дека-
бристів: наступного дня після нього олександра Федорівна записала в щоденнику: 
«вчерашний день был самый ужасный из всех, когда-либо мною пережитых… Нель-
зя было скрывать от себя опасности с этого момента. о, Господи, уж одного того, что 
я должна была рисковать драгоценнейшей жизнью, было достаточно, чтобы сойти 
с ума… Боже, что за день! каким памятником останется он на всю жизнь!» відомо, 
що сама коронація довго відкладалася через нервову хворобу імператриці, від якої 
вона страждала все життя.

заради справедливості відзначимо, що де кюстін писав: «імператриця, коли ба-
чиш її зблизька, зачаровує зовнішністю, і звук її голосу стільки ж м’який і ніжний, 
скільки голос її чоловіка суворий і владний… імператриця з першого погляду викли-
кає до себе стільки ж довіри, скільки й поваги… Нещастя надає їй виняткової чарів-
ності: вона більше, ніж імператриця, вона — жінка»1.

Нічого подібного у сатиричній Шевченковій поемі з елементами гротеску й мо-
тивами трагедійності немає; поет був нещадним і до царя, і до цариці:

…аж ось і сам,
високий, сердитий,

1  Маркиз Кюстин. россия в 1839 году. М.: захаров, 2007. с. 75–76, 90, 111.
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виступає; обок його
цариця-небога,
Мов опеньок засушений,
тонка, довгонога,
та ще на лихо, сердешне
Хита головою.
так оце-то та богиня!
лишенько з тобою.

Нагадаю, що навіть у день смерті російської імператриці 20 жовтня 1860 року 
Шевченко відгукнувся жорстким віршем, який свідчив, що поетова ненависть до неї 
нітрохи не згасла:

Хоча лежачого й не б’ють,
то і полежать не дають
ледачому. тебе ж, о суко!
і ми самі, і наші внуки,

і миром люди прокленуть!

здається, про вплив книги де кюстіна на сатиричний опис імператриці в  іс-
торичній літературі розказувалося переконливо, проте не зверталася увага на те, 
що Бодянський читав її з Погодіним аж у грудні 1844 року, тоді як автограф поеми 
«сон» датовано 8-м липня 1844 року. таким чином, осип Максимович міг розпові-
сти Шевченкові про зміст книги тільки в лютому 1844 року під час їх першої зустрічі. 
Певно, так і було. На мій погляд, спільне з Погодіним читання наприкінці 1844 року 
вже забороненої на той час у росії книги мало не першопізнавальний, а критико-по-
глиблений характер, коли два професори обмінювалися на самоті своїми думками 
про викладені французьким маркізом враження та факти. важко навіть уявити, щоб 
фанатичний книголюб осип Бодянський не познайомився з книгою астольфа де 
кюстіна ще в 1843 році, коли вона з’явилася в росії і про неї говорила вся московська 
еліта. Герцен пізніше згадував: «я не знаю ни одного дома, порядочно содержимого, 
где бы не найти сочинения кюстина о россии». сам олександр іванович, як і біль-
шість московських інтелектуалів, познайомився з цією книгою в 1843 році і вже тоді 
записав у щоденнику: «тягостно влияние этой книги на русского, голова склоняется 
к груди, и руки опускаются; и тягостно от того, что чувствуешь страшную правду, 
и досадно, что чужой дотронулся до больного места…»1 Повторюю, що Бодянський, 
очевидно, не відстав від Герцена в прочитанні книги де кюстіна «росія в 1839 році», 
хоча гостро-критичне сприйняття маркізом миколаївської росії не було йому таким 
близьким, як Герценові2.

1  у маркіза де кюстіна читаємо: «тяжке враження, що не залишає мене з тих пір, як я живу в росії, 
посилюється від того, що все говорить про природні здібності пригніченого російського народу. думка 
про те, чого б він досяг, якби був вільним, доводить мене до шаленства».

2  Ще цитата з книги де кюстіна: «в росії страх замінює, точніше, паралізує думку… Щоб там не гово-
рили короткозорі законодавці, страх ніколи не зможе стати душею організованого суспільства, бо він не 
створює порядок, а тільки прикриває хаос… росія — казан із киплячою водою, казан міцно закритий, але 
поставлений на вогонь, що розгоряється все сильніше й сильніше. я боюся вибуху. і не один я боюсь!»
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Ми не знаємо, наскільки докладно й глибоко передав осип Максимович поетові 
зміст книги французького мандрівника, але якщо він зробив це справді докладно 
й глибоко, то ми не дооцінювали вплив «росії в 1839 році» на Шевченкову поему 
«сон». адже Шевченко був органічно суголосним із основним висновком маркіза: 
«коли сонце гласності зійде, нарешті, над росією, воно освітить стільки несправед-
ливостей, стільки страхітливих жорстокостей, що весь світ здригнеться…» Навіть 
сьогодні допікають жорсткі слова маркіза:

«треба жити в цій пустелі без спокою, в цій тюрмі без відпочинку, щоб відчути 
всю свободу, надану народам в інших країнах Європи, який би там спосіб правління 
не був прийнятий… кожний, хто близько познайомився з росією, буде радий жити 
в будь-якій країні. завжди корисно знати, що існує на світі держава, в якій немисли-
ме щастя, бо за самою своєю природою людина не може бути щаслива без свободи»1.

Між іншим, пам’ятаймо, що саме де кюстін писав у своїй книзі про винятково 
неприємне враження, справлене на нього уславленою статуєю Петра і в Петербур-
зі. Мовляв, чоловік на коні не є ні античним, ні сучасним — скоріше за все, маємо 
справу з римлянином доби людовіка ХV. в сучасному російському коментарі до цих 
слів сказано, що «в своїй оцінці цього прекрасного мистецького твору… кюстін ви-
явився зовсім одиноким». Певно, про Шевченка коментатори згадувати боялися, бо 
це ж у нього сконденсовано в убивчо-саркастичних рядках:

а на коні сидить охляп,
у свиті — не свиті,
і без шапки. якимсь листом
Голова повита.

і далі нищівно Шевченкове:

…руку простягає,
Мов світ увесь хоче
загарбати…

Може, й випадковим збігом є рядки про невські набережні: «Набережні Петер-
бурга належать до числа найпрекрасніших споруд у Європі…» (де кюстін); «а берег 
ушитий увесь каменем. дивуюсь, мов несамовитий» (Шевченко). та впадає в очі по-
дібність сприйняття кюстіном і Шевченком немилосердного царського ставлення 
до будівничих Петербурга: «земля вислизає з-під ніг, так що ж? Ми зробимо мостову 
з каменю і на ній зведемо наше пишне місто. тисячі людей загинуть на цій роботі. 
Не біда! зате ми будемо мати європейську столицю і славу великого міста».

стократ сильніше й гнівливіше писав у поемі «сон» Шевченко, який знав наба-
гато більше від кюстіна, зокрема, про загибель на будівництві Петербурга десятків 
тисяч українських козаків:

о царю поганий,
царю проклятий, лукавий,

1  Маркиз Кюстин. россия в 1839 году. с. 308, 309.
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аспиде неситий!
Що ти зробив з козаками?
Болота засипав
Благородними костями;
Поставив столицю
На їх трупах катованих!

серед окремих миттєвостей, спостережених де кюстіном і озвучених осипом 
Бодянським для Шевченка, могла бути розповідь про те, як тримався на людях цар 
Микола і: «він завжди позує і тому ніколи не буває природним…» де кюстін ствер-
джував, що цар носив корсет, аби «відтягнути шлунок і груди». у Шевченка сказано 
коротко і вбивчо про царя й царицю: «довгенько вдвох похожали, / Мов сичі надуті». 
Привертає увагу маркізове захоплення царським феєрверком та ілюмінацією: «в цій 
льодовій країні… ілюмінації схожі на пожежі» у  Шевченка: «смеркалося… огонь 
огнем / кругом запалало…»

Про цей сюжет — окремо. річ у тому, що маркіз де кюстін споглядав ілюмінацію 
й феєрверк у Петергофі: «в петергофському парку можна проїхати милю, не побу-
вавши двічі на одній і тій самій алеї; уявіть же собі цей парк у вогні!.. Мені передава-
ли, що тисяча вісімсот чоловік запалюють за тридцять п’ять хвилин усі вогні парку… 
треба мати багату уяву, щоб намалювати словами чарівну картину ілюмінації». зро-
зуміло, що все це маркіз бачив у 1839 році. одночасно з Шевченком! ось що згаду-
вав поет у щоденнику 1 липня 1857 року: «…в 1839 году посетил я петергофский 
праздник… сопровождал я своего великого учителя карла Павловича Брюллова».

цікаво, що де кюстін назвав усе побачене в царському оточенні комедією: «ро-
сійський двір нагадує театр, в  якому актори зайняті виключно генеральними ре-
петиціями… актори і  директор безплідно проводять все своє життя, готуючи, ви-
правляючи і  вдосконалюючи безкінечну громадську комедію…» Жанр своєї поеми 
Шевченко визначив як «комедію» за взірцем «Божественной комедии» данте, перша 
частина якої — «Пекло» вийшла в 1842 році в російському перекладі.

Чутливий до нових історичних деталей і штрихів Шевченко дещо взяв у де кюс-
тіна. та годі було б усерйоз думати, що французький аристократ був навчителем укра-
їнського народного поета в осмисленні росії. у свідомості небезталанного чужинця 
придворне оточення царя, «золотом облиті блюдолизи» ототожнювались із поняттям 
«народ», і за цією відірваною від народу жменькою людей де кюстін часто-густо судив 
про справжню росію та її народ. а тарас Григорович знав ціну не тільки високопос-
тавленим «пикатим, пузатим», але й дрібній «братії», в тому числі з українців:

П’явки! П’явки! Може, батько
остатню корову
Жидам продав, поки вивчив
Московської мови.
україно! україно!
оце твої діти,
твої квіти молодії,
Чорнилом политі.
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Московською блекотою
в німецьких теплицях
заглушені!.. Плач, украйно!
Бездітна вдовице!

таким чином, спілкування з одним із кращих знавців української старовини Бо-
дянським, відвідання з ним конкретних історичних місць у Москві, як переконаємо-
ся далі, знайшло певне відображення у творчості Шевченка, зокрема в поезії «Чи-
грине, Чигрине…». Безперечно, що навзаєм Шевченко не міг не вплинути на життя 
та викладацьку й наукову роботу професора Бодянського, проте ця тема ще потре-
бує окремого дослідження. за неї варто взятися саме вітчизняним історикам, адже 
в росії цей аспект дослідників цікавить менше або не цікавить узагалі.  

«Чигрине, Чигрине…» — вірш, написаний у Москві

Медитативно-філософську поезію «Чигрине, Чигрине…» іван дзюба назвав «сво-
єрідною поетичною квінтесенцією пережитого і передуманого за дев’ять місяців пе-
ребування — не перебування, життя — в україні…». вважається, що «вірш написано 
під враженнями од відвідин Шевченком Чигирина (гетьманської столиці 1648–
1676)…»1. Більше того, степан смаль-стоцький свого часу категорично заявив, що 
«нічогісінько в поемі (мається на увазі вірш “Чигрине, Чигрине…”. — В. М.) не вказує 
на те, що концепція поеми мала який-небудь зв’язок із розмовами Шевченка з Бо-
дянським…». він знав і без розмови з Бодянським, що Чигирин був столицею геть-
манів україни від Хмельницького аж до дорошенка, що його гетьмани будували, що 
там вони панували і що якби вони встали і подивилися тепер на нього, то заплакали 
б тяжко, бо «не пізнали б козацької слави убогих руїн (“свято в Чигирині”)»2.

Не виникає жодних сумнівів, що Шевченко все це знав-таки без розмов із Бо-
дянським, і концептуально поезія «Чигрине, Чигрине…» не була навіяна виключно 
осипом Максимовичем, а визріла в поетові, мабуть, від вражень у самому Чигирині 
в липні-серпні 1843 року, тобто задовго до появи вірша. Проте ніяк не можна нехту-
вати тим, що «Чигрине, Чигрине…» був написаний саме в Москві! як же ми забули, 
що ще олександр кониський спостеріг: «Перебуваючи в Москві, Шевченко, певна 
річ, здіймав довгі бесіди з Бодянським і про свої твори, і про історію й сучасний побут 
україни… і от під впливом якоїсь бесіди історичної він написав там один із ліпших 
віршів “Чигирин”»3. Чи пізніше хто-небудь писав настільки впевнено? так! ярослав 
дзира на початку 60-х років минулого століття вмотивовано заявив: «у Москві поет 
прожив біля двох тижнів і під впливом рукопису величка та свіжих вражень з подо-
рожі по україні 19 лютого написав поезію “Чигрине”». та й пізніше відомі шевчен-
кознавці так чи інакше тримали факт московської появи поезії в полі зору. скажімо, 

1  Шевченко Т. кобзар. к.: всеукраїнське товариство «Просвіта», 1993. с. 493.
2  Смаль-Стоцький С. т. Шевченко. інтерпретації. с. 69.
3  Кониський О. тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. к.: дніпро, 1991. с. 145–146.
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Євген кирилюк зауважував, що «в Москві Шевченко, очевидно, розповідав М. Щеп-
кіну й о. Бодянському про свої враження» (від перебування в україні, зокрема, в Чи-
гирині). іван дзюба в наш час так висловився щодо появи поезії «Чигрине, Чигри-
не…»: «Можливо, розмови із Щепкіним були одним із стимулів до її написання»1.

Проте, скоріше за все, таким стимулом стали розмови саме з істориком осипом 
Бодянським, який цікаво й  захоплююче говорив про незабутні сторінки козацької 
слави… саме він познайомив Шевченка з якимись історичними подробицями, з до-
кументальними матеріалами, передусім, «літописом» величка, що схвилювало поета. 
саме Бодянський сприяв тому, що у свідомості Шевченка переплавилися перші вра-
ження від Москви — багатої та процвітаючої — з біллю за бідне, занедбане повітове 
містечко Чигирин, який був гідний іншої, високої долі… Бо Чигирин пам’ятав, як був 
за Богдана Хмельницького спочатку сотенним містом, а потім — гетьманською рези-
денцією, фактично столицею україни… з Бодянським згадали і Миколу Маркевича, 
який саме в Москві видав у 1831 році поетичну збірку «украинские мелодии». в ній 
містився вже згаданий нами вірш «Чигирин», з яким Шевченків «Чигрине, Чигрине…» 
перегукувався мотивами туги за славною минувшиною і патріотичними настроями.

Жива, реальна Москва і професор Московського університету Бодянський дали 
Шевченкові творчий імпульс, підштовхнули асоціативне, поетичне мислення, ско-
лихнули спогади поета про відвідини місць потоптаної гетьманської слави:

Чигрине, Чигрине,
Мій друже єдиний,
Проспав єси степи, ліси
і всю україну.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Помолившись, і я б заснув…
так думи прокляті
рвуться душу запалити
серце розірвати.

Господи, який надлюдський біль за україну! яка свята любов до неї!
у вірші «Чигрине, Чигрине…» зустрічаємо рядки, які, на мій погляд, є найголовні-

шим доказом зв’язку, в тому числі концептуального, цієї поезії з Бодянським і Москвою:

за що ж боролись ми з ляхами?
за що ж ми різались з ордами?
за що скородили списами
Московські ребра??..

які історичні події сплавлені в  цих поетичних рядках? у  широкому контексті 
йдеться про тривалу, столітню боротьбу українського народу з агресивними сусіда-
ми — поляками, кримськими татарами, московськими військами — за свободу і від-
родження державності. зокрема, експансіоністська політика Московщини, спрямо-

1  Дзюба І. тарас Шевченко. с. 253.
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вана на поглинання україни після Переяславської угоди, насторожувала вже Богдана 
Хмельницького. його дратувало те, що Москва уклала з поляками перемир’я. Грушев-
ський писав: «се зараз поправило польські діла і дуже було неприємне Хмельниць-
кому: він нарікав, що Москва видає україну полякам, не додержує своїх обов’язків 
перед українцями. особливо його гнітило, що переговори Москви з поляками ідуть 
потайки від нього, без участи послів козацьких, хто зна в якім напрямі — може, на 
шкоду україни». укладений 1656 року союз зі Швецією і семигородом та розпочата 
проти волі Москви на початку 1657 року війна з Польщею свідчили про нові орі-
єнтації Хмельницького у  зовнішній політиці. його наступники (іван виговський, 
Юрій Хмельницький, Павло тетеря, Петро дорошенко) довели цей конфлікт із Мо-
сквою до збройних протистоянь. одна з наймасштабніших битв між українським 
військом гетьмана івана виговського і  московським військом під командуванням 
князя о.  трубецького відбулася в  червні 1659 року під конотопом, де виговський 
завдав серйозної поразки стотисячній окупаційній армії князя трубецького, зму-
сивши його втекти “во свояки”. а ще під час народного повстання на лівобережжі 
1668 року за участю івана сірка проти утисків московських воєвод, останніх було 
вигнано майже з усіх українських міст. Проти московського поневолення бороли-
ся гетьмани іван Мазепа та Пилип орлик. крім того, козацькі війська брали участь 
у польсько-московських війнах у складі польських військ у 1579–1581 роках, а також 
у період “московської смути” на початку ХVіі століття, нарешті, 1618 року під час ві-
йни польського королевича владислава проти російського царя Михайла романова1.

1  Не випадково за радянських часів саме вірш «Чигрине, Чигрине…» безжально зредагували, «аби 
не образити Москву» (М. Жулинський, і. дзюба). зокрема, у «кобзарі», виданому в Харкові в 1930 році, 
було зроблено підміну — замість «московські ребра» з’явилося... «татарські ребра», а заодно й слово «ля-
хами» замінили на «панами». Підправлені «татарські ребра», на превеликий жаль, «поселилися» в  на-
ступних масових і навіть багатотомних зібраннях творів тараса Шевченка.

утім, заради справедливості згадаємо призабуту «Повну збірку творів» кобзаря, впорядковану редак-
цією історично-літературного видавництва при українській академії наук і видану у київському видавни-
цтві «сяйво» в 1927 році. Щоправда, тоді майже весь наклад (50 тис. примірників) було знищено, оскільки 
художника цього видання Петра Носка (1885–1976) було звинувачено сталінською владою у шпигунстві 
(реабілітований у 1999 році). так от, у згаданому виданні вірш «Чигрине, Чигрине…» (під назвою «Чиги-
рин») було опубліковано без купюр і фальсифікацій, у тому числі це стосується й небезпечного вже на ті 
часи сюжету про «московські ребра». в публікації було зазначено, що вірш написаний у Москві, а також 
була збережена посвята поезії Михайлу Щепкіну. Проте в передмові до збірки Ф. якубовського відвідання 
Шевченком Москви ніяк не згадувалося, хоча, скажімо, розповідалося про його життя в Нижньому Новго-
роді. скоріше за все, чітке й повне розуміння важливості московського перебування поета було відсутнє.

відзначимо також, що відомі шевченкознавці не приєдналися до фальсифікації «Чигрине, Чигри-
не…». Принаймні, в період хрущовської «відлиги» Євген кирилюк так описав поетичні рядки, які є в цен-
трі нашої уваги: «Шевченко хоче зрозуміти, за що боролися його предки з польською шляхтою, з татар-
сько-турецькими ордами, з царизмом. Народ ніби нічого не домігся. сучасне становище поневоленої 
царизмом україни дуже важке. серце поета плаче, вимагає правди на землі». кирилюк зазначав, що 
«Чигрине, Чигрине…» в росії друкувався з цензурними купюрами, поширювався в списках, а надрукова-
но його було значно пізніше за кордоном.

Характерно, що в «кобзарі», виданому в києві 1983 року стотисячним накладом, до «московських 
ребер» була зроблена примітка такого змісту: «йдеться про участь українських козаків і селян в анти-
феодальних селянсько-козацьких повстаннях під проводом і. Болотникова, с. разіна, к. Булавіна, Є. Пу-
гачова, коли вони спільно з російськими повстанцями боролися проти кріпосницького гноблення, ви-
нищували поміщиків». це ж треба було придумати таке точкове «трактування» Шевченкових рядків!
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Проте, враховуючи час і  місце написання вірша «Чигрине, Чигрине…», мож-
на припустити, що безпосереднім поштовхом до написання Шевченком згада-
них рядків стала розмова з Бодянським про похід Петра сагайдачного на Москву 
в 1618 році, точніше, про те, як 20-тисячне козацьке військо зібралося біля арбат-
ських воріт.

цілком імовірно, що, приїхавши в Москву, Шевченко міг попросити Бодянсько-
го показати йому конкретне місце козацького штурму московських мурів. та й сам 
історик Бодянський не міг не привести Шевченка туди, де гарцювали козаки сагай-
дачного. якщо вже Бодянський переказував іншим історичні сюжети з книги фран-
цуза де кюстіна, то не розповісти своєму другові Шевченку про неймовірний похід 
українського гетьмана сагайдачного на Москву він аж ніяк не міг. Пам’ятаймо, що 
Бодянський обіцяв поетові повідомляти про все гідне уваги «з історії батьківщини». 
тим більше, що Бодянський жив тоді зовсім недалеко від арбатських воріт!

у січні 1847 року в листі до Бодянського, написаному рукою Пантелеймона ку-
ліша (з припискою Шевченка), було вказано таку адресу: «його високоблагородію 
осипу Максимовичу Бодянському против арбатского cъезжего дома1, в доме дзюма, 
дзыма albo cos podobnego…» такого домовласника розшукати не вдалося, але, судячи 
з усього, куліш призабув прізвище і назвав його навздогад. в «адресном календаре 
жителей Москвы на 1846 год» читаємо: «Бодянский иосиф Максимов., сост. в 8 кл., 
Экстра-ординарный Профессор, арб. ч. прих. старого вознесения д. дица». тобто, 
Бодянський осип Максимович, цивільний чиновник 8-го класу, екстраординарний 
професор Московського університету мешкав в арбатській дільниці, в будинку діца 
в приході церкви старого (великого) вознесіння, яка виходила (й тепер виходить) 
на велику й Малу Нікітські вулиці.

з «алфавитного указателя к  плану арбатской части» дізнаємося, що будинок 
московської міщанки діц олени Федорівни (можливо, тоді, коли в ньому був Шев-
ченко, будинок належав її чоловікові) знаходився в столовому провулку, розташо-
ваному поблизу великої Нікітської вулиці — перший від неї повздовжний прову-
лок у бік арбату (тепер — будинок № 10). це підтверджується й тим, що навпроти 
справді була колишня арбатська поліцейська дільниця, частина якої на розі з Малим 
ржевським провулком збереглася до цього часу2.

у згаданій адресі був ще й такий натяк на місце проживання Бодянського: «узнать 
в лавке “Москвитянина” или на обёртке “Чтений”». На другій сторінці обкладинки 
«Чтений» знаходимо підтвердження встановленої адреси: «На Большой Никитской, 
против арбатского Частного дома, в доме дица». в даному разі велику Нікітську на-
звано як більшу й відомішу вулицю в порівнянні зі столовим провулком.

1  в енциклопедії Брокгауза і ефрона читаємо: «…съезжим домом или просто съезжей называлась 
полицейская расправа в каждой части города, с пожарными служителями при ней».

2  очевидно, Бодянському подобався цей арбатський район біля церкви старого вознесіння, бо піз-
ніше він перебрався до іншого будинку, але зовсім недалеко. в листі куліша до Бодянського від 1 вересня 
1847 року рукою віктора Білозерського дописана нова адреса: «На Малой Никитской против старого 
вознесения в доме кузнецова». таку саму адресу читаємо на листі івана забєліна до Бодянського в січні 
1848 року: «На Малой Никитской, против церкви вознесения в доме г. кузнецова». з 1849 року Бодян-
ський мешкав у будинку Н. Мещеринової на великій Нікітській вулиці.
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від будинку, де жив Бодянський, усього півкілометра до храмів Бориса і Гліба та 
святого тихона, до арбатських воріт. Повторю: неможливо повірити, щоб історик 
Бодянський не привів до цих церков Шевченка, не показав, де колись стояли арбат-
ські ворота, не розповів про їх штурм козаками сагайдачного…

саме в Москві і не без духовного впливу Бодянського Шевченко зв’язав у тугий 
поетичний вузол українську боротьбу проти поляків, кримських татар і  москов-
ських військ:

за що ж боролись ми з ляхами?
за що ж ми різались з ордами?
за що скородили списами
Московські ребра?? засівали,
 і рудóю поливали…
 і шаблями скородили.
 Що ж на ниві уродилось??!
уродила рута… рута…
волі нашої отрута1.

Нагадаю, що рута є символом привабливості, тож московська отрута була під-
ступно-запаморочливою, притуплююче-дурманною. Не піддатися їй міг тільки ге-
ній, і  саме Шевченкові випало «запить з  московської чаші московську отруту»  за 
весь український народ.

разом з тим, у Москві Шевченко виявив грізне сподівання на те, що його слово 
таки послужить пригнобленій україні, а з посіяних його сліз на виораному ним пе-
релозі виростуть… та читайте самі…

Не рвіть, думи, не паліте,
Може, верну знову
Мою правду безталанну,
Моє тихе слово.
Може, викую я з його
до старого плуга
Новий леміш і чересло.
і в тяжкі упруги…
Може, зорю переліг той,
а на перелозі…
я посію мої сльози,
Мої щирі сльози.
Може, зійдуть, і виростуть
Ножі обоюдні,
розпанахають погане,
Гниле серце, трудне…
і вицідять сукровату,
і наллють живої
козацької тії крові,
Чистої, святої!!!

1  саме ці рядки були відкреслені чиновниками ііі відділу позначкою «нота бене».
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отже, вицідивши сукровицю з ураженого серця, наллємо в нього живої, чистої, 
святої козацької крові. думається мені, що в Москві Шевченко згадав українських 
козаків із війська гетьмана Петра сагайдачного, які в 1618 році стрімко дійшли до 
самого кремля в Першопрестольній й, безперечно, могли взяти її штурмом, але ві-
дійшли від єдиновірної, православної Москви. в «Чигрині, Чигрині…» йшлося про 
сильну, державну, благородну козацьку кров. адже Шевченко страждав від того, що 
не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють україну червоні жупа-
ни. згадаймо «івана Підкову» (1839):

Було колись — в україні
ревіли гармати;
Було колись — запорожці
вміли пановати.

у вірші «до основ’яненка» (1839) Шевченко жалів україну-сироту:

тяжко-важко сиротині,
а ніхто не бачить…
тілько ворог, що сміється…
смійся лютий враже!
та не дуже, бо все гине —
слава не поляже.

в останній строфі «Чигрине, Чигрине…» поет назавжди підтвердив це почуття, 
залишивши затамовану поетичну погрозу та притлумлену, невигубну надію:

        спи, Чигрине, нехай гинуть
у ворога діти,
спи, гетьмане, поки встане
Правда на сім світі.

у «Чигрине, Чигрине…» Москва-місто не згадується, але воно вже фізично при-
сутнє з  «московськими ребрами». та головне  — далі. якщо в  «розритій могилі» 
(1843) козацька могила, узагальнена до символу «зобов’язливої історичної, родової 
пам’яті» (іван дзюба), страждала від «москаля», то в комедії «сон», тобто після пер-
шого відвідання міста, поет уперше покладає відповідальність за нищення україни 
персонально на Москву:

 тяжко мені
витать над Невою.
україни далекої,
Може, вже немає…
Може, Москва випалила
і дніпро спустила
в синє море, розкопала
високі могили —
Нашу славу.
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згадаймо, що ключова дія цього твору відбувається в  царських хоромах у  Пе-
тербурзі, проте для Шевченка все, що труїть і  дурманить національну свідомість, 
пов’язано саме з «московською блекотою». Фактично поет звинувачує Москву в ура-
женні, говорячи нинішньою мовою, національного цивілізаційного коду.

у концептуальному «великому льосі» (1845), який, за словами івана дзюби, 
є «поглибленням символу могили», гріховною була вже сама дорога гетьмана Бог-
дана Хмельницького, який «їхав в Переяслав Москві присягати!..». тяжким гріхом, 
який не пускає в рай, названо те, що дівчина

…цареві московському
коня напоїла —
в Батурині, як він їхав
в Москву із Полтави.
я була ще недолітком,
як Батурин славний
Москва вночі запалила…

Ще одну важливу згадку про Москву зустрічаємо в «і мертвим, і живим, і нена-
рожденним землякам моїм…» (грудень 1845 року) в контексті гнівного засудження 
поетом тих перевертнів із українців, які на догоду московським панам, говорячи сло-
вами в’ячеслава Чорновола, «відкидалися від рідного народу, від його мови, культури, 
від його інтересів…»: «раби, поднóжки, грязь Москви…»

Нещадно писав поет і про тих українців, які «кров свою лили» за «Москву» й пе-
редали нащадкам «свої кайдани, свою славу».

торкаючись у «розритій могилі» дуже болючої теми втрати під російським ца-
рем вольностей і здобутків, завойованих українським народом у боротьбі з поль-
ською шляхтою, Шевченко сублімував своє обурення в  яскравому спалаху по-
етичних рядків про висихаючий дніпро та російського розкопувача святих для 
українців могил:

дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
і могили мої милі
Москаль розриває…

у «Чигрине, Чигрине…» теж виникає образ дніпра, що висихає від історичних 
втрат україни, теж згадуються могили, як одинокі свідки колишньої козацької слави: 
«розсипаються могили, / високі могили — / твоя слава…» ця тема Шевченкові болі-
ла, бо пізніше у «великому льосі» він напише, що «москалі в україні»

тепер уже заходились
д р е в н о с т и  шукати
у могилах… бо нічого
уже в хаті взяти;
все забрали любісінько.
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тарас Григорович узагалі болісно сприймав розкопування археологами стародав-
ніх могил1. На засланні він прочитав у  журналі «русский вестник» (1856, № 1) про 
свіжі розкопки великого кургану й записав 12 серпня 1857 року в щоденнику: «Я люблю 
археологию. Я уважаю людей, посвятивших себя этой таинственной матери истории. Я вполне 
сознаю пользу этих раскапываний. Но лучше бы не раскапывали нашей славной Савор-Могилы2. 
Странная и даже глупая привязанность к безмолвным, ничего не говорящим курганам…» утім, 
улітку 1846 року за завданням київської археографічної комісії Шевченко сам брав 
участь у розкопинах кургану Переп’ять на васильківщині. в березні 1858 року він по-
знайомився в Москві з істориком і археологом іваном забєліним, який пізніше розко-
пував скіфські та грецькі могили у Причорномор’ї та Чортомлицьку.

отже, сама поетова присутність у  Москві, яка тримала україну під п’ятою, 
надала «Чигрину, Чигрину…» рідкісної пронизливості й  особливої скорботи за 
національною справою:

Чигрине, Чигрине,
все на світі гине,
і святая твоя слава,
як пилина, лине
за вітрами холодними,
в хмарі пропадає…

знаменно, що саме цей вірш поет переписав до альбому «три літа» першим, як 
смисловий заспів до всього циклу. Первісний автограф не відомий. вірш поширю-
вався в списках і найпершим із них був, очевидно, список Бодянського, який не має 
розбіжностей із автографом у  збірці «три літа». Напевно, Бодянський переписав 
його в Москві відразу. список закінчується так:

спи, гетьмане, поки встане
Правда на сім світі!

1844 г., февр. 19
Москва.

іван дзюба пише про «Чигрине, Чигрине…»: «вісімдесят шість рядків у цій поезії. 
а вона — як багатоактна драма чи, швидше, трагедія — зі зміною дії, наростанням на-
пруження, кульмінацією, з ефектом катарсису. у світовій поезії політична лірика пред-
ставлена багатьма блискучими зразками. у жанрі цьому вибрано свій канон: інтелекту-

1  іван дзюба слушно зауважує, що у  Шевченка, як часто і  в  народній поезії, «могила»  — це ви-
сокий курган, насипаний над похованням воїна чи героя, а зрештою, — й просто курган. Не знаючи 
цього, російський перекладач не розуміє, чому поет заповідав поховати його на могилі, а не в могилі, 
й спотворює Шевченковий текст: «Посреди степи широкой / выройте могилу».

«Могила в  Шевченковій поезії (як і  в  народній словесності),  — пише дзюба,  — це символ 
зобов’язливої історичної, родової пам’яті (переважно трагічної, але й героїчної), це втечище душі, яка 
хоче говорити з вічністю, з Богом».

Шевченко протестував проти розкопок курганів із позиції народної моралі: за нею, розривати мо-
гили — великий гріх.

2  Насправді, в публікації йшлося не про савур-могилу, певно, відому поетові з думи про втечу трьох 
братів з неволі, а про іншу — лугову.
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ально і емоційно наснажена поетична декларація, глибокий розвиток дорогої авторові 
ідеї, нерідко з пророчим пафосом. усе це є і в Шевченка. Проте є в нього й інше, в чому 
й полягає неповторність його політичної лірики. а саме: “діалектичний” характер реф-
лексії, яка не тримається наперед намисленних меж, увесь час долає саму себе, пори-
вається вусібіч і через свою внутрішню лірику приходить до максимальної об’ємності 
і відкритості (тобто принципової незакінченності — як запит до майбутнього)»1.

у дзюби читаємо про те, що в «Чигрине, Чигрине…» Шевченко вперше з такою 
могутньою силою і пророчою звагою ставить на кін історії своє слово правди. дзюба 
наполягає, що Шевченкові плачі та сльози — це не сентиментальний ритуал і не 
знаки безсилля чи благання співчуття, — це міра вистражданості, це спонука до акту 
боротьби, акту національного воскресіння.

Після такої вищої градації пристрасті — суто шевченківський катарсис: звертання 
до вічної людяності та до дівочого серця в його щирості як до найістиннішої віддяки:

Може… може… а меж тими
Меж ножами рута
і барвінок розів’ється —
і слово забуте,
Моє слово тихо-сумне,
Богобоязливе,
згадається — і дівоче
серце боязливе
стрепенеться, як рибонька,
і мене згадає…
слово моє, сльози мої,
раю ти мій, раю!

раювання в щирості й правді і було власне Шевченковим вибором, а гнів, при-
страсть боротьби, «ножі»  — це те, до чого невблаганно штовхало життя, чого ви-
магала доля: не своя (тільки), а людей, народу україни, і що, отже, ставало і його, 
Шевченковим, єством. ось на цьому широкому й трагедійно осяяному душевному 
просторі між двома полюсами — лагідної ніжності й скорботного гніву — і творила-
ся Шевченкова поезія, а звідси й усе нестримне вирування її самовладних голосів2.

«Щирий козак пан Шевченко»

екстраординарний професор кафедри історії і  літератури слов’янських на-
річ Московського університету осип Максимович Бодянський був невеликим на 
зріст, сутулуватий, із чималою головою на товстій і короткій шиї, праве око його 
косило, мало хто знав, що на нього професор осліп, а ходою своєю він нагадував, як 
цвенькали злі язики, «звіра-бегемота». він ішов звично-повільно, шкутильгаючи, 
важко переступаючи з  ноги на ногу. Навіть люди, які його любили, зізнавалися: 

1  Дзюба І. тарас Шевченко. с. 249.
2  Дзюба І. тарас Шевченко. с. 251–252.
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«Бодянський був некрасивим, а  ходою своєю, мабуть, нагадував згаданого звіра. 
але ця некрасива оболонка вміщала в собі високий дух, який носія свого піднімав 
над повсякденним рівнем». особливо наочно це відчувалося зараз, коли Бодян-
ський із величезною наснагою і, можна сказати, з особливою старанністю пока-
зував своєму дорогому гостю Москву. він був щасливим тією винятковою радістю, 
яку виявив йому тарас Шевченко, жадаючи все бачити, чути і знати, особливо про 
земляків їхніх спільних, які прославилися в  Першопрестольній, та й  узагалі про 
все українське в Москві.

осип Бодянський, переповнений історичною інформацією, радий був поділити-
ся нею з українським поетом, якого вважав першим і неперевершеним, воістину на-
родним поетом Малоросії. він був для Бодянського живим втіленням його творчих 
мрій і наукових сентенцій із магістерської дисертації про народну поезію слов’ян:

«Поэзия необходимо должна иметь на себе печать того народа, коему принад-
лежит, печать яркую, неизгладимую… такая поэзия будет в  высочайшей степени 
изящною, оригинальною, своенародною, поэзией жизни; ей будут сочувствовать, её 
поймут и оценят не отдельные любители, не одни только записные знатоки изящ-
ного, но целая нация, целый народ, все человечество».

вітер віє — повіває
По полю гуляє.
На могилі кобзар сидить
та на кобзі грає.
кругом його степ, як море
Широке, синіє:
за могилою могила,
а там — тілько мріє.
сивий ус, стару чуприну
вітер розвіває;
то приляже та послуха,
як кобзар співає…

осип Бодянський, як ніхто, дуже добре розумів, що поруч із ним ішов справжній 
український кобзар, але не старий, сивий, химерний, а молодий, вродливий, силь-
ний і безмежно талановитий, вірші якого він обожнював. у свою чергу Шевченка 
хвилювали й захоплювали історії, які щедро розповідав осип Максимович. от і за-
раз, тільки вийшли вони зі столового провулка на велику Нікітську, Бодянський 
зупинився і показав на церкву старого вознесіння. тут рівно тринадцять років тому, 
саме в лютому, вінчався Пушкін із Наталею Гончаровою, яка, між іншим, походила 
зі старого козацького роду гетьмана Петра дорошенка. Потім молодята поїхали на 
арбатську вулицю, у будинок пані Хитрово, де Пушкін винайняв квартиру, непода-
лік звідси… осип Бодянський знав про це дуже добре, бо саме того 1831 року він і по-
ступив у жовтні до університету, й допитливий студент-словесник, який сам нама-
гався «віршувати», цікавився Пушкіним, чутки про життя якого «ходили» Москвою.

Більше того, рік потому, восени 1832 року, він бачив Пушкіна в  університеті 
на лекції його вчителя, професора Михайла каченовського в присутності міністра 
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освіти сергія уварова. олександр сергійович тоді вступив у суперечку з професо-
ром про автентичність «слова о полку ігоревім»1, а каченовський указав поетові на 
Бодянського, який у  студентські роки якраз і  заперечував оригінальність «слова». 
Хвалити Бога, що його тодішні міркування не було опубліковано…

Пройшли далі, і Бодянський, повертаючи на Нікітський бульвар, звернув увагу 
Шевченка на церкву Феодора студита, в якій хрестили олександра суворова і де 
полководець сам неодноразово молився. Будинок його батька знаходився поруч на 
великій Нікітській. Шевченкові і це було цікаво, бо два роки тому він ілюстрував 
книгу Миколи Полєвого про генералісимуса суворова, що мав під своїм керівни-
цтвом козацьку флотилію і кілька полків козаків-чорноморців. із ними він брав оча-
ків, ізмаїл, акерман, а ще під командуванням суворова українські козаки воювали на 
території австрії, італії та Швейцарії.

розмовляючи, спустилися вниз Нікітським бульваром до арбатських воріт, і тут 
осип Максимович раптом нагадав тарасові Григоровичу історичну п’єсу «Никита 
Гайдай», у якій його герой так яскраво і сильно висловив почуття любові до україни:

украйна милая моя!
Моя украина родная!
ее широкие поля,
ее высокие курганы,
святая прадедов земля!
люблю тебя, моя украйна…

тараса Шевченка вразило насамперед те, що Бодянський знав його п’єсу, публі-
ковану, здається, один раз, та здивувався, що історик процитував слова Мар’яни, «как 
сагайдачный с козаками Москву и Польшу воевал»…

у будь-якому разі між ними відбулася (не могла не відбутися) розмова про штурм 
гетьманом сагайдачним Москви з боку арбатських воріт (розповім про нього в гла-
ві 7, присвяченій Михайлу Максимовичу, який написав статтю «сказание о гетмане 
сагайдачном» і  подарував її тарасу Шевченку в Москві).

Шевченко і Бодянський відчували пошану й приязнь один до одного. «Чи ви на 
мене розсердились, чи недобра вас знає, уже другий місяць як жду од вас звістки хоч якої-
небудь… Бувайте здорові, пишіть швидше, бо лаятиму», — це Шевченко в листі до Бо-
дянського 29 червня 1844 року. той відповідав 9 липня: «Не сердився та, здається, 
і не сердитимусь на такого щирого козака, як пан Шевченко». затим Бодянський 
докладно й з гумором пояснював причину свого мовчання: «а що я й досі мовчав на 
ваше письмо, котре достав ще аж в половині мая, то, бачите, на те були деякії при-
чини, між которими найбільша і найгірша — збори на україну. от, думав собі, не 
сьогодні-завтра, можна буде полинути на свою землю. уже і свитка у мішку і чобіт 
лишня пара на вірьовочці, і кобеняк2 витрушений, бриль вивітрений, а кийок з но-

1  колега Бодянського по студентській лаві, письменник іван Гончаров згадував: «я не припоминаю 
подробностей их состязания, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерус-
ского эпоса, а каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож».

2  суконний довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою.
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вим набалдашником. тільки й діло стало, щоб то сісти та дмухнути; ан ба! Не можна, 
да не можна, хоч собі трісни, як кажуть то, а все завізні. Ну, коли не можна, то ми й не 
турбуємся. зістанемся до другого літечка, а між тим, пока воно надійде (бо, бачите, 
ще сьогорічне не сховалось), напишемо дещо тому завзятому Петембурцю, як його 
дразнять, кобзарю, чи поводарю усіх нас. от вже й  година відложена після обіда 
у неділю щонайближчу. аж ось вам як з неба впало, ваше друге письмо1. от тобі й на, 
думаю собі, і хлоста2 з Петембурга! Читаю — ні, нема, а тільки збираються ще дати. 
Швидчіше ж за каламар та одписуйсь, поки сонце не закотилось, а березова каша не 
зварилась…»

листи свідчать, що між Бодянським і Шевченком усталилися теплі й дружні сто-
сунки. Про це знали їх друзі й знайомі. цікаво, що чиновник департаменту залізниць 
Михайло литвинов, який познайомився з Шевченком невдовзі після Бодянського, 
8 березня 1844 року писав осипу Максимовичу: «о Шевченке говорить нечего — 
ты его знаешь, кто любит своё — тот любит и его. Чище хохла быть не может». 

Під час зустрічей у  Москві Шевченко домовився з  Бодянським про спри-
яння продажу в  Москві своїх поем «тризна» та «Гамалія», виданих у  Петербурзі 
в 1844 році. Бодянський порадив тоді звернутися з цього приводу в контору жур-
налу «Москвитянин»3, і на початку травня 1844 року Шевченко писав йому: «Третій 
тиждень лежать оці книжки у мене, і я всякий день думаю писать до вас, потурбуйтесь, 
будьте ласкаві, оддать їх у ту контору, що ви говорили, бо я її не знаю адреса, а в вас тойді 
не спитав. Оддайте “Тризну” по копі4, а “Гамалію” по півкопи серебром, проценти такі, які 
він положить».

уже на початку липня Бодянський інформував поета: «книжки я всі, що ви їх 
мені послали, дістав справно і зараз одніс першої цілу дюжину, а другої дві у контору 
москаля, і  казав продавати їх хрещеному миру по тій ціні, що ви написали мені. 
коли випродаються, зараз дам і  вдруге стільки ж, а  там, коли знову дасть Біг теж, 
і втретє, аж до остатньої».

Проте з продажею поетових книг явно не йшло на лад. двадцять п’ятого жов-
тня 1844 року Бодянський писав: «Послав би я вам що-небудь за ваші книжки, але 
ж коли б то вони продалися. а тож сьогодні був у того книжника, котрому їх віддав 
на продаж, а він каже, що ніхто нічогісінько не питає по цім товару. тільки би то 
і продано, що штук сім-вісім усього гуртом. Не спитав котрих: чи тих, що по копі 
серебром, чи що менше. а коли й по копі, то не дуже багацько того дива. Напишіть 
мені, чи нічого то, щоб тілько їх вислати, чи, може, підождати до вашого приїзду 
сюди, як ви то кажете. тоді вже візьмете самі їх кільки їх не буде, чи то з приплодом, 
чи без приплоду». очевидно, що Шевченко обіцяв Бодянському приїхати в Москву 
й знову зустрітися з ним. Про це незаперечно свідчить і кінцівка цитованого вище 
листа Бодянського: «до бачення зо мною, як то кажете, у Москві».

1  Шевченко написав Бодянському 6–8 травня і 29 червня 1844 року.
2  Хлóста — биття різками. дати хлóсти — відшмагати, побити.
3  виходив у 1841–1856 роках у Москві. редактор — видавець Михайло Погодін.
4  копа — одиниця лічби грошей, 50 копійок.
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«В престольний град Москву»

Підсумовуючи перебування Шевченка в  Москві в  лютому 1844 року, можна 
впевнено сказати, що поет провів час дуже корисно. Правда, відома коротка поето-
ва репліка в листі до якова кухаренка (листопад 1844 року), що ніби-то спростовує 
цей висновок: «Чом ми не зострілися в Москві ту зиму? Я там проживав той самий тиж-
день, що й ти. Цур йому, аж нудно згадувать». та, здається, тарас Григорович просто 
хотів у той момент по-дружньому наголосити, що в місті йому було нудно саме без 
якова кухаренка.

у листі до того ж кухаренка, написаному в квітні 1854 року з Новопетровського 
укріплення, тарас Шевченко залишив чимало цікавого і до кінця нерозшифровано-
го про його перебування в Москві:

«Я оце сидячи лічу літа та долічуюсь до того року, як ми з тобою вперше побачились. Уга-
дай, чи багато я налічив їх, тих нікчеменних марних літ? Трохи чи не буде чотирнадцять, 
коли не брешу, а як матимеш час, то сам здоров перелічи. Остатній лист твій получив я року 
Божого 1846-го в Миргороді. І того ж Божого року, написавши тобі лист1 і гарненько власни-
ми руками у тім же богоспасаємім граді Миргороді оддавши на почту, поїхав собі гарненько 
в престольний град Москву…»

тарас Шевченко в Москві у 1846 році? Ні, не було його тоді в місті. Щоправ-
да, деякі шевченкознавці, наприклад, леонід Хінкулов або автори книги «Шевченко 
в Москве» висловили припущення, що мова могла йти про весну 1847 року, але воно 
не підкріплювалося серйозними аргументами і не підтримане більшістю вчених, зо-
крема, Петром Журом у «трудах і днях кобзаря». до того ж, сам Шевченко у щоден-
нику двічі чітко вказує рік, коли він востаннє перед засланням був у місті. Четвертого 
липня 1857 року поет записав, що бачив Щепкіна «в последний раз в 1845 году». Ще 
більшої уваги заслуговує Шевченкова констатація в щоденнику в березні 1858 року: 
«Я не видал Кремля с 1845 года». тож прислухаємося нарешті до самого Шевченка. ди-
ректор інституту літератури ім. т. Г. Шевченка НаН україни Микола Жулинський 
відносить події, описані Шевченком у процитованому листі, до весни 1845 року:

«Шевченко наприкінці березня  — на початку квітня 1845 року, прямуючи 
в україну, “з тиждень чи й більш блукав” по тій Москві, розглядав “як чоловік іно-
странний” “то церкви, то собори” і випадково зустрів чорноморського козака. спи-
нив він його і почав розпитувати:

“а що-то там поробляє наш кошовий кухаренко? — який, каже, кухаренко? — 
та яцько, кажу! — еге! каже, його на зелених святках поховали. — от тобі й на! — 
подумав собі, — чи давно чоловік мені радив, щоб я бив лихом об землю, як той швець 
мокрою халявою об лаву. а його вже й поховали! — Попрощавшися з чорноморцем, 
зайшов у якусь стару-престару церков, одправив по твоїй душі панахиду… так згадує 
тарас Шевченко у листі з Новопетровського укріплення в квітні 1854 року до наказ-
ного отамана Чорноморського війська якова Герасимовича кухаренка. Навряд чи 
вдасться відшукати цю “стару-престару церков”, в якій Шевченко замовив панахиду 

1  обидва ці листи невідомі.
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по своєму вірному другові, з яким познайомився далекого 1840 року в Петербурзі 
і який, на щастя, виявився живим…»1

церкву, про яку писав Шевченко, точно вказати дійсно неможливо. Проте мож-
на назвати «старі-престарі» церкви, що збереглися до наших часів, які поет, безпе-
речно, бачив2. Принаймні, буваючи в Бодянського, Шевченко ніяк не міг оминути 
вже згадану церкву старого вознесіння та неподалік від неї церкву Феодора студита 
біля Нікітських воріт. у ній, можливо, не випадково 26 лютого 1911 року відбулася 
панахида, приурочена до 50-річчя з дня смерті Шевченка.

у згаданому листі до кухаренка тарас Григорович узагалі пише про минулі події, 
не дотримуючись точного датування. скажімо, виходить, що часом свого арешту він 
називає не 1847 рік, як це було насправді, а 1846-й. утім, нагадаю, що в «автобиогра-
фии», написаній в 1860 році, поет неточно назвав і рік свого звільнення: «В 1858 году 
22 августа… освободили его из Новопетровского укрепления». тоді як засланець залишив 
Новопетровське укріплення 2 серпня 1857 року, тобто на рік раніше. або Шевчен-
ко заявляє в листі до кухаренка: «Засадили мене в Петропавловську хурдигу…» Насправді 
поет був ув’язнений в казематі ііі відділу, а не у Петропавлівській фортеці, між ін-
шим, ця вигадка (першоквітнева?)3 стала джерелом численних помилок у біографіч-
них працях про Шевченка. або тарас Григорович писав: «Через півроку вивели мене на 
світ Божий…» Насправді — через неповних два місяці…

Ще однією загадкою чи дивиною Шевченкового листа, на яку, здається, не звер-
тали досі уваги, є переказ поетом слів кухаренка: «…Чи давно чоловік мені радив, щоб 
я бив лихом об землю, як той швець мокрою халявою об лаву». річ у тому, що це дослівний (!) 
повтор жартівливої поради кухаренка в листі до Шевченка, написаного 25 травня 
1845 року: «Бий лихом об землю, як швець мокрою халявою об лаву». лише на осно-
ві цього факту можна було б стверджувати, що Шевченко був у Москві 1846 року, бо 
ж у 1845-му він виїхав із міста вже на самому початку квітня. коли б не безліч отаких 
неточностей у Шевченковому листі. Щодо буквального повтору фрази кухаренка, 
то той міг кілька разів говорити поетові наведені слова, а Шевченко, маючи добру 
пам’ять на народні приказки, запам’ятав їх.

цікаво, що Шевченко цілком у дусі довгого й місцями химерного листа пояс-
нив невірну інформацію про смерть кухаренка сатанинськими витівками: «Ну так 
і єсть, що то мені в Москві зострівся не хто другий, як сам Іродів син сатана. Та й справді, 
яка таки недобра мати понесе чорноморця в Москву? Чого він там не бачив? Адже чорномор-
ці з коша прямують на столицю через Курське, через Орел та на Смоленськ, а не на Москву. 

1  Жулинський М. україна у Москві на арбаті // київ. 2005. № 3. с. 8.
2   див.: Мельниченко В. українські наголоси московських храмів. М.: олМа Медиа Групп, 2010. 

с. 153–236.
3  Ще сергій Єфремов, який був редактором академічного Повного зібрання творів тараса Шевченка, 

стверджував, що «оповідання про походеньки в Москві, записане під датою 1 квітня, цілковита фантазія». 
за ним і деякі інші дослідники вважали значну частину листа Шевченка до кухаренка, написаного 1, 10 та 
16 квітня, першоквітневим жартом. це не так. скажімо, не можна погодитися з Петром Журом, що тарас 
Григорович описав зустріч із «чорноморцем», який повідомив його про смерть кухаренка, «в тоні першо-
квітневого жарту». з такими речами, як смерть приятеля і панахида по його душі, поет не став би жартувати.

до речі, 1 квітня 1858 року тарас Григорович записав у щоденнику: «Обманывают и обманываются. 
Хорошо, если бы это случилось только первого апреля. Откуда взял своё начало этот нелепый обычай?»
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Аж тепер тілько догадався, що я хоч і в школі вчився, а сам бачу, що дурень. Та ще хто і оду-
рив? Сатана, ледачий син, бодай йому і в пеклі добра не було!»

очевидно, стосовно Москви таки йдеться про 1845 рік, коли Шевченко побував 
у Миргороді, а ще до того їхав із Петербурга в україну через Москву. Про цей при-
їзд Шевченка скупо пише Петро Жур: «28 березня. Прибув до Москви. тут зустрівся 
з М. с. Щепкіним та о. М. Бодянським… 2 квітня. виїхав з Москви на україну разом 
зі своїм попутником о.  а.  лук’яновичем1…» Про шлях в  україну Шевченко розпові-
дав у російськомовній повісті «капитанша»: «В 1845-м… в конце марта месяца выехал я из 
Москвы по Тульскому, тогда только что открытому шоссе2… Выезжая из Москвы, нагрузил по-
рядочную корзину всяким солёным и копчёным добром…»3 тарас Григорович зробив того разу 
по-господарськи й раціонально, не зважаючи на Піст4. він не поклався на сумнівне 
харчування й дорожнечу на поштових станціях, а закупив чимало добротних продук-
тів, які, до речі, тоді коштували недорого. за кілька рублів можна було на базарі, в мага-
зині чи закусочній придбати прекрасну шинку, копчену осетрину і ковбасу, смажену 
птицю. та ще у поета були чималі гроші з собою: «Из Москвы я взял с собою ровно сто ру-
блей серебром; с такою суммою как не доехать из Москвы до Киева?» Проте вже в Подольську5 
мандрівник викинув закуплені продукти, бо кілька разів вони випадали в брудну сніго-
ву кашу, і жалкував із приводу того, що тула «колбасной лавкой не может похвалиться».

«Упоравши в Москві, що мені там треба було…»

у згаданому листі до кухаренка знаходимо цікаві подробиці про поетове пере-
бування в місті: «…Приїхав я у тую Москву та й гуляю собі по улицях, звичайне, як чоловік 
іностранний, розглядую собі то церкви, то собори… З тиждень чи й більш блукав я… по тій 

1  лук’янович олександр андрійович, поміщик Миргородського повіту Полтавської губернії, майор 
у відставці.

2  йшлося про шосейну дорогу від Москви до орла, будівництво якої завершилося в січні 1845 року 
(здавна через серпуховську заставу вів тракт в українські міста — через тулу, орел у Харків і Полтаву).

3  тарас Шевченко любив копченості й добре знав, що саме треба брати з собою в далеку дорогу. На 
початку 1857 року, перебуваючи в засланні, він мав можливість власноручно закоптити шинку — «за-
готовил для трудного пути сей необходимый копченый продукт». Шевченко куштував «собственное произ-
ведение» довгий час, принаймні, 12 липня був абсолютно задоволений: «Ветчина оказалась превосходною, 
свежею, несмотря на то, что приготовлена еще в генваре месяце... Попробовавши дорожного продукта и найдя оный 
более нежели удовлетворительным, я самодовольно успокоился...» Більше того, 14 вересня в щоденнику зустрічаємо 
запис, зроблений на пароплаві після Казані: «Возвращаясь на пароход, купил я у смазливой перекупки соленого от-
варного ляща. И придя на пароход, задал себе настоящий плебейский пир. Кроме ляща и новопетровской ветчины, 
заключил я свой пир головкой чесноку с чёрным хлебом…» у серпні 1857 року, прибувши в астрахань, Шевчен-
ко в Піст упродовж дня шукав ковбасну лавку й був дуже незадоволеним: «Прочитал всех цветов большие 
и малые вывески… но ни одна из них не сказала о продаже копчёных колбас».

4  Михайло Чалий, уперше зустрівшись із Шевченком у  києві на Приорці в  івана сошенка, 
запам’ятав: «друзі саме снідали, зважаючи на піст, досить убого: на столі стояла довгошия пляшка з го-
рілкою, а в руках у обох приятелів було по половині солоного платаного судака, яким вони ласували без 
допомоги ножа, одриваючи шматки риби то руками, то зубами». Проте ввечері того ж дня Чалий поба-
чив поета через вікно у ресторані готелю, де він у загальній їдальні уминав ростбіф: «видимо, платаний 
судак викликав у нього чудовий апетит».

5  Шлях із Москви на Полтавщину, куди 1845 року їхав Шевченко, пролягав через станції: По-
дольськ, тула, орел, кроми, дмитровськ, есмань, Глухів.
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Москві…»1 того разу поет наголошував на своїх самостійних «блуканнях» Москвою, 
проте, напевне, місто йому показували, особливо на перших порах, Бодянський 
і Щепкін.

Щодо Бодянського, то в  його щоденнику є  кілька записів, які підтверджують 
можливість участі професора в московських прогулянках Шевченка. скажімо, на-
весні 1850 року Бодянський розповідав про приїзд у Москву із Петербурга Миколи 
Мухіна, призначеного генеральним консулом в андріанополі: «я показал ему кремль 
(слазивши и на ивана великого) и вокруг кремля (китай-город и т. д.)». для профе-
сора, хворого ногами, це був подвиг, адже висота дзвіниці понад 80 м, і для підйому 
треба було подолати 409 сходинок! але незмірно більше Бодянський міг зробити 
в Москві для Шевченка! тим більше, що він тоді був значно молодшим!

осип Максимович був одним із кращих знавців Москви, обізнаним із відповід-
ною літературою. це до нього звертався на початку 1848 року Пантелеймон куліш: 
«да ще поіменуйте такії книжки, по котрим би я взнав так добре Москву, як києв».

знайомство з Москвою в супроводі Бодянського значною мірою збагачувало по-
етові враження, наповнювало бачене живими подробицями минулого, розширюва-
ло знання про Першопрестольну.

Передусім, поет побував у кремлі, який називав «старим красенем» і вважав, що 
«кремль оригінально прекрасний». у цих оцінках нема нічого незвичайного, крем-
лем захоплювалися майже всі. в ті часи більшість шукала в кремлівських соборах 
духовного притулку й захисту, тут відчувалася жива серцевина російської держави. 
відомий церковний діяч, святитель іларіон (троїцький) писав: «Називають Москву 
серцем росії. але де в Москві б’ється руське серце? На біржі? в торгових рядах? На 
кузнецькому мосту? воно б’ється, звичайно, в кремлі. але де в кремлі? в оружейно-
му суді? Чи в солдатських казармах? Ні, в успенському соборі».

Проте напевне можна сказати, що Шевченко не шукав духовної опори 
в успенському соборі, його зацікавленість кремлем не мала релігійного забарвлен-
ня. він абсолютно буденно зауважив, що «тілько вже не лічив ворон на Івані великому»2. 
естета і  художника радували вишукані й  доцільні архітектурні форми; тарас 
Григорович із цікавістю пройшовся іванівською площею, на якій колись голосно 
читали царські укази. звідси й пішов вислів: «кричати на всю іванівську». Шевченко 
уважно розглядав мовчазний цар-дзвін, який тоді стояв упритул до дзвіниці івана 
великого3, та мирну цар-гармату. він, очевидно, заходив у  Благовіщенський, 

1  у березні — квітні 1845 року Шевченко був у Москві тиждень.
2  Між іншим, дуже точне спостереження Шевченка. Пантелеймон куліш якось писав: «сам Пуш-

кін заприкметив у преславній своїй поемі, що Москву відзначують, між іншими прикметами,

…львы на воротах
и стаи галок на крестах».

упродовж віків ворони обсідали кремлівські храми. уже в цьому столітті близько 5 тис. ворон бук-
вально ковзали по золотих банях. але нині ворон у кремлі майже не зосталося: їх розігнали навченими 
яструбами, яких тримають там кілька сот, і спеціальною відлякуючою музикою.

3  з 1917 року маківка івана великого недоступна для відвідувачів. у травні 2007 року дзвіниця була 
відкрита після реставрації, обіцяють, що в ній працюватиме музей. На самий верх відвідувачів так і не 
пустять, оглядовий майданчик відкриють на висоті 50 м, але звідти видно тільки соборну площу.
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успенський, архангельський собори… тоді була можливість піднятися на самий її 
верх та оглянути Москву з висоти пташиного польоту1.

свого часу молодший сучасник Бодянського двадцятирічний Михайло лермон-
тов писав: «кто никогда не был на вершине ивана великого, кому никогда не случа-
лось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу 
не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет по-
нятия о Москве…»

Може, тарас Григорович піднімався на дзвіницю з  Бодянським? справді, на 
світлині тих часів із краєвидом, що відкривається з неї, добре видно, що звідси тільки 
й можна «лічити ворон»…

у церковні свята саме за сигналом івана великого починали дзвонити в усіх мос-
ковських церквах. цей дзвін, на відміну від інших, був схожим на могутній, але глу-
хуватий гул. один із поетів ХіХ століття писав про нього: «Гудит, гудит иван вели-
кий, как бы из глубины веков идущий звон!» сучасник Шевченка, російський поет 
олександр Полежаєв, вірші якого були у власній бібліотеці тараса Григоровича, за-
хоплено писав:

опять она, опять Москва!
редеет зыбкий пар тумана,
и засияла голова
и крест великого ивана!
. . . . . . . . . . . . . . . .
итак, хвала тебе, хвала,
Живи, цвети иван кремлевский,
и, утешая слух московский,
Гуди во все колокола!..

та Шевченко не тремтів перед дзвоном івана великого…
у листі до кухаренка поет писав: «От я, упоравши в Москві, що мені там треба було, 

вернувся знову в  Київ…» із чим упорався в  Москві молодий автор «кобзаря»? в  його 
«Біографії» (1984) про це повідомляється небагато: «На україну Шевченко виїхав 
через Москву, де зустрівся зі своїми друзями М. Щепкіним та о. Бодянським. Про зу-
стріч з актором свідчить запис у щоденнику, куди поет занотував свій сон: “…увидел 
я в Москве Михайла семёновича Щепкина, таким же свежим и бодрым, как я видел 
его в последний раз в 1845 году”».

Мабуть, осип Максимович розповів поетові, що 6 лютого його було обрано 
секретарем товариства історії і  старожитностей російських при Московському 
університеті, бо ж цю подію важко було обійти в їх бесідах про гірку історію укра-
їни. Бодянський і батькам писав саме наприкінці березня 1845 року: «работы, по-
прежнему, — бездна. в скорости выйдет на свет несколько моих произведений…» 
коли вже зайшла мова про «Чтения», то Бодянський міг розповісти поетові про свою 

1  в «алфавитном указателе к плану Городской части» часів Шевченка в переліку церков дзвіниця 
івана великого числилася окремо, а  ще був такий запис: «колокол Большой (при колокольне ивана 
великого)».
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мрію видати знамениту «историю русов», що він і зробив уже наступного року1. збе-
рігся лист осипа Бодянського до олександра Попова від 26 січня 1846 року, в яко-
му вчений писав: «…я решился давно предложить Московскому историческому 
обществу напечатать историю руссов, соч. преосвященного кониского, которую 
так нетерпеливо ждут Малороссияне и которой однакоже, к сожалению, никто не 
хочет подарить им».

На той час автором «истории русов» вважався Георгій кониський (1717–1795), 
український письменник, церковний і культурний діяч. Через більш як сорок років 
нетерпимий Пантелеймон куліш у своїй поемі «куліш у пеклі» поселив осипа Мак-
симовича в пекло за те, що він оприлюднив у публікації «истории русов» це звичне 
тоді для всіх знавців, у тому числі для куліша, прізвище. Щоправда, він сам і «визво-
лив» із того пекла «праведного інока науки»:

«ти самовидцем рятувався,
Ним і друзяку рятував:
а то б він вкупі з тим купався,
кого кониським ясував...»
зрадів куліш: «се той Бодянський,
Що нам вопрос козакопанський
Був лжекониським замутив!»

куліш до кінця життя вважав, що Бодянський «спіткнувся на “літописі конись-
кого”», а «єдиним правдомовним літописом» був представлений ним і опублікований 
у «Чтениях» тим же Бодянським «літопис самовидця». як відомо, куліш був невдо-
волений, що автор «истории русов» підняв «козацтво вгору так, ніби родивсь після 
костомари й Шевченка»2. саме в цьому контексті він уже після смерті славіста писав 
образливо, що Бодянський «підневолив свій трудящий, та не вельми крилатий ро-
зум брехливому (і, мушу сказати, високоталановитому)… лже-кониському…». Мушу 
засвідчити, що справді «трудящий розум» осипа Максимовича був не менше кри-
латим, ніж у куліша. тим більше, Пантелеймон олександрович усе-таки однознач-
но вважав, що московський професор був «подвижником науки» і «ревна помилка 
у визначенні автора твору, яку Бодянський поділяв із усіма тодішніми професіона-
лами, є прикрою частковістю, що не впливала на загальну цінність опублікованого 

1  книгу «история русов или Малой россии» було створено наприкінці XVIII століття. в ній роз-
повідається про історію україни з  давніх часів до 1769 року й  особливо докладно про ХVіі століття. 
в творі проводиться ідея про право кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток. 
Наталія Полонська-василенко писала: «автор, оперуючи справжніми фактами, а більше — вигаданими, 
проводить свою концепцію україни: її високу культуру з  X  століття, прагнення незалежності, 
конституціоналізм, відразу до абсолютизму, ненависть до гнобителів…» дмитро дорошенко наголошував, 
що жодна книга не мала свого часу такого впливу на розвиток української національної думки, як «коб-
зар» Шевченка та «історія русів». у наш час перекладена іваном драчем.

також див.: Шевченко Ф. П. «история русов или Малой россии» (до 129-річчя з часу видання твору) 
// український історичний журнал. 1966, № 7. с. 146–149.

2 1 Шевченко познайомився з «историей русов» у списку ще наприкінці 30-х років і з неї неодно-
разово брав теми, сюжети й  образи для своїх історичних творів, зокрема «тарасова ніч», «іржавець», 
«великий льох» тощо.
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документа. тож кулішеві можна відповісти словами Бодянського, сказаними з  ін-
шого приводу: «доводы его, конечно, могут показаться невнимательному стóящими 
внимания, но, по-моему, все до одного основываются на частных случаях, а частное, 
как известно, никогда не идёт за общее. вообще, видно желание верить и других 
заставить верить в частное как общее…»

Насправді, публікацією «истории русов» осип Бодянський сприяв формуванню 
національної самосвідомості українського народу. за словами івана драча, «история 
русов» — «це первісна частина ракети, яка запустила нас з вами в космічний безмір 
історії народів і держав».

цілком можливо, що Бодянський познайомив тараса Григоровича з дисертаці-
єю свого учня, сина болгарського емігранта спиридона Палаузова1 «иоанн Гус и его 
последователи» (у серпні вийшла окремим виданням)2. особа яна Гуса зацікавила 
Шевченка, й на україні він написав поему «Єретик». очевидно, саме від Бодянського 
ще в  1844 році, а  потім і  в  1845-му, поет одержав відомості про національно-
визвольний рух чехів і  словаків, про чеських і  слов’янських будителів, про науко-
ву діяльність П.-й. Шафарика, що в свою чергу сприяли задуму та створенню по-
еми «Єретик» (спочатку мала назву «іоан Гус») із наступною посвятою Шафарику 
(1845). важливе значення мало те, що Шевченко завдяки перекладам Бодянського 
був ознайомлений із працями Шафарика «славянские древности» и  «славянское 
народописание». крім того, поет використав не лише згадану дисертацію 
спиридона Палаузова, а й статтю «Гуситы, Гус» в «Энциклопедическом лексиконе» 
а. Плюшара. олександр афанасьєв-Чужбинський свідчив, як Шевченко розповідав 
йому, що прочитав усі джерела про гуситів та попередню епоху, які тільки можна 
було дістати… Поет цікавився цією темою й  через багато років опісля написання 
«Єретика». зокрема, 5 квітня 1858 року повідомляв Михайлу Максимовичу: 
«Читаю тепер “Гуса” Аннікова, добра штука». ішлося про працю «Гус и  лютер», не-
точно названого Є. П. Новікова (учня Бодянського), увагу поета до якої привернув 
куліш наприкінці 1857 року. Шевченко знайомився з дослідженням, очевидно, за 
комплектом «русской беседы», де воно друкувалося протягом 1857–1858 років.

куліш залишив цікаві спогади про те, як самокритично ставився Шевченко до 
вивчення ним самим джерел про Гуса: «розмовляв Шевченко широко про свою по-

1  у грудні 1849 року Бодянський цікаво розповів у своєму щоденнику, як Палаузов, повернувшись 
із-за кордону доктором комерційних наук, здобував у росії звання кандидата в галузі слов’янознавства: 
«…держал испытание на кандидата, которое звание и получил не без труда. Это показывает, что такое 
ученые степени за границей и разница между их и нашими; там они даются исключительно за деньги, 
а здесь почти исключительно берутся грудью» («русская старина», 1888. т. 60. с. 401.).

Бодянський і  в  майбутньому підтримував контакти з  Палаузовим. скажімо, в  щоденнику від 
17  травня 1858 року занотував, що Палаузов надіслав йому чергові документи для публікації. Проте 
Бодянський був суворим редактором і вимогливим видавцем, зокрема, він повернув Палаузову дві наді-
слані тим історичні грамоти: «так как то и другое прислано было им ко мне для помещения в “Чтениях”, 
но не вполне, то я и воротил ему назад, не желая в таком изуродованном виде предлагать старые памят-
ники» («русский архив», 1892. № 10. с. 445–446).

2  Праця Палаузова була надрукована в  1845 році в  № 10 «отечественных записок». свого часу 
олександр Бєлецький зазначив, що «зіставлення текстів статті і поеми показує, що Шевченко якнай-
пильніше простудіював статтю Палаузова» (Білецький О. І. Письменник і епоха. к.: державне видавни-
цтво художньої літератури, 1963. с. 136).
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ему “іван Гус”, почитуючи гарною дикцією своєю деякі місця, й жалкував, що, писав-
ши, не спромігся проштудіювати гаразд усіх обставин часу й самої особи чеського 
пророка німецької реформації». той же куліш писав Бодянському 23 травня 1846 
року, що Шевченко «написав поему “іоанн Гус” і багато віршів, які малоросіяни вже 
знають напам’ять». утім, іван дзюба слушно зауважив, що справді ґрунтовні дослі-
дження про яна Гуса з’явилися в Чехії і Німеччині (та в російських перекладах) піз-
ніше — вже в другій половині ХіХ століття, але глибокий критичний підхід до про-
читаного й почутого й тонка інтуїція забезпечили Шевченкові такий об’єктивний 
підхід до теми, який витримав випробування часом навіть з погляду відповідності 
фактичному перебігові подій1.

Про те, що Шевченко був обізнаний із «славянским народописанием» Шафа-
рика у перекладі Бодянського, свідчить запис останнього на аркуші зі списком осіб, 
яким було надіслано цю книжку: «146. т. Шевченко (1 экземпляр)». цей запис було 
зроблено 14 лютого 1844 року, коли Шевченко перебував якраз у Москві, тому, ско-
ріше за все, Бодянський вручив книжку поетові особисто. або ж, принаймні, пере-
слав поштою пізніше. з «Єретика» Шевченка зрозуміло, що він знайомився з уміще-
ною в книзі таблицею «обозрение народов славянского поколения», де Шафарик 
подав відомості про одинадцять сучасних йому слов’янських народів:

і слав’ян сім’ю велику
во тьмі і неволі
Перелічив до одного…

Можна також упевнено стверджувати, що поет читав перекладені Бодянським 
«славянские древности» Шафарика, в передмові до якої осип Максимович писав, 
що в ній слов’яни вперше виявилися в одній видимій сім’ї дітьми однієї матері. Мож-
ливо, Шевченко був знайомий із статтею Бодянського, написаною за Шафариком, 
про малоросійське наріччя у порівнянні з великоруським і білоруським.

у біографії Шевченка, написаній за радянських часів одеськими вченими, сказа-
но лапідарно і рішуче: «Немає сумніву в тому, що саме московський період викликав 
згодом до життя як поему “Єретик”, так і посвяту цього твору Шафарикові»2.

Поет приязно згадав Шафарика у передмові до нездійсненого видання «кобза-
ря» (1847), наголосивши, що Шафарик і в. с. караджич, на відміну від українських 
панів, що зреклися рідної мови, як справжні патріоти, «не постриглись у німці (їм 
би зручніше було), а  остались слов’янами, щирими синами матерей своїх, і  славу 
добрую стяжали». Після заслання Шевченко передав Шафарикові цю посвяту-по-
слання з неповним текстом поеми. василь Білозерський писав, що, за розповідями 
свідків, Шафарик «плакав вдячними сльозами».

розмови з  Бодянським та знайомство з  деякими працями, рекомендованими 
ним, відлунюють у фразі зі згаданої передмови до «кобзаря»: «Чую, а  іноді й читаю: 
ляхи дрюкують, чехи, серби, болгаре, черногори, москалі — всі дрюкують…»

1  Дзюба І. від «івана Гуса» («Єретика») до кирило-Мефодіївського братства // українська мова та 
література, 4 січня, 2005. с.15.

2  Шевченко Т. Г. Біографія. к.: видавництво київського університету, 1960. с. 107.



245

«уПоравши в моСкві, що мені там треба було…»

вплив історичних праць на поему «Єретик» можна простежити, зосередивши 
увагу на поетичних узагальненнях:

отак німота запалила
велику хату. і сім’ю,
сім’ю слов’ян роз’єдинила
і тихо, тихо упустила
усобищ лютую змію.
Полилися ріки крові,
Пожар загасили.
а німчики пожарище
й сирот розділили.
виростали у кайданах
слав’янськії діти…

у цих рядках поеми, напевне, відбилися погляди, закумульовані в працях Шафа-
рика та Бодянського, що розкривали взаємини між слов’янами та німцями в середні 
віки. Про утиски слов’янських народів з  боку німців, які намагалися асимілювати 
слов’ян, Шевченко міг, зокрема, читати в  книзі Бодянського «о народной поэзии 
славянских племен» (1837), де розкрито племінну єдність слов’ян, показано мужню 
боротьбу чехів із німцями аж до ХV століття. Можливо, Шевченко був знайомий 
зі статтею чеського та словацького громадського діяча і поета яна коллара про лі-
тературні взаємини між слов’янськими племенами і  наріччями, опублікованою 
1840  року в  журналі «отечественные записки». в  цій статті коллар стверджував: 
«тридцять два імператора, починаючи від карла великого до Генріха іV, незліченна 
кількість королів і князів з 800 до 1190 року працювали над переродженням слов’ян, 
поки, нарешті, не позбавили їх народності».

відомо, що Бодянський негативно ставився до всього німецького, вважав нім-
ців споконвічними ворогами і  «губителями» слов’ян. якось у  щоденнику записав, 
що міністр народної освіти був розумною людиною, але «довольно мирволивший 
иностранцам, особенно немцам». коли йому не подобалися чиїсь вчинки, то гово-
рив: «Німецька штука». Що стосується Шевченка, то іван дзюба справедливо вка-
зує на зникнення з часом негативного окреслення німецькості у Шевченка, зокрема 
в повістях він з великою повагою і навіть захопленням говорив про своїх знайомих 
німців. так що закидати поетові ксенофобію, як це інколи робилося (навіть у дра-
гоманова присутні такі нотки), немає серйозних підстав. тим паче накидати йому 
слов’янофільство російського ґатунку.

Шевченкове звернення до «мертвих, і живих, і ненарожденних земляків в украй-
ні і не в украйні» (1845), в якому поет переконував їх не навчатися правді в чужому 
краю, не схилятися по-рабському перед усім, що «скаже німець», жодним чином не 
зумовлено впливом російського слов’янофільства. великий українець наставляв сво-
їх земляків, як стати нацією, нагадував, чиї вони сини, яких батьків, ким і за що за-
куті, закликав прочитати знову козацьку славу. це поетове «посланіє» зберігає свою 
невмирущу силу до наших днів.
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«Пришліть “Чтения”, які видає Бодянський»

Після зустрічі в Москві навесні 1845 року Шевченко й Бодянський знову поба-
чилися в березні 1858-го, тобто 13 років потому. але дружба їхня не переривалася, 
і ми простежимо духовні зв’язки між тарасом Григоровичем і осипом Максимови-
чем у цей період.

десятого січня 1847 року Шевченко з кулішем підготували рекомендаційного 
листа до Бодянського чиновнику канцелярії київського, подільського і волинського 
генерал-губернатора Миколі Гулаку, який збирався в Петербург через Москву. влас-
не, лист був написаний кулішем: «сей панич суть предобрий і предорогий наш зем-
ляк; дак будьте ласкаві — приміте його так, як і мене самого1. П. куліш, рука власна».

Поетові належить приписка: «істинно» та підпис «т.  Шевченко». цей лист 
є свідченням того, що Шевченко і куліш не сумнівалися в підтримці Бодянського, 
в якого часто бували гості з україни. Над його текстом осип Максимович зробив 
помітку: «Получил 16.і.47 четверг». значить, Гулак побував у Бодянського і, звичайно, 
розповів йому, що знав про Шевченка, зокрема, як вони разом їхали з  києва до 
Борзни.

Чутки про арешт Шевченка дійшли до Бодянського вже в  квітні 1847 року. 
Принаймні, в  листі до філолога, славіста та історика ізмаїла срезневського від 
29 квітня Бодянський стривожено запитував про поета2. Шевченко вперше згадав 
Бодянського у  відомому вже нам листі до варвари рєпніної від 24 жовтня, коли 
просив її вислати «Чтения», що їх видав Бодянський. він будував товариство історії 
і старожитностей російських при Московському університеті впевненою, жорсткою 
рукою, скажімо, вважав, що меценатів, особливо купців, які намагалися використати 
товариство для покращення свого іміджу, можна приймати лише у випадку значних 
фінансових пожертвувань: «дорого? Не набиваемся никому: вольному воля, кто смо-
жет, тот несёт. Не будет охотников? им же хуже! общество не ими держалось и дер-
жится… Надобно однажды навсегда им показать, что это не рынок. Хотят? столько 
то без торгу. Не хотят? туда им и дорога! Что прока обществу, спрошу, от тех из них, 
что попали в него разными путями? сидят да чванятся дипломами соревнователей 
и благотворителей, а соревнования и благотворения ни на полушку»3.

Бодянський опікувався «Чтениями» (з десятирічною перервою з 1848 до 1857 ро-
ку) до своєї смерті. вже протягом перших років роботи (до жовтня 1848  року) 
він видав 23 книги «Чтений». у  них було опубліковано його власні дослідження 

1  куліш уперше побував у  Бодянського за місяць до того  — 9 грудня. тоді вони познайомили-
ся й зранку цілу годину розмовляли: «Бесконечный разговор о Малороссии, о летописях, об истории 
и проч.». увечері знову зустрілися: «опять мы много и с наслаждением говорили о Малороссии, и всё 
по-малороссийски».

так почалася дружба Бодянського й  куліша, яку розкрив Євген Нахлік у  двотомній науковій 
біографії «Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель» (к., 2007).

2  Полотай А. Шевченко і  Бодянський (за матеріалами архіву Бодянського) // радянське 
літературознавство. 1965. № 8. с. 41.

3  Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском универ-
ситете. 1883. № 166. с. 86.
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і підготовлено до видання пам’ятки слов’янської, передусім української, писемності 
з його ж передмовами і примітками, переклади творів слов’янських учених тощо.

у перший період роботи в «Чтениях» (1845–1848) серед вітчизняних матеріалів 
Бодянський відвів головне місце публікації праць і документів з історії рідної україни. 
зокрема, він опублікував кулішеву збірку «украинские народные предания» (1847), 
зібрав статті українського архівіста, історика, етнографа дениса зубрицького (1777–
1862) з історії західної україни, переклав їх з польської мови і видав у 1845 році під 
назвою «критико-историческая повесть временных лет Червонной или Галицкой 
руси». та значно важливішою була публікація в 1846 році «истории русов», про яку 
ми вже говорили. серед інших важливих джерел з історії україни ХVі–ХVііі століть, 
введених осипом Бодянським у науковий обіг, назвемо «летопись самовидца о во-
йнах Богдана Хмельницкого»1, «историю, или повествование о  донских казаках» 
та «летописное повествование о Малой россии и её народе и о казаках вообще…» 
олександра ріґельмана, «летопись монастыря Густынского», «краткое описание 
о казацком малороссийском народе» П. симоновского, «историю о казаках запо-
рожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, 
и в каком состоянии ныне находятся»2, «Повесть о том, что случилось на украине со 
времени покорения ее литвой до смерти Богдана Хмельницкого», «краткое истори-
ческое описание о Малой россии до 1765 г.» та ін.

таким чином, завдяки Бодянському розпочався новий період у  видавничій 
діяльності товариства історії і  старожитностей російських, дуже важливий для 
історії російської та української науки. «Чтения», редаговані Бодянським, стали пер-
шим російським періодичним органом, який систематично публікував пам’ятки 
слов’янської, передусім, малоросійської писемності. Пам’ятатимемо, що Бодянський 
робив це свідомо, цілеспрямовано, керуючись патріотичними почуттями, любов’ю 
до україни.

Є чимало свідчень, що в  україні ця робота цінувалася. зокрема, вже в  квітні 
1847 року Бодянського обрали дійсним членом одеського товариства історії 
і старожитностей російських. Пантелеймон куліш у квітні 1848 року писав йому: 
«спасибі вам, добродію, за “Чтения”. істинне сокровище оце ви нам даруєте»3. 
в червні того ж року: «спаси вас, Боже, за вашу працю: що за дорогу ви мостите нею 
історикам і поетам!» а наприкінці 1848-го зізнався: «я бы желал иметь все отдель-
ные оттиски материалов для малороссийской истории, печатанных в  “Чтениях”… 
Эти материалы должны быть для нашего брата настольными книгами». 

1  Навесні 1846 року Бодянський звернувся до куліша з проханням подати до публікації «летопись 
самовидца» і після отримання надрукував його того ж року в першій та другій книжках «Чтений». Пан-
телеймон куліш писав Бодянському 7 листопада 1846 року: «Над летописью самовидца вы потруди-
лись славно! Благодарю вас от лица всей чувствующей себя Малороссии».

2  у передмові до цього видання (1847) Бодянський писав про автора «истории о козаках…»: «…све-
дения обличают человека, хорошо сжившегося с теми, кого описывает, в высокой степени достовер-
но, подробно и беспристрасно… в таком сжатом объеме вместить столько драгоценных исторических, 
этно- и топографических и статистических сведений о славных запорожцах, мог только человек, корот-
ко знавший их…»

3  Куліш П. Повне зібрання творів. листи. том. 1. 1841–1850. к.: критика, 2005. с. 217.



248

Глава 5. «НаГоворилися досхочу з БодяНським»

Невдовзі після смерті Бодянського в журналі «русская старина» (1879, т. ХХV) 
було зазначено, що вчений видав «немало пам’яток з історії Малоросії». в «критико-
биографическом словаре русских писателей и  ученых» с.  венгерова 1897 року 
читаємо: «Бодянский, как “щирий украинец”, дал большое место и  малорусским 
материалам, историческим и этнографическим». Журнал «киевская старина» (1903, 
№ 12) зазначав: «и. М. Бодянскому принадлежит несомненная громадная заслуга 
перед малороссийской исторической наукой в том, что он так широко открыл стра-
ницы “Чтений” систематическому изданию малорусских материалов и дал возмож-
ность исследователям пользоваться важнейшими историческими источниками, ко-
торые до тех пор лежали под спудом».

значне місце, яке Бодянський відводив українській історії та фольклору, вчений 
пояснював їх недостатньою дослідженістю: «Південна і західна русь — ось поле, яке 
в нас пустує, хоч такої неосяжної важливості для нас. для першої працюю майже 
в кожній книжці свого журналу… я сам її син».

історичні джерела, опубліковані Бодянським, поряд з  виданнями київської 
тимчасової комісії для розгляду давніх актів використовувалися вже в ХіХ столітті 
істориками Миколою костомаровим, сергієм соловйовим, Михайлом Макси-
мовичем. Публікації Бодянського склали серйозну джерельну базу для подальших 
історичних досліджень.

«Чтения» склали безцінну бібліотеку, що дозволила досліджувати вітчизняну 
історію та писемність, тим більше, на той час ще не було спеціальних періодичних 
видань. діяльність Бодянського в імператорському товаристві на посаді секретаря 
і редактора «Чтений» мала велике значення для розвитку всього слов’янознавства. 
завдяки  йому молода наука мала солідний орган, необхідний для її становлення та 
зростання. видання стало дуже популярним не тільки в наукових колах росії, а й за 
кордоном. П.-й.  Шафарик писав Бодянському: «Посилайте мені ваші “Чтения” 
невідкладно  — це дуже важливо. адже це  — багата скарбниця для слов’янства». 
з  оцінок російської критики варто відзначити відзив олександра Пипіна: «це 
видання  — велика заслуга Бодянського. воно відоме в  нашому і  слов’янському 
світі й представляє багаті історичні відомості; Бодянський умів здавна вказувати 
на нові та рідкісні матеріали, поява яких давала нові факти і  нові напрямки 
дослідженням, або знайомити російську вчену публіку з  історичними працями 
інших слов’янських літератур».

у квітні 1850 року Бодянський у  листі до олександра Попова писав про своє 
кредо редактора: «…вы первый, сколько мне известно, обратили своё внимание на 
то, чего мне так хотелось при издании, чтó лежало в основе их (“Чтений”. — В. М.), 
куда всё устремлено было, сказав: “в этом издании отразился взгляд на историю 
русскую”. да, этого-то мне преимущественно хотелось, повторяю, чтобы переста-
ли прежде всего варяжничать, потом решать все вопросы русской жизни по одним 
лишь памятникам русским, или же бредить иконописьменным на прокат… в  два 
года корни были пущены и даже начинали было показываться ростки…»1

1  Письма і. М. Бодянского к а. Н. Попову // русский архив, 1904. книга первая. с. 447.
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ці паростки вже тоді було помічено передовими людьми росії, зокрема Мико-
лою Гоголем, який високо ставив редаговані Бодянським «Чтения» і  видавничий 
досвід історика.

Про «флетчерівську історію»

утім, у  1848 році Бодянський був змушений залишити товариство історії 
і  старожитностей російських. це сталося після публікації в  першій книзі 
«Чтений» за 1848 рік записок англійського письменника і дипломата, посла в росії 
у 1588–1589 роках джільса Флетчера «о государстве русском», в яких містилася 
критика порядків у росії ХVі століття (часів івана іV Грозного і його сина Федора 
івановича) та відомості про народні заворушення в  країні. вихід твору у  світ1 
збігся з перебуванням у Москві міністра народної освіти сергія уварова. Між ним 
і  головою товариства, попечителем Московського університету графом сергієм 
строгановим існувала давня ворожнеча, чим скористалися недоброзичливці 
строганова та Бодянського2. Чутки звинувачували в  інтризі Михайла Погодіна 
та степана Шевирьова, за підказкою яких уваров доповів про неблагополучну 
публікацію Миколі і.  Що стосується самого Бодянського, то він і  не сумнівався 
в цьому. скажімо, в листі до Михайла Максимовича від 1 січня 1849 року зазначав: 
«Не духовные стихи (киреєвського. — В. М.), не статья о Малороссии в 1-й книж-
ке 4-го года3, а  тем менее форма журнала погубила наши “Чтения”, а  погубили 
их наши общие друзья и приятели, которые навели на них даже министра, а тот, 
пользуясь случаем побороться с  председателем (строгановим.  — В.  М.), всё нам 
попортил сгоряча». в іншому місці прямо писав, що закриття «Чтений» пов’язане 
з інтригами «Погодина, Шевырева… с клевреты». або ще через майже десять років 

1  якщо бути точним, то весь наклад «Чтений» із цим твором було конфісковано, до читача потрапи-
ли лише окремі примірники.

2  цікаво, що суперечності між уваровим і строгановим зумовлювалися, зокрема, різними підходами 
до процесу над кирило-Мефодіївським братством. у зв’язку з ним уваров надіслав усім університетам 
циркуляр із вимогою встановити контроль за студентами та викладачами з  метою недопущення по-
ширення слов’янофільських ідей. строганов не виконав наказ, як того вимагав уваров, характеризуючи 
його як «странный и необычный у нас способ касаться двусмысленными и неопределёнными выраже-
ниями до столь важного и щекотливого вопроса». в цей двобій втрутився шеф жандармів князь олексій 
орлов, який надіслав строганову листа з вимогою підкоритися уварову. до листа було додано копію 
доповіді орлова царю Миколі і про діяльність кирило-Мефодіївського братства з пропозиціями щодо 
покарання винних. у результаті строганов у листопаді 1847 року подав у відставку з посади попечителя 
Московського університету. вже після цього в зв’язку з «флетчерівською історією» уваров завдав стро-
ганову ще одного удару, як голові товариства історії і старожитностей російських. «Эта история была 
делом мести», — так оцінив дії уварова Петро Бартенєв.

3  ідеться про першу книжку «Чтений» в 1848 році, в якій опубліковано матеріали засідання то-
вариства, що відбулося 12 червня 1848 року. саме в ній було вміщено згаданий твір Флетчера. в цій 
книжці «Чтений» були надруковані також матеріали з  історії україни: «замечания, до Малой россии 
принадлежащие» (підготовлена Бодянським публікація рукопису XVііі ст., наданого дмитром Бантиш-
каменським), листи до гетьмана скоропадського (подав Михайло судієнко), деякі історичні джерела 
з колекції Миколи Маркевича.
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занотував: «секретарь и.  д.  Беляев1, выбранный после меня и  плясавший… по… 
дудке… Погодина, Шевырёва… с братьею». Про підступи Погодіна та Шевирьова 
Бодянський повідомляв Шафарика, куліша2 та ін. сучасник тих подій олександр 
Нікітенко3 записав у щоденнику, що «погром» у товаристві значною мірою став 
наслідком недружніх стосунків між сергієм уваровим і сергієм строгановим:

«Граф уваров сбросил графа строганова с места попечителя в Московском уни-
верситете. строганов отмстил ему в марте, представив государю записку о либерализ-
ме (коммунизме и социализме), господствующем в цензуре и во всем министерстве 
народного просвещения, так что граф уваров сам едва удержался на месте. в сентябре 
он ездил в Москву. тамошнее “общество истории и древностей”, состоящее под пред-
седательством строганова, занималось в  это время печатанием в  русском переводе 
записок Флетчера… Шевырев, некогда ухаживавший за строгановым, теперь предста-
вил министру, как неблаговидно в данную минуту печатать Флетчера и как дурно дела-
ет строганов, допуская это. и как то всегда бывает на святой руси, он подкреплял свое 
представление заверениями в собственной преданности и усердии к Богу и к царю…

1  Бєляєв іван дмитрович (1810–1873) — історик, професор Московського університету. в щоден-
нику івана забєліна є запис від 26 жовтня 1845 року, коли секретарем товариства ще був Бодянський, 
про засідання в  товаристві: «…заседание открылось чтением протокола прошлого заседания. После, 
член и. д. Беляев начал читать свою статью о Несторе как летописателе. статья длинная, состоящая 
в перефразировании слога Нестора. Прошел час в чтении. строев (історик, археограф. — В. М.) спросил: 
“к чему клонится сия статья? Пока она состоит в перефразировании Нестора, будут ли ваши выводы, 
результаты из этого перефразирования?” — “они читались, мои выводы”. — “зачем же нам читать то, 
что мы все знаем, что утомительно, скучно слушать?” все стали возражать против этого. Первые — Бо-
дянский, и. давыдов, Шевырев… Бєляев продолжал, наконец, надоел всем, и давыдов остановил его до 
следующего заседания». коли в 1865 році Беляєв захищав докторську дисертацію «крестьяне на руси», 
сергій соловйов, який тоді був деканом історико-філологічного факультету, жартома говорив, що він 
«викреслить зі свого формуляра слово “доктор”, якщо Беляєва зроблять доктором». у того ж забєліна 
в 1878 році в щоденнику занотовано про публікацію одного з документів: «Беляев (т. е. и. д.) делал по-
спешно, есть неисправности, ошибки, неряшливо».

2  На відміну від прізвища Погодіна, повідомленого самим Бодянським у 1848 році, куліш аж че-
рез чотири десятиліття висунув інтриганом у «флетчерівській історії» ще й професора, автора багато-
томної «истории россии» сергія соловйова. в поемі «куліш у пеклі» він приписав Бодянському такі 
слова щодо соловйова:

«він сам брехун! я добре знаю
 сіпаку, — тут ісько озвавсь, —
Під мене, по свойму звичаю,
 за Флетчера він підкопавсь…
Подвижник, бачите, науки:
йому не попадайсь у руки,
 ато в застінок поведе!
там з тебе видавить олію
за всяку вчену різноцію:
 Бо в дурнів перед він веде».

Нічого подібного стосовно соловйова в документах Бодянського немає. він ставився до універси-
тетського колеги досить стримано, проте подібних звинувачень проти нього не висував.

3  олександр васильович Нікітенко (1804–1877) — вихідець із українців. Народився у воронезькій 
губернії: «…Большое село, или слобода, алексеевка, населенная малороссиянами, которых русская по-
литика сделала крепостными». сам був із кріпосних. закінчив Петербурзький університет, журналіст, 
історик літератури, цензор, чиновник Міністерства народної освіти, професор Петербурзького 
університету, дійсний член академії наук.
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Но дело не в этом: иже мерою мерите, возмерится и вам. строганов, по выраже-
нию Гоголя, “нагадил” уварову. уваров — строганову. Это в порядке вещей на свя-
той руси, где такие явления между государственными людьми только доказывают 
обычную и глубокую безнравственность, к которой все привыкли. Но за что погибла 
книга Флетчера — книга, полезная для нашей истории? за что пострадал секретарь 
“общества” Бодянский, которого велели удалить в  казань? за что парализовано 
“общество”, оказавшее немало услуг науке?»1

у результаті «флетчерівської історії» цар розпорядився, щоб у майбутньому всі 
видання товариства підлягали загальній цензурі. це було сильним ударом, адже 
саме безцензурність «Чтений» давала змогу Бодянському власноруч вибирати 
й, користуючись добрими стосунками зі строгановим, публікувати документи, 
почуватися досить вільним у  суспільстві жорсткого контролю за книговиданням. 
куліш, дізнавшись про це, вражено писав 16 вересня 1846 року: «я не знал, что об-
щество ваше пользуется благодетельным правом собственной цензуры». втративши 
це право й отримавши відчутного ляпаса від самого царя, строганов відмовився від 
звання голови товариства історії і старожитностей російських, а Бодянський — від 
секретаря товариства.

Жваву реакцію Бодянського на цю подію віддзеркалено в кулішевому листі до 
нього від 24 листопада 1848 року: «истинно, так всё есть на свете, как вы говорите! 
Плетью обуха не перешибешь, а с покорностью судьбе и терпеливостью достигнешь 
благ, дарованных и здесь добрым душам. Полежим на прилавке, как вы прекрасно 
выразились, и посмотрим на чужие пляски».

от так Бодянський! він умів тримати удар і зберігати при цьому властиві йому 
гідність і гумор.

Між іншим, одним із перших Бодянського морально підтримав саме куліш, 
який у цитованому листі підбадьорював його: «итак — не унывайте, мой шановный 
друже; ещё когда всё перемелется, то і мука буде, а з той муки спечемо хліб святий 
да й самі наситимось, і добрих людей перепитаємо. враги же наші, а не хто більш, 
як той циган Погодін, посрамятся,  — ось побачите, коли не посрамятся!» в  тому 
ж листопаді 1848 року куліш писав:

«известие о постигшем вас несчастьи сперва сильно меня поразило; мне пока-
залось, что вместе с вами пала история, пала народная словесность, пали, погибли 
навсегда драгоценные остатки нашей старины. Но, к счастью моему, какой-то тай-
ный голос твердит мне беспрестанно, что истинное и прекрасное на свете живуще 
до высокой степени, и невозможно ничем убить его. Пускай торжествуют Погодины 
и им подобные, не подкопать им олтаря, при котором вы служили, как подкопали 
они вас. кто знает? Может быть, претерпеваемые вами теперь гонения приобретут 
для науки многих бескорыстных тружеников, а ваше имя покроют новою славою, 
которую вы давно заслужили… да поможет вам в этом Бог, присущий в сердцах бла-
городных людей, вам сочувствующих! а их, без сомнения, много. Мужайтесь, и да 
крепится сердце ваше».

1  Никитенко А. В. дневник. в 3-х томах. т. 1. М.: захаров, 2005. с. 510–511.
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у цьому листі куліш навіть пропонував Бодянському підтримку грошима: «знаю 
по опыту, что в обстоятельствах, подобных вашим, занять денег — всего труднее. 
Не хотите ли взять у меня две тысячи ассигнациями без процентов на неопреде-
ленное время?.. если бы вам понадобилось ещё две тысячи, то могу служить вам 
с удовольствием…»1

Михайло Максимович також журився наприкінці 1848 року: «Жалею сердечно 
о ваших “Чтениях”, что для них пробил уже так скоро последний час… Но вы успели 
уже ими составить себе навсегда памятник и много доброго запасу обнародовали 
для ученого люда… Честь вам и слава за то!»

Про незгоди між уваровим і строгановим у Москві добре знали. Борис Чичерін 
писав про строганова, що «с уваровым он был не в ладах… но сам он занимал такое 
высокое положение и в обществе, и при дворе, что мог считаться почти самостоя-
тельным правителем ввереного ему округа». як би там не було, строганов врешті-
решт був недосяжний для уварова. інша річ Бодянський, з яким цілком можна було 
розправитися, відчутно зачепивши і строганова, який йому протегував. до того ж, 
власті добре знали, хто визначав зміст «Чтений». це важливо пам’ятати, бо репресії 
стосовно Бодянського навряд чи можна пояснити лише інтригами проти нього 
особисто. Можна не сумніватися, що власті прагнули відсторонити від «Чтений» 
ученого, який практично одноосібно контролював друкований орган і  почувався 
доволі розкуто й  вільно. це логічно для властей підцензурної миколаївської росії, 
тим більше після викриття кирило-Мефодіївського товариства і  в  революційний 
для Європи 1848 рік.

узагалі кінець 40-х  — початок 50-х років став важким періодом у  житті 
прогресивних московських інтелектуалів. революція 1848 року в країнах західної 
Європи неминуче викликала нові гоніння на незалежну думку в росії. викладання 
і видавнича робота в Московському університеті були взяті під особливо жорсткий 
контроль. Філософію й  державне право іноземних держав було виключено 
з  навчальних програм. кількість студентів скорочувалася, підвищувалася плата за 
навчання. Ходили навіть чутки про закриття університетів…

розправа з Бодянським, що мала не тільки особистий, але й суспільний характер, 
органічно вписувалася в цей похмурий контекст. цікаво, що в українських радянських 
дослідженнях у 20-х роках ХХ століття зазначалося: «Флетчерова історія була тільки 
каменем, що його кинув один із сановних комбатантів у  свого супротивника. 
внаслідок цієї боротьби найбільше постраждав Бодянський, позбавлений кафедри 
і заробітку…»2

Міністр народної освіти сергій уваров розпорядився «перемістити» Бодянського 
з Московського в казанський університет. Більше того, на його місце призначили 
відомого славіста віктора Григоровича3 з казані. Проте Бодянський відмовився від 
казані, подав у відставку, яка була прийнята. ті, хто знав Бодянського, стверджували: 

1  Куліш П. Повне зібрання творів. листи. том 1. 1841–1850. с. 241, 242, 243.
2  Данилов В. о. М. Бодянський і його листування з М. о. Максимовичем // україна, 1927. № 6. с. 93.
3 Григорович віктор іванович (1815–1876)  — філолог та історик, професор казанського 

і Новоросійського університетів.
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«как характер, Бодянский был человек очень независимый,  — качество слишком 
редкое в нашем учено-литературном мире… Эпизод с переводом в казань свидетель-
ствует об этой независимости, в которой сказывалась и черта малорусского упрям-
ства». доволі влучна оцінка!

до речі, Бодянський мотивував невиїзд із Москви своєю хворобою. в листопаді 
1848 року він звернувся з  листом до міністра народної освіти сергія уварова, 
в  якому зазначав, що «за станом здоров’я для нього єдиним нешкідливим місцем 
перебування може бути лише Москва». в цьому твердженні йому серйозно допоміг 
відповідною медичною довідкою професор аркадій альфонський. у грудні 1848 року 
Бодянський, посилаючись на неї, повідомив університетську раду, що через слабкий 
стан здоров’я він не може «безпечно і без найзгубніших для себе наслідків залишити 
клімат московський». крім того, досвідчений професор у  згаданому листі до 
сергія уварова витончено послався на те, що за підпискою, яку дав перед від’їздом 
у закордонне відрядження, «він зобов’язувався прослужити не менше 12 років саме 
при Московському університеті». Міністр цей хитромудрий довід до уваги не взяв, 
але, враховуючи стан здоров’я Бодянського, надав йому можливість «просити про 
звільнення зовсім від служби». Що той і зробив.

Писав про це так: «…Принужден был оставить кафедру в Московском универси-
тете, не согласившись отправиться в далёкую и вредную для моего хилого здоровья 
казань. теперь живу в Белокаменной частным лицом, а преемник мой не соглаша-
ется расстаться со своей казанью, в которой ему так хорошо1: и потому вот Москва 
ныне без профессора славянских наречий».

здається, все з’ясовано, та раптом у  спогадах колишнього студента Москов-
ського університету П. д. Шестакова зустрів я розповідь про те, як він, будучи вже 
вчителем тверської гімназії, зайшов до Бодянського додому саме тоді, коли «флет-
черівська історія» була в  розпалі. Професор сказав йому: «вони перевели мене 
в казань. Не поїду я туди, нізащо не поїду. я сказав попечителю, що краще зали-
шуся в Москві приходським учителем, а в казань не поїду, ніяк і не можу поїхати, 
бо це дуже засмутить мою стареньку матінку. вона живе собі в  своїй Малоросії 
спокійно, знаючи, що син осип служить у  Москві, професором чи вчителем, їй 
однаково. раптом вона дізнається, що мене переведено до казані і відразу подумає, 
що її осип напевне щось недобре накоїв — вона намучиться… Ні, нікуди з Москви 
не поїду, не доведу матінку до сліз…»

На мою думку, це один із сильних аргументів на користь того, чому Бодянський 
залишився в Москві.

втративши професорську зарплату, Бодянський потрапив у скруту й, за слова-
ми куліша, «мусив би він цілісінький рік жити, положивши зуби на полицю». Між 
іншим, тільки у куліша зустрів я цікаву розповідь про те, як вдалося вченому викру-
титися з безгрошів’я: «Но знайшлись такі добрі і грошовиті люде (нехай святиться 
пам’ять їх!), що саме під цю лиху годину припала їм охота до слов’янщини, котру 

1  Бодянський спрощував складну ситуацію, в яку потрапив і Григорович. утім, справді казанський 
професор приїхав у Москву аж наприкінці серпня 1849 року і поспішив із візитом до Бодянського, але 
той його не прийняв.
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Бодянський знав широко і глибоко; дак вони поти слухали в нього дома університет-
ські лекції, аж поки йому вернено насущний хліб». іншими словами, друзі та знайомі 
підтримали славіста, не принижуючи його подачками, а надавши можливість заро-
бити гроші.

в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей императорского 
Московского университета» зафіксовано: «с высочайшего Государя императора 
соизволения уволен от службы при казанском университете… 1849 г., января 2-го1; 
в отставке был, без награждения чином, с 1849 г., января 2-го дня по 22 декабря 
того же года».

отже, наприкінці 1849 року Бодянський повернувся до університету. як це 
трапилось? у щоденнику Бодянського знаходимо відповідь. виявляється, в жовтні 
1848 року, тобто відразу після звільнення Бодянського у зв’язку з «флетчерівською 
історією», відбулася бесіда графа строганова з імператором. вона настільки цікава, 
що гідна повного відтворення в запису Бодянського зі слів строганова: «Бывши у го-
сударя, — говорит граф с. Г. строганов, — после обеда я отошел с ним к камину, где, 
закурив сигарки, он спросил меня: “Что там ты печатаешь такое?” — “Государь, — 
отвечал я, — я печатал такое, что всегда готов напечатать. Флетчерово сочинение 
относится к царствованию ивана Грозного и сына его Федора ивановича; все худое, 
замеченное иностранцем о руси того времени, не относится к  нынешней, ничем 
на неё непохожей. уваров, по личной ко мне вражде решил наделать из этого шуму 
и представить вашему величеству как нечто зловредное. а я, между тем, напечатал 
его в журнале ученого общества, бывшего под моим председательством, и имею-
щего весьма тесный круг читателей, преимущественно ученых… одних архиереев 
изъявило желание получить его 33…  — “Но и  архиереям не всё можно дозволять 
читать”. — “так, государь, но если ученым мы будем не дозволять знать худую сто-
рону нашу, тогда и в доброй мир усомниться”2. — “Хорошо, хорошо, — подхватил 
тогда государь, — мы всё это уладим скоро, и пострадавший от уварова возвратится 
непременно на своё место, когда тот не будет более министром, а это, говорю тебе, 
скоро наступит”. и точно, ровно через год (20 октября 1849 г.) уваров не был уже 
более министром».

а ще через два місяці Микола і дотримав свого слова щодо університетського 
місця Бодянського: «высочайшим приказом по гражданскому ведомству определён 
по прежнему исправляющим должность ординарного профессора Московского 
университета, 1849 г., декабря 22-го».

втім, осип Максимович дізнався про своє повернення до університету ще 
18 грудня…

1  саме такий запис внесено до «Формулярного списку» про службу Бодянського в Московському 
університеті.

2  ось що писав у 1867 році про цю історію сам Бодянський:
«Мы все ещё боимся, и по истечении целых столетий, преклонить ухо своё к невыгодным отзывам 

о нас иностранцев, — все ещё думаем, что они, говоря о россии за 300 лет, говорят о теперешней рос-
сии, о нас и наших порядках… или так уже и суждено нам никогда не взглянуть прямо в глаза никакой 
правде о нас, высказанной нашими врагами без обиняков и покровов?..»
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«Сонце і в наше віконце…»

у неділю 18 грудня незмінний слуга Бодянського андрій («человек мой», як 
говорив осип Максимович) приніс йому записку прямо в ліжко десь о восьмій ранку. 
Правитель канцелярії попечителя Московського університету олександр іванович 
Філімонов писав, що помічник попечителя князь Григорій олексійович Щербатов 
просить Бодянського завітати до нього в  годину пополудні «для переговоров по 
имеющемуся до него делу».

«Нарешті, блиснуло сонце і в наше віконце», — подумав про себе охочий до при-
казок осип Максимович. у призначений час він був у Щербатова, який за відсутності 
попечителя виконував його обов’язки. Чиновник із певною врочистістю показав 
Бодянському документ із Міністерства народної освіти про повернення професора 
до Московського університету на ту ж кафедру:

— я поспішив вас повідомити найперший. адже ви, певна річ, ще не чули про 
це ні від кого?

— Ні, не чув, але здогадувався.
Повернувшись додому, Бодянський із апетитом пообідав і вийшов на прогулянку, 

щемно відчуваючи себе знову професором університету. Ходив довго, поки не 
втомився, а прийшовши нарешті додому, викупався та походжав по кімнаті, поки 
волосся просохне. тоді й потягло його до пера, присів до столу й записав про зустріч 
із Щербатовим: «После сего разговор сам собою коснулся моих отношений к быв-
шему министру просвещения (графу уварову) и его подручников в деле Флетчера. 
я рассказал ему всю историю оного». ледве поставив крапку, як андрій подав нову 
записку — від редактора «Московских ведомостей» івана олексійовича дмитрієва. 
той писав: «сейчас я  получил “русский инвалид” от 15 декабря № 270, где напе-
чатан высочайший приказ по гражданскому ведомству от 4 декабря, в коем сказа-
но: “определяется из отставных надворный советник Бодянский — исправляющим 
должность ординарного профессора императорского Московского университета”. 
Поздравляю, вы опять нашего ведомства и места».

осип Максимович ледь усміхнувся, знову взяв перо й, вірний своїй скрупульозності, 
зауважив письмово: «здесь ошибка. ещё в  прошлом году я  получил, по представ-
лению министерства, чин коллежского советника1». власне, його формально було 
підвищено в чині 12 березня того року, коли він уже не працював в університеті, але 
«со старшинством с 1848 г., октября 29-го». виходило, що міністр уваров посприяв 
у новому чині для професора невдовзі перед тим, як вигнав його із Московського 
університету. одна рука не знає, що робить інша? та ні, правду кажучи, міністр 
завжди ставився до нього непогано: всі службові й наукові просування Бодянського, 
починаючи зі здобуття ступеня кандидата в 1834 році, сталися за уварова. Професор 
таки захоплювався уваровим, особливо після повернення з-за кордону. саме тоді 
писав ізмаїлу срезневському: «какая же разница уваров 1837 и уваров 1842 года! 
вот что значит умный человек, понимающий свой век и желания народов! от него 

1  Надвірний радник  — у  цивільній службі чин 7-го класу, а  колезький радник  — чиновник  
6-го класу.
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мы можем многого надеяться и много получить для своего славянства; решительно 
влюблен по уши в него, а известно, что любовь рада творить хотения сердца…»

усе проходить, швидко пройшла й любов до уварова. та все ж саме він і правив 
у міністерстві більш як півтора десятка літ, упродовж яких незграбний семінарист 
виріс у  поважного професора. Хай не міністр штовхав його в  спину, але ж  і  не 
гальмував до минулого року.

тим більше, що Погодін, який довгі роки покровительствував Бодянському, 
був у  добрих стосунках із уваровим. Чому був? і  тепер вони товаришують, разом 
і витіснили його з університету. Погодін постарався для цього найбільше! це саме 
він, як кажуть, наколотив гороху з капустою. та постривай, лишень, тепер уже йому 
гарну дулю піднесу під самісінький ніс. далебі, що так!

Піймав облизня й Шевирьов! у Бодянського з ним були справді теплі та довірли-
ві стосунки. Чого варті листи, якими вони обмінялися незадовго до «флетчерівської 
історії»! тоді Бодянський відчув якісь несприятливі підводні течії навколо кафедри 
історії і літератури слов’янських наріч та нього самого. здалося навіть, що кафедру 
у нього хочуть забрати. сергій уваров дуже наполегливо прагнув послухати, що про-
фесор Бодянський викладає студентам, і вимагав конспект університетського курсу. 
саме декан факультету Шевирьов попередив його про це. двадцять шостого серпня 
1848 року Бодянський звертався до Шевирьова: «скажите откровенно, без всяких 
обиняков и пощады меня, без всяких прелюдий… коли министру нужна кафедра для 
чего-нибудь, для собственного-ли покоя, из предосторожности по шаткости време-
ни, или для чего бы то ни было — я больше не сижу на ней; но проходить подобные 
мытарства, и притом занимая столько лет ее… я не в состоянии, я не могу принудить 
себя. лучше без хлопот и затянуть: “я в пустыню удаляюсь!”… Нет, почтеннейший 
и добрейший степан Петрович, после этого вам  и прочим сотоварищам моим рас-
ти, а мне  м а л и т и с я ».

за два тижні міністр приїхав у Москву, і Бодянський знову звертався до декана: 
«как вы думаете, следует-ли мне самому явиться к министру, прежде нежели он ста-
нет посещать нас и извиниться перед ним в том, что по сю пору не мог доставить 
ему своего конспекта, или же передать это посредничеству попечителя?.. Пожалуй-
ста надоумьте меня, как лучше сделать: вы хороши с министром, знаете его коротко, 
а я ничего этого не имею. я вовсе не прочь, как видите, от удовлетворения его: но 
что же делать, что обширность кафедры не позволяет никак съежиться? При том 
пожалуй съежишься, а он подумает с намерением. впрочем, если я уже упустил над-
лежащее время — так тому и быть».

Шевирьов невідкладно відповів: «вы хорошо сделаете, если явитесь к  мини-
стру, который, вероятно, и сам заговорит с вами о конспекте…» за дві доби — 14 ве-
ресня  — Шевирьов попередив осипа Максимовича про те, що наступного дня 
міністр народної освіти сергій уваров буде в нього на лекції, і радив професорові: 
«Могу дать один совет, если его примете: постарайтесь представить нечто цельное, 
стройное и сжатое»1. Бодянський відповів того ж дня: «от всей души благодарю 

1  вр іл, ф. 99, од. зб. 94 , арк. 11.
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вас за весть о намерении министра побывать у меня на лекции. Хоть и ждал я его 
каждый раз, тем не менее от вас первых узнаю определенно о том. Постараюсь, 
как советуете, высказаться. одно только не знаю, в котором часу будет он? у меня 
завтра две лекции, в 12 часу по истории чешской словесности и в 1-м часу по языку 
чешскому, последняя мало представляет простора к цельности, сжатости и строй-
ности. впрочем авось найдется что нибудь  годное. еще: читать-ли по тетради, или 
же напротив?»

він абсолютно довіряв деканові й переймався навіть такими дрібницями, а Ше-
вирьов із уваровим уже готували його вигнання з університету… Хіба можна це за-
бути й пробачити?

втім, очевидно, що граф уваров дуже хотів насолити графу строганову. а коли 
пани б’ються — у холопів чуби тріщать…  та ще, напевне, боявся міністр освіти опи-
нитися в «неприязненном положении» серед європейських подій того року… Біг свя-
тий йому суддя1.

Що ж думати про гонителя уварова, коли треба поспішати до спасителя стро-
ганова… Бодянський відправився до нього о 7-й вечора і про цей візит записав у що-
деннику того ж дня: «я благодарил его от души за неоставление меня во все время 
моей отставки и содействие его в теперешней перемене». Проте варто було стро-
ганову запропонувати Бодянському вже наступного дня взяти участь у науковому 
диспуті тимофія Грановського, як той категорично заперечив:

«во-первых, не имею права являться среди своей братии (т. е. как профессор), 
пока не получу официального уведомления о своём определении от ректора уни-
верситета; во-вторых, явившись, я обратил бы тем общее внимание на себя и мог 
бы заставить подумать людей неблагомыслящих то, чего мне и в голову никогда не 
приходило, именно: о нетерпении моём как можно поскорее надеть на себя про-
фессорский фрак…»

розпрощавшись зі строгановим, осип Максимович по дорозі завернув у Хліб-
ний провулок до сергія Павловича Шипова  — генерала від інфантерії, сенатора, 
учасника вітчизняної війни 1812 року, члена всіляких громадських, освітніх і куль-
турних організацій. вони дружили вже декілька років, і Бодянський був особливо 
вдячний шістдесятирічному генералові за щире й тепле співчуття, яке він виявляв до 
нього в нелегкі місяці чиновної немилості: «он и супруга его, графиня комаровская 
анна евграфовна, чрезвычайно обрадовались и поздравлениям не было конца. оба 
они принимали во мне самое живое участие».

так закінчився цей щасливий і хвилюючий для Бодянського день. але й про-
тягом наступних днів друзі вітали професора, який переможно повернувся 
в свою alma mater. акуратний осип Максимович ледве встигав записувати в що-
денник…

1  дізнавшись 4 вересня 1855 року про смерть уварова, Бодянський записав у щоденнику: «упокой, 
Господи, умершего! Не тем будет помянут, он был весьма умный человек, единственный министр, но по 
сердцу незавидный… Жаль было видеть его, почти всеми своими клевретами, оставленного в Москве, 
в последние годы его пребывания в ней по жестокой болезни…»
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«Щоб вас обняти й поздоровити з перемогою…»

«19 декабря. в три часа пополудни пришёл Михаил александрович Максимович 
с поздравлением… “я узнал эту приятную новость… и полетел к вам”».

«20 декабря. рано, лишь только разнесли будочники 276 № “Московских Поли-
цейских ведомостей”, в котором был напечатан приказ о моём определении в уни-
верситет, родители Новикова (евг. Петров.)1, моего ученика и недавнего магистра… 
прислали человека с поздравлениями, а вскоре и сын их явился с тем же, но не за-
стал меня дома. вечером повторил своё посещение…

Перед обедом посетил Н. в. сушков2 всегда, в продолжение последнего особливо 
года, принимавший в моём положении самое горячее участие».

а тепер, читачу, увага! запис у щоденнику Бодянського від 21 грудня 1849 року:
«Часа в три пополудни навестил меня Николай васильевич Гоголь, пришедший 

с поздравлением о победе над супостаты: 
— Максимович (М. а.) был у меня сейчас, сказал Гоголь и сообщил мне новость 

о вас, и я немедленно же очутился у вас, чтобы вас обнять и поздравить с победою. 
конечно, можно и без университета жить, но без средств к жизни что за жизнь? вам 
же, для ваших прекрасных предприятий, более другого нужны средства».

вже 7 січня 1850 року Бодянського тепло вітав із тули Пантелеймон куліш:
«Нужно ли уверять вас, что я от всей души разделил вашу радость? я, впрочем, 

долго на себя досадовал, отчего я не радуюсь возвращению вашему на кафедру так, 
как радуюсь счастливому какому-нибудь событию в собственном уголке, и теперь 
вижу, что радость эта растянута в тонкую проволоку, которая тонкою, но непре-
рывною нитью будет тягнуться через множество лет. всякой раз, как о вас вспом-
ню, я чувствую эту проволоку в душе своей и счастлив столько, сколько может быть 
счастлив человек, который от радости не скаче, а  от беды не плаче. таков я, по 
крайней мере с некоторого времени таков. Ну, спасы ж вас Боже й поможы!»

Не станемо збільшувати коло людей, які щиро раділи поверненню Бодянського до 
Московського університету, аби не відвертати уваги від основної лінії нашої розповіді. 
в цій ситуації мабуть-таки досить імен видатних українців Гоголя, куліша, Максимо-
вича, які високо ставили діяльність Бодянського і морально підтримували його.

Наступного року після відновлення в Московському університеті Бодянсько-
го декілька разів заохочували на високому рівні. в  згаданому «Биографическом 
словаре…» читаємо: «Государь император, 1850 г., июня 16-го, удостоил благо-
склонного принятия поднесенный… экземпляр сочинения “славянских древно-
стей”, соч. Шафарика, переведённого г. Бодянским с чешского и напечатанного 
в Москве 1848 года. его императорское высочество Государь Наследник цеса-
ревич, тоже приняв эту книгу благосклонно, поручил благодарить от имени его 
высочества». крім того, новий міністр народної освіти в серпні 1850 року оголо-
сив Бодянському, в числі інших, подяку за відмінний порядок в учбовій частині 

1  Про Євгена Новікова, книгу якого «Гус и лютер» читав Шевченко, йшлося вище.
2  сушков Микола васильович (1796–1871) — письменник і драматург, друг Бодянського.
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Московского університету. а ще 1 жовтня 1850 року Бодянського було обрано 
членом товариства історії і старожитностей південнослов’янських1. усі ці відзна-
ки були зафіксовані у «Формулярному списку» професора Московського універ-
ситету2.

втім, щасливе завершення історії з університетом не вплинуло на повернення 
Бодянського в «Чтения» чи відновлення його членства в імператорському товари-
стві історії і  старожитностей російських, куди він повернувся лише наприкінці 
1857 року, коли Шевченко був уже в Нижньому Новгороді…

роботу товариства та його друкованого органу без нього і  строганова Бодян-
ський із самого початку оцінював негативно, вважаючи, що Москва швидко віддала 
Петербургу пальму першості публікації історичних документів. у квітні 1850 року 
писав олександру Попову: «да, Питер снова осиливает Москву по материалам исто-
рическим. Поделом ей, коли не умела или не хотела удержать завоёванного места! 
Пускай её себе занимается перебором всякого мелкого хламу, любуется им, прикри-
кивая: “се русь святая, се житие ея!”… общество русской истории досталось варяго-
русам… в его “временнике”3 только и продолжения от “Чтений”, что формат, обёрт-
ки, да иногда насильное присвоение чужого…»4

як свідчили очевидці, Бодянський важко пережив «флетчерівську історію», за-
мкнувся в собі, порвав із людьми, які виступили проти нього чи ухилилися в склад-
ній ситуації. довгий час він навіть не з’являвся на дружніх вечорах і професорських 
диспутах, «боясь встречи с людьми, с которыми не хотелось бы мне встречаться даже 
и в раю, и в аду…».

з іншого боку, Бодянський надовго зберіг вдячну пам’ять про Петра Чаадаєва, 
який підтримав його під час «флетчерівської історії», і через майже вісім років, аж 
у  квітні 1856 року записав у  щоденнику: «когда огласилась история моя с  мини-
стром просвещения, он один из первых посетил меня, бывши до того вовсе не зна-
ком со мною, и после охотно встречался всюду, особенно у Шипова, даже узнавая 
нарочно наперед дни, в которые я бывал у последнего».

Неприємності, пов’язані з  історією публікації злощасного твору Флетчера, Бо-
дянський також запам’ятав на все життя. Через двадцять років він писав щодо мате-
ріалів, які поступали в «Чтения»: «разумеется, буде бы что встретилось очень проти-
воцензурное, я в праве исключить оное, чтобы не услали меня в отдаленные места 
трудно обитаемые». Хоча таку загрозу і не сприймав буквально, але в його словах 
зачаїлася гірка пам’ять про «заслання» в казань у 1848 році.

упродовж багатьох років осип Бодянський пильнував, щоб твір Флетчера не 
потрапив до будь-кого, і ніколи й нікому не давав примірники, що в нього збере-
глися. Навіть кулішеві, як той сам свідчив, він «не дав примірника вже надруко-
ваного Флетчера, а дозволив тільки переписати». коли він уперше все-таки випу-

1  17 червня 1852 року Бодянський мимохідь зазначив у щоденнику: «общество истории и древ-
ностей югославских в загребе… год тому назад прислало мне диплом на почётного члена».

2  вр іл, ф. 99, од. зб. 396, арк. 1–9.
3  Після закриття «Чтений» органом товариства став «временник».
4  Письма о. М. Бодянского к а. Н. Попову // русский архив, 1904. книга первая. с. 446–447.
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стив книгу англійця зі своїх рук, то докладно занотував у  щоденнику 14 лютого 
1854 року, як у помічника попечителя київського учбового округу Михайла воло-
димировича Юзефовича просив захистити його брата Федора від нападок дирек-
тора Полтавської гімназії, і той пообіцяв: «Пользуясь таким отношением своим ко 
мне, он выманил у меня один экземпляр Флетчера, которого до сих пор никто еще 
не в силах был выпросить».

Протягом наступних років Бодянський інколи змушений був передавати кни-
гу Флетчера на вимогу начальства, і  тоді він скрупульозно записував, скажімо, 
будучи управляючим друкарнею Московського університету: «По приказанию 
господина исправляющего должность попечителя Московского учебного округа 
Н. в. исакова взят отсюда один экземпляр Флетчера и сего числа отправлен мною 
в канцелярию его… под печатью 20го мая 1859 года. управляющий типографией 
о. Бодянський»1.

«Пропадаю в неволі…»

якщо для Бодянського кінець 1849 року був переможним і щасливим, то зовсім 
інакше почувався в той час Шевченко. лист до андрія лизогуба від 29 грудня поет 
починав так: «На самий Святвечір сижу собі один-однісінький у хатині та журюся, згаду-
ючи свою Україну і тебе, мій друже єдиний. Думаю: от Бог дає і свято своє велике на радість 
добрим людям, а мені нема з ким слова промовить». Шевченко сподівався через лизогуба 
продавати свої малюнки, бо мав потребу в грошах. втім, за два тижні до того началь-
ник ііі відділу олексій орлов повідомив командира окремого оренбурзького кор-
пусу володимира обручова, що його запит про можливість дозволити Шевченкові 
займатися малюванням відхилено царем2. Митець до кінця заслання мучився: «Пи-
сать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. а рисовать — 
и сам верховный судия не знает, за что запрещено».

Про тодішній душевний стан поета свідчить його перший лист до Бодянського, 
написаний в оренбурзі 3 січня 1850 року:

«Поздоровляю тебе з цим Новим роком, друже мій єдиний! Нехай з тобою діється те, 
чого ти у Бога благаєш, — давно, давно ми не бачились, та не знаю, чи й побачимося швид-
ко, а може, вже й ніколи — крий Мати Господня! А думаю, що так, бо мене дуже далеко 
запровтор[ил]а моя погана доля та добрії люде! Я оце вже третій рік як пропадаю в нево-
лі — в цім Богом забутім краї! Тяжко мені, друже! Дуже тяжко! Та що маю робить? Перей-
шов я пішки двічі всю киргизьку степ аж до Аральського моря3 — плавав по йому два літа, 
Господи, яке погане! Аж бридко згадувать! Не те що розказувать добрим людям.

1  вр іл, ф. 99, од. зб. 7, арк. 35 зв.
2  відомо, що саме Микола і у 1847 році наклав резолюцію на пропозиції орлова відправити Шев-

ченка рядовим в окремий оренбурзький корпус: «Под строжайший надзор и с запрещением писать 
и рисовать».

3  у складі аральської описової експедиції Шевченко пройшов з 11 травня до 19 червня 1847 року 
від орської фортеці до раїмського укріплення, звідси — до оренбурга (з 9 до 31 жовтня 1849 року).
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Ось бач, як зо мною діялось. Поїхав я тойді в Київ із Петербурга, тойді, як ми з тобою 
в  Москві бачились1, і  думав уже в  Києві ожениться2 та й  жить на світі, як добрі люде 
живуть, — уже було й подружіє найшлось. Та Господь не благословив моєї доброї долі! — не 
дав мені докончить віку короткого на нашій любій Україні. Тяжко! Аж сльози капають, 
як згадаю, так тяжко! Мене з Києва загнали аж сюди, і за що? За вірші! І заказали пи-
сать їх, а що найгірше… рисовать! І отепер бачиш, як я отут пропадаю, живу в казармах 
меж солдатами — ні з ким слово промовить, і нема чого прочитать — нудьга! Нудьга 
така, що вона мене незабаром вжене в домовину! Не знаю, чи карався ще хто на сім світі 
так, як я тепер караюсь? І не знаю за що. Оцей, що привезе тобі лист мій, наш земляк — 
Левицький3, привітай його, друже мій добрий! Добра, щира душа! Він мені в великій став 
пригоді на чужині! — дай йому мою “Тризну” і “Гамалію”, коли вона ще жива, а мені, коли 
буде твоя ласка, пришли Кониського4, добреє зробиш діло, нехай я хоч читатиму про нашу 
безталанную Україну, бо я вже її ніколи не побачу! Так щось серце віщує! Пришли і напиши, 
коли буде ласка, по адресу: в Оренбург Карлу Івановичу Герну5 — в генеральний штаб, — 
а  мене на адресі не упоминай, цур йому, він знатиме по штемпелю. Оставайся здоров, 
друже мій єдиний! Нехай тобі Бог посилає, чото ти в його просиш. Згадуй інколи безта-
ланного Т. Шевченка».

це один із найпронизливіших листів Шевченка, написаних у засланні. довіра 
до Бодянського дала змогу засланцеві виплакати свою зболену душу, викричати за-
тамований біль за несправедливість долі, що так тяжко покарала його.

в унісон із настроєм листа Шевченко надіслав другові вірша:
«а щоб не оставалося гулящого паперу, то нá тобі вірш з десяток своєї роботи:

як маю я журитися,
докучати людям.
Піду собі світ-за-очі —
Що буде, те й буде.
Найду долю, одружуся,
Не найду — втоплюся,
а не продам себе людям,
в найми не наймуся.

1  ішлося про зустріч із Бодянським у Москві в 1845 році.
2  Шевченко мав намір одружитися з дочкою священика села кирилівка Г. і. кошиця — Феодосією 

кошиць, але батько дівчини не дав згоди на шлюб. у повісті «Близнецы» Шевченко змалював автобіо-
графічний епізод знайомства з молодою дівчиною в київській лаврі.

3  левицький сергій Петрович (1822–1855) — родом із україни, навчався в київському університе-
ті, чиновник оренбурзької прикордонної комісії. з ним Шевченко познайомився в оренбурзі 9 червня 
1847 року, часто зустрічався в кінці 1849 — на початку 1850 років.

4  ішлося про «историю русов или Малой россии. сочинение Георгия конисского, архиепископа 
белорусского»), видану в 1846 році Бодянським.

5  Шевченко познайомився з карлом івановичем Герном (1816 — ?) 21 травня 1848 року в укрі-
пленні карабутак під час переходу з орської фортеці до раїмського укріплення. у повісті «Близнецы» 
Шевченко описав цю зустріч: «Мы остановились на речке карабутаке, вблизи воздвигавшегося в  то 
время форта… Меня, в числе других, пригласил строитель форта разделить его походный обед в кибитке, 
и здесь-то я познакомился с ним, с единственным человеком во всем безлюдном оренбургском крае». 
Не випадково, прибувши до оренбурга, поет просить писати йому на ім’я к. і. Герна. з січня до арешту 
23 квітня 1850 року він жив у флігелі будинку к. і. Герна.
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Пішов собі світ-за-очі —
доля не спіткалась…
а воленьку добрі люде
і не торговали,
а без торгу закинули
в далеку неволю!
Щоб не було свободного
На нашому полю!»

у той же час, на самому початку 1850 року, тарас Григорович волав і до василя 
Жуковського: «сжальтесь надо мною! исходатайствуйте (вы многое можете!) позво-
ление мне только рисовать — больше ничего и надеяться не могу и не прошу боль-
ше ничего. сжальтесь надо мною!» Нічого подібного поет не просив у Бодянського, 
бо знав, що той не зможе допомогти, проте він сподівався, що професор не відмо-
вить із літературою, передусім, із новими літописними публікаціями.

тож слід відразу чітко уявити собі характер допомоги, яку надавав поетові в той 
час Бодянський. скажімо, в  «коментарях» до 6-го тому Повного зібрання творів 
Шевченка читаємо: «коли Шевченко був на засланні, о. Бодянський надсилав йому 
книжки, клопотався про полегшення його долі». якщо розглядати сáме надсилання 
Бодянським книг у глушину, як полегшення поетової долі, що цілком можливо, то 
ця фраза не викликає сумніву. та пам’ятаймо, що ніяк інакше Бодянський не «кло-
потався» про Шевченка, навіть не надсилав йому грошей. тим більше він аж ніяк 
не міг полегшити умови життя поета на засланні, добитися йому дозволу писати 
і малювати чи достроково звільнитися.

сергій левицький виконав доручення Шевченка й передав його листа Бодян-
ському та ще й розповів про цей візит у листі до поета від 6 березня 1850 року: «до-
їхавши до Москви… пішов до Бодянського, насилу достукався, да вжеж зато як ска-
зав, що я від вас і ще маю писульку, то із його зробилось щось таке, як буцім він чує 
об браті, або об кім-небудь дуже близькім його щирому серцю; довго балакали про 
оренбург, як жить там усім, і як жить вам, бідкували і горювали вмісті да після, пого-
воривши як родичі, розійшлись…» дуже цінний і важливий штрих, який дає уявлен-
ня про дружнє ставлення Бодянського до Шевченка1. Проте будемо пам’ятати, що 
відповідь осипа Максимовича на цей лист Шевченка невідома, та й навряд чи вона 
була взагалі, принаймні літопис, який просив поет («историю русов»), він тоді не 
отримав. Нагадаю, до речі, що на початку 1850 року, коли левицький привіз листа 
від поета, Бодянський якраз повернувся в університет після річного відлучення від 
рідної кафедри. у благополучний її фінал зробив свій внесок і воєнний генерал-гу-
бернатор Москви арсеній закревський, до якого 29 січня з візитом прийшов Бодян-

1  Після цього левицький відвідав і Петра редкіна: «той, спасибі йому, привітав добрим словом і тож 
розпрошував, як живете ви, да тілько мені кажеться, що се вже не то, що Бодянський, видно, що воно 
чи боїться чого, чи вже, мабуть, так набрався того кепського духу петербурзького і дивиться як би собі 
гарно, а не до других». ці відвідини левицьким редкіна і дають підставу думати, що той був знайомий 
із Шевченком, але скоріше за все, мимохідь. до того ж, редкін, який працював тоді секретарем міністра 
внутрішніх справ л. о. Перовського, мабуть, остерігався виявити глибший інтерес до засланця Шевчен-
ка, дбаючи, як зірко підмітив левицький, про свою кар’єру.
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ський. до речі, закревський виступав навіть проти натяку на будь-яку прогресив-
ність поглядів, і між ними відбулася така розмова:

— Что угодно вам?
— обязанный столько милостивому участию в судьбе моей, ваше сиятельство, 

я не хотел бы взойти снова на кафедру, как явившись вашему сиятельству и принес-
ши бесконечно глубокую признательность.

— Покорно благодарю. вы знаете, что я взял вас на свою ответственность. Будь-
те особенно осторожны в словах. Что делать? таков век. Нельзя же нам желать всего 
того, что там!.. Не правда ли?

— избави Бог! — ответил я.
Напучення воєнного генерал-губернатора про «особливу обережність у словах», 

яку шанобливо вислухав норовистий професор, тільки підсилює в нашому сприй-
нятті невимовну гіркоту Шевченкової скарги в листі до Бодянського: «Мене з Києва 
загнали аж сюди, і за що? За вірші! і заказали писать їх…» Хто ж не знає, що головною 
причиною заслання поета в солдати з суворою забороною писати й малювати стало 
його поетичне слово, передусім, поема «сон», в якій нещадно висміяно царя й ца-
рицю. Не забудьмо, що сатиричні штрихи до їх портретів Шевченко почерпнув із 
розповіді Бодянського про книгу маркіза де кюстіна. Містика та й годі…

«Кланяйся за мене Бодянському»

Про те, що тарас Григорович пам’ятав Бодянського, свідчать рядки з  листа їх 
спільному знайомому андрію козачковському в україну 16 липня 1852 року: «Еже-
ли пишешь когда О. М. Бодянскому, то кланяйся за мене». Проте другу спробу зав’язати 
листування з Бодянським поет зробив тільки майже три роки потому. це був лист 
із Новопетровського укріплення від 15 листопада 1852 року, який наведу повністю:

«Вітаю тебе, мій добрий, мій єдиний друже!
Лучше всего молчать бы, ежели нечего сказать доброго, но увы! Человеку необходимо 

исповедывать свое горе, а мое горе великое! И кому, как не тебе, его я исповедую? Шестой год 
уже, как я обезволен, и шестой год как не пишу никому ни слова1. Та, правду сказать, и писать 
некому. В добре та счастии, бывало, на собаку кинеш, а влучиш друга або великого прияте-
ля. Недаром Мерзляков сказал: “Все други, все приятели до черного лишь дня”2. А покойный 
Данте говорит, что в нашей жизни нет горшего горя, как в несчастии вспоминать о про-
шлом счастии3. Правду сказал покойный флорентиец, я  это на себе теперь каждый день 
испытываю. Хоть тоже, правду сказать, в моей прошлой жизни не много было радостей, по 
крайней мере, все-таки было что-то похоже немного на свободу, а одна тень свободы человека 

1  відомими є принаймні півтора десятки листів Шевченка із заслання, написаних кільком адреса-
там ще до листа Бодянському. в даному випадку поет, очевидно, хотів підкреслити своє одиноцтво та 
відірваність від цивілізованого світу.

2  Мерзляков олексій Федорович (1778–1830) — російський поет, перекладач, професор Московсь-
кого університету. Шевченко цитував рядки популярної пісні на слова Мерзлякова «среди долины ров-
ныя» (Песни и романсы а. Мерзлякова. М., 1830. с. 2).

3  Шевченко вільно переказував рядки з п’ятої пісні «Пекла» данте алігьєрі.
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возвышает. Прежде, бывало, хоть посмотришь на радости людей, а теперь и чужого счастия 
не видишь. Кругом горе, пустыня, а в пустыне казармы, а в казармах солдаты, а солдатам 
какая радость к  лицу? В  такой-то сфере, друже мой, я  теперь прозябаю. И  долго ли еще 
продлится это тяжкое испытание? Не жаль бы было, если б терпел да знал, за что. А то, 
ей-богу, не знаю; например, мне запрещено рисовать, а я во всю жизнь мою одной черты не 
провел предусмотрительной, а не давать заниматься человеку тем искусством, для которо-
го он всю жизнь свою посвятил, это ужаснейшая кара! Кроме душевных мучений, которые 
я теперь терплю, я не имею, наконец, кроме солдатской порции, ничего лишнего, не имею, на-
конец, бедного рубля денег, чтобы хоть святцы выписать, не говорю уже о журнале, вот какое 
горе одолело! Просить стыдно, а красть грех, что тут делать? Я думал, думал да и выдумал 
вот что: поиздержись немного узника ради и пришли мне летопись Конисского или Величка, 
великое скажу тебе спасибо.

Со времени моего изгнания я ни одной буквы не прочитал о нашей бедной Малороссии, 
а что знал о ее минувшем прежде, то и малое быстро забываю, и твой подарок будет для 
меня истинною радостию. Послал бы я тебе денег на эту книгу, так же, ей-богу нет. Во 
всем укреплении только один лекарь выписывает кой-что литературное, а прочие как будто 
и грамоты не знают; так у него, у лекаря, когда выпросишь что-нибудь, так только и про-
читаешь, а то хоть сядь и плачь.

Нынешнюю осень посетил наше укрепление некто г. Головачев1, кандидат Мос-
ковского университета, товарищ известного Корелина2 и  член общества московского 
естествоиспытателей. Я  с  ним провел один только вечер, т. е. несколько часов, самых 
прекрасных часов, каких я уже давно не знал. Мы с ним говорили, говорили, и, Боже мой, 
о чем мы с ним не переговорили! Он сообщил мне все, что есть нового и хорошего в литерату-
ре, на сцене и почитатель твой, говорил о тебе с восторгом. В 9 часов вечера мы с ним рас-
стались (по пробитии зари мне, кроме казарм, нигде быть нельзя). Я не мог с ним написать 
тебе и несколько слов, просил его тебе низенько поклониться, та й годі. В тот самый день, 
как я встретился с Г[оловачевым], т. е. 1-го октября, получил я письмо от твоего товарища, 
а от моего доброго приятеля Андрея Козачковского, из г. Переяслава, благодарю его, он один 
меня не забывает в напасти3.

Когда получишь мое послание, то раздери его надвое и одну половину отдай А[ндриану] 
Филипповичу Головачеву, ты его, вероятно, нередко видишь4.

1  Головачов андріан Пилипович (1820–1889)  — російський учений-зоолог. Шевченко познайо-
мився з ним у 1852 році, коли Головачов приїздив у Новопетровське укріплення з науковою метою.

2  карелін Григорій силович (1801–1872)  — російський географ і  мандрівник, дослідник орен-
бурзького краю. з 1849 року жив у Гур’єві. Напевно, Шевченко знав про кареліна з розповідей Голо-
вачова. Про особисте знайомство Шевченка з кареліним відомостей немає.

3  цей лист не відомий.
4  в листі до Головачова, пересланому разом із листом до Бодянського, поет зокрема писав:

«Андриан Филиппович!
Вы, вероятно и сами не подозреваете, что во время вашего посещения Новопетровского укрепления вы сотво-

рили меня счастливым, по крайней мере на несколько дней; а несколько дней счастья в нашей жизни — это многое 
значит! Проведенный вечер с вами мне снился несколько ночей сряду, и живо представлялась мне давно забытая 
картина человеческой жизни. Благодарю вас!

От души благодарю за эту великую радость! Слушая вас в тот достопамятный вечер, я переселялся в Москву 
и Питер, видел и театры, и мою Академию, и все, что благородит человека. Благодарю вас!»
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Прощай, мій друже, Богу милый! Желаю тебе радости в благоугодных трудах твоих, не 
пишу тебе много потому, что и это немногое так печально, что, может быть, ты и читать 
не захочешь. Оставайся здоров, не забывай бесталанного Т. Шевченка».

Характерно, що поет жодним словом не згадав про свій попередній лист і  ви-
словлене в ньому прохання, та, здається, цитування Шевченком сентенції професора 
Московского університету олексія Мерзлякова в листі до професора цього ж універ-
ситету осипа Бодянського було не випадковим і доречним. так само — згадка про те, 
що нібито козачковський один не залишав поета в напасті, на той час, скоріше, де-
кларувала доброту їх спільного знайомого, ніж відповідала дійсності. водночас тарас 
Григорович ще раз підтвердив, що зараховував Бодянського до людей, яким він може 
відкрити свою згорьовану душу. Прохання про «историю русов» та «літопис» величка 
було сформульовано поетом із абсолютною відвертістю людини, яка не мала жодної 
копійки і сподівалася на дружній подарунок, що стане для неї справжньою радістю.

«Спасибі тобі, друже мій милостивий, за летописи…»

На цей раз осип Максимович передав поетові «историю русов», інші літописи та 
праці, опубліковані в редагованих ним «Чтениях в императорском обществе истории 
и древностей российских». але не відразу. Бодянський, очевидно, не наважився над-
силати їх поштою, навіть без зазначення прізвища засланця, як радив Шевченко. Про-
йшло більш як півроку, поки трапилася оказія. влітку 1853 року Головачов знову зби-
рався в Шевченкові краї, і Бодянський через нього передав поетові деякі публікації, про 
що в своєму щоденнику 11 червня 1853 року записав: «вечером андриан Ф. Головачёв, 
уезжавший на урал в первых числах мая поспешно и потому не могший, по обещанию, 
побывать у меня ещё раз, прислал своего младшего брата, которому и вручены были 
некоторые книги, назначенные для подарка Ш.  т.  Г.1 Это  — несколько оттисков из 
“Чтений в обществе истории и древностей российских”2 да сочинения М. Н.3 авось он 
проведёт за ними приятно время в своём уединении и вспомнит старину, сам стареясь 
с каждым днём более и более не столько от лет, сколько от обстановки своей».

Бодянський глибоко співчував засланцеві й таки знав, чим його порадувати в ат-
мосфері поетової неволі.

1  друкуючи фрагменти з щоденника Бодянського через десять років після його смерті, олександр 
кочубинський зауважив, що в ньому деякі «небезпечні» прізвища замовчано або їх абревіатури навмисно 
переставлено. скажімо, спочатку Бодянський написав «Ш. т. Г.», а потім закреслив і поправив: «Ш. Г. т.».

стосовно Шевченка та куліша («П. а. к.») це справді підтверджується, проте в щоденнику Бодян-
ського в абревіатурах записано чимало прізвищ, які приховувати не було жодного сенсу, скажімо, рек-
тора та професорів університету, інших знайомих.

2  в  описі особистої бібліотеки Шевченка є  такі книги, надіслані Бодянським: летописное пове-
ствование о Малой россии ригельмана. М., 1847; летопись самовидца. М., 1846; Симоновский П. описа-
ние о казацком малороссийском народе и о военных его делах. М., 1847; Миллер Г. исторические сочи-
нения о Малороссии и малороссиянах. М., 1846; история русов или Малой россии. сочинение Георгия 
конисского, архиепископа белорусского. М., 1846.

3  олександр кочубинський, публікуючи цей фрагмент щоденника у 1887 році, висловив припу-
щення, що мова йде про українського історика та етнографа Миколу Маркевича.
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Шевченко в душі був вдячним Бодянському, про що, зокрема, свідчить приписка 
до листа його близькому приятелеві козачковському в листі від 14 квітня 1854 року: 
«Пиши до Бодянського О. М. і кланяйся йому од мене».

Через два тижні — 1 травня 1854 року — тарас Григорович сам написав осипу 
Максимовичу:

«Христос воскресе!
Привітай, друже мій єдиний, оцього уральського козачину, я  познакомився не дуже 

давно, він мені тоді здавався добрим чоловіком і щирим уральським козаком, може, тепер 
зопсувався у вашій білокаменній1. Ось що! він у тебе попросить для мене “Слово о полку 
Игоря” Максимовича або Шишкова, дай йому ради святої нашої поезії один екземпляр, 
коли маєш2. Бачиш, у мене давно вже думка заворушилась перевести його, те слово, на наш 
милий, на наш любий український язик. Достань, будь ласкав, та передай цьому козачині. 
Спасибі тобі, друже мій милостивий, за летописи, получив я їх от Головачова, всі до одної, 
і тепер собі здоров прочитую потрохи. Писав ще я в Київ Іванишову, щоб прислав мені ле-
топись Величка, так от уже другий рік жду не дождуся3, та мабуть Іванишов (без сорома 
казка) забув, як мене й зовуть, а коли так воно робиться на сім світі, то не забувай хоч ти 
мене, мій єдиний друже!

Чи нема в тебе якого небудь завалящого ледащички екземпляра тієї летописи Величка, 
якщо маєш, то оддай сьому козачині, а він мені перешле її, а я о твоїм здравії Богу помолюся.

Чи не побачишся коли-небудь з Головачовим, поцілуй його за мене і скажи йому, що я й досі 
жду-жду Щербину. Бо бачиш: як ми з ним бачилися позаторік у цім поганім укреплении, то 
він читав мені деякі вірші Щербини і обіцявся вислать мені із Москви один екземпляр, та 
й досі нема4.

1  ішлося про савичева Микиту Федоровича (1820–1885)  — офіцера уральського козачого вій-
ська, з яким Шевченко познайомився в травні 1852 року в Новопетровському укріпленні. стаття са-
вичева «кратковременное знакомство с тарасом Григорьевичем Шевченко» (казачий вестник, 1884, 24, 
27 травня) є цінним мемуарним джерелом для вивчення поетового життя в засланні.

2  ішлося про переклад о. с. Шишкова у виданні «собрание образцовых русских сочинений и пе-
реводов в прозе» (сПб., 1824. Ч. 6) та переклад М. о. Максимовича, виданий у києві в 1837 році. Пере-
клади не були надіслані.

3  іванишев Микола дмитрович (1811–1874) — український правознавець, професор київського 
університету, один із засновників тимчасової комісії для розгляду давніх актів, за редакцією якого друку-
вався «літопис» величка. Прохання Шевченка професор іванишев так і не виконав.

4  ішлося про обіцянку андріана Головачова, дану в жовтні 1852 року, надіслати Шевченкові збір-
ку поезій російського поета (українця за походженням) Миколи Федоровича Щербини (1821–1869), 
твори якого Шевченко знав ще до заслання й  продовжував цікавитися його творчістю. зокрема, 
15  листопада 1852 року в  листі до Головачова із Новопетровського укріплення, згадуючи їх зустріч 
у жовтні 1852  року, Шевченко писав: «Вы прочитали тогда небольшое стихотворение Щербины — “Ку-
панье”. До сих пор не могу забыть того сладкого чудного впечатления, какое произвело на меня это прекрасное 
произведение. Прошу вас, будьте так добры, поклонитесь от меня Щербине как истинному поэту, в наше время 
явлению редкому».

Микола Щербина разом із родиною толстих сприяв визволенню Шевченка із заслання. Невдовзі 
після приїзду поета в Петербург, 5 квітня 1858 року анастасія толстая послала Щербині записку: «Не 
приедете ли к нам завтра обедать — только один Шевченко будет у нас. Что я говорю — не приедете 
ли — непременно приходите и познакомьтесь с тарасом Григорьевичем. он вам во многом понравится, 
и он желает видеть вас». Наступного дня поети зустрілися у толстих і познайомилися. Шевченко запи-
сав у щоденнику: «…Лично познакомился с поэтом Щербиною». дванадцятого квітня Щербина виступив на 
обіді на честь Шевченка в анастасії толстої з вітальною промовою.
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Оставайся здоровий. Як матимеш гулящий час, то піди в Симонов монастир і за мене 
помолися Богу на могилі Гоголя за його праведную душу1. Не забувай

Т. Шевченка».
На звороті:

«О. М. Бодянському».

«Взяв у нього літопис Величка…»

серед старих прохань — про «літопис» величка. взагалі з ним склалася драматич-
на історія. Насправді цей літопис тарас Григорович отримав аж у  Москві в  березні 
1858 року. тоді записав у щоденнику після зустрічі з Микитою савичевим: «Взял у него 
летопись Велички, которую он получил от О. М. Бодянского два года тому назад для пересылки 
и держал у себя, сам не знает, с каким намерением». Щоб уявити собі потамовану гіркоту 
цих Шевченкових слів, нагадаю довгу передісторію з цим твором. як ми вже зазначали, 
з рукописом твору Шевченко, напевне, познайомився в Москві через осипа Бодянсько-
го. Принаймні, з листа Бодянського до Шевченка від 25 жовтня 1844 року зрозуміло, що 
тарас Григорович запитував у історика про «літопис» величка, бо той відповів: «а щодо 
літописі, то її я вже не маю теперечки у себе. Навісний хазяїн взяв її ік собі, побачивши, 
що з нею не можна нашого брата так одурити, як би йому хотілося. Не знаю, що і як 
з нею започне, знаю тільки, що за дурницю ніхто нікому не стане робити, а тим більше 
у Московщині». йшлося про те, що Михайло Погодін просив Бодянського надрукувати 
«літопис» величка з умовою, що він, як власник цього твору, одержить 200 примірни-
ків. але умови Погодіна не було прийнято товариством історії і старожитностей росій-
ських, і він забрав «літопис» у Бодянського, про що той інформував Шевченка.

Після цього Погодін передав безцінний твір київській археографічній комісії, 
членом якої був і Шевченко. в києві «літопис» величка готував до друку Микола кос-
томаров, у якого неодноразово бував поет. ярослав дзира зазначав, що «ідеї літопи-
су та майстерність величка, як художника, безперечно, полонили душу поета, геній 
якого в цей час розцвів на повну силу. добре відомо, з яким захопленням Шевченко 
читав у 1843–1847 роках усе, що так чи інакше стосувалося нашої історії, а літопис 
величка на той час був найбільшою працею з історії україни, до того ж давньою, на-
писаною на початку ХVііі ст.».

саме тому на засланні Шевченко наполегливо намагався дістати величків «літо-
пис». На той час, коли він удруге звернувся в травні 1854 року до Бодянського з про-
ханням, вийшло в світ уже два томи «літопису», і Бодянський відразу взявся за справу. 
річ у тому, що на той момент він не міг надіслати видання так просто, як твори, опу-
бліковані в редагованих ним «Чтениях». тридцятого червня 1854 року Бодянський, 
незважаючи на дещо напружені стосунки з  редактором та видавцем журналу «Мо-

1  симонов монастир — чоловічий монастир у південно-східній частині міста на лівому березі Мо-
скви-ріки. в ньому було поховано в 1859 році сергія аксакова, а Миколу Гоголя поховано в даниловому 
монастирі, що знаходиться на правому березі ріки. в 1931 році його прах було перепоховано на Ново-
дівочому кладовищі. 
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сквитянин» Михайлом Погодіним, написав йому листа, навіть схитрувавши, щоб 
отримати книгу: «автор “кобзаря” и “Гайдамак” теперь в Новопетровском укрепле-
нии на полуострове Мангышлаке каспийского моря, лицом к туркестану, обращает-
ся к вам через меня с покорнейшей просьбой, не пожалуете ли вы ему величка лето-
пись о Малороссии. Буде будет вам угодно это сделать, то через 2–3 дня я пришлю за 
экземпляром её в вашу контору и поспешу отправить по принадлежности с одним 
уральским офицером, который едет в  Гурьев-городок, а  оттуда  — на Мангышлак». 
уже 3 липня Погодін повідомляв Бодянського: «“Москвитянин” посылает летопись 
величка обитателю Мангышлака с условием, чтобы он присылал известия в журнал».

отримавши «літопис» від Погодіна, Бодянський передав його Микиті савиче-
ву, сподіваючись на швидку доставку твору Шевченкові. та савичев не поспішав… 
а  Шевченко, не знаючи про те, що літопис припадає пилюкою в  Москві вдома 
у савичева, в листі до Пантелеймона куліша в санкт-Петербург 5 грудня 1857 року 
робить чергову спробу дістати його: «Чи не трапиться в тебе “Літопись” Величка? Як 
поїдеш, то візьми з собою, а як не поїдеш, то передай Варенцову»1. той факт, що в Москві 
Шевченко спеціально зайшов до савичева за «літописом» величка, ще раз перекон-
ливо свідчить: поет дуже хотів мати у себе це видання. як Шевченко дізнався, що 
«літопис» знаходиться у  савичева? На мій погляд, про твір величка зайшла мова 
у Бодянського 18 березня, і той сам був здивований, що його давня передача досі не 
знайшла поета. Неважко підрахувати, що з того часу, коли «уральський козачина» 
отримав «літопис», і до того дня, коли Шевченко сам забрав у байдужого, легковаж-
ного савичева книгу, пройшло не два роки, як писав поет, а майже чотири… справді, 
«без сорома казка». якщо додати той час, який пройшов після звернення Шевченка 
до іванишева, то виходить, що поет чекав літопис величка… понад п’ять років. «так 
воно робиться на сім світі…» до речі, аж у  жовтні 1859 року Максимович вислав 
Шевченкові «обещанный… 3-й том летописи величковой».

Наступного листа до Бодянського тарас Григорович написав у  листопаді 
1854 року:

«Посилаю тобі, друже мій єдиний, с г. Семеновим поличчя оцього нікчемного гетьманця2. 
Дивлячися на його, згадуй і мене інколи. Я боявся нарисовать себе москалем, щоб ти часом не 
перелякався, глянувши на поличчя моє в московській шинелі або, Боже крий, ще і в мундирі! 
А гетьманець, думаю, не перелякає тебе, а може, ще й порадує твою запорозьку душу. При-
йми ж його та привітай цього нікчемного гетьманця, друже мій єдиний! Послав би тобі 
що-небудь… краще, так у мене тепер, єй-богу, нема нічого, а про мою погану долю розпитай 
у г. Семенова, він тобі розкаже про мене, про такого, як мене добре бачив.

Писав я до тебе недавно через одного мого великого приятеля, уральського козака, та і досі 
не знаю, чи получив ти од його ту цидулу, чи ні3.

1  у цьому листі Шевченко просив куліша приїхати до нього в Нижній Новгород, а також підстра-
хував можливу передачу «літопису» величка через свого знайомого віктора варенцова, який наприкінці 
року був у Петербурзі.

2  ішлося про невідомий автопортрет Шевченка в цивільному одязі, який поет передав Бодянському 
через природознавця, учасника експедиції на Мангишлак у 1854 році семенова Миколу Миколайовича.

3  Шевченко мав на увазі лист від 1 травня 1854 року, переданий Бодянському через савичева.
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Найшлося б тобі ще дещо про себе написати, та ніколи. Спасибі тобі ще раз за літописи, 
я їх уже напам’ять читаю. Оживає моя мила душа, читаючи їх! Спасибі тобі!

Згадуй інколи искреннего твоего
Т. Шевченка.

Листопада 31.
1854 року.».
На звороті:

«Осипу Максимовичу
Бодянскому
в Москве».

у цьому листі привертає увагу, як тепло пише Шевченко про «запорозьку душу» 
Бодянського, виокремлює його українськість. доречно нагадаю слова кочубинсько-
го про те, що «запорозька натура проступала в Бодянському». тарас Григорович, як 
бачимо, це тонко відчув і зафіксував.

судячи з усього, переданий автопортрет був написаний Шевченком спеціально 
для Бодянського: поет зобразив себе не в «московській шинелі» чи «мундирі», а в одя-
зі, що мав нагадати московському професорові любий йому гетьманський тип укра-
їнця. в цьому контексті особливо щиро й зворушливо звучить повторна подяка за 
прислані Бодянським літописи: «я їх уже напам’ять читаю». тільки справжнє про-
никнення в «погану долю» великого українця дозволяє зрозуміти, чому саме з ними 
на засланні «оживала душа» кобзаря.

На мою думку, поетові зізнання в листі до Бодянського слід сприймати букваль-
но. він таки напам’ять знав літописи. Більше того, саме завдяки повному зануренню 
в історичні праці Шевченко в засланні справді оживлював душу, зберігав і примно-
жував інтелектуальний потенціал, накопичував знання з історії україни.

«Присягу вчинив Осип Бодянський»

Більше Шевченко листів Бодянському не писав2. осип Максимович, як і рані-
ше, відповідати не став. Професор імператорського Московського університету не 
ризикував улюбленою роботою на кафедрі. він добре знав: якщо стане відомо про 
його листування з Шевченком, у тому числі царю, то «флетчерівська історія» буде 
здаватися дитячою забавкою. коли в середині 60-х років колишній студент осипа 
Максимовича галичанин Петро зарицький побував у  професора, той попросив 
його передати якову Головацькому, з яким листувався і збірку народних пісень яко-
го видавав у «Чтениях», чим зумовлювалося його тимчасове мовчання: «Г. Бодянский 

1  у 6-му томі Повного зібрання творів Шевченка цього листа поета передатовано з 3 на 1 листопада 
в зв’язку з тим, що семенов 4 листопада вже залишив астрахань, куди з Новопетровського укріплення 
добиратися не менше трьох діб.

2  всі листи Шевченка до Бодянського були надруковані андрієм титовим: тарас Григорьевич Шев-
ченко в письмах его к о. М. Бодянскому // русская старина, 1883. сентябрь. с. 639–644.
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велел, засилаючи почтение своё вашему благородию, известити, что все присылки 
ваши одержал благополучно и не отвечал единственно по причине замешательств, 
происходящих в Галичине, чтобы вам не сделать какой неприятности и себе яко 
профессора не скомпрометовати…»

Боязнь скомпрометувати себе як професора Московського університету тяжі-
ла над осипом Бодянським із часу «флетчерівської історії». втім, і без того він був 
абсолютно законослухняним університетським професором, який у  той час, коли 
Шевченко нудьгував у Новопетровському укріпленні, а Герцен у лондоні почав ви-
давати альманах «Полярная звезда», одержав від царя орден святої анни 2-го сту-
пеня та інші знаки монаршої милості. в архівному «Формулярном списке о службе 
исполняющего должность ординарного профессора императорского Московского 
университета осипа Максимовича Бодянского» збереглося офіційне «клятвенное 
обещание», з яким вельми цікаво познайомитися:

«я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым его 
евангелием, в том, что хочу и должен еГо иМПераторскоМу велиЧеству, сво-
ему истинному и природному всеМилостивейШеМу великоМу ГосударЮ 
иМПератору НиколаЮ ПавловиЧу, саМодерЖцу всероссийскоМу 
и  еГо иМПераторскоГо велиЧества всероссийского Престола Наследнику, 
еГо иМПераторскоМу вЫсоЧеству, цесаревиЧу, великоМу кНязЮ 
алексаНдру НиколаевиЧу верно и нелицемерно служить, и во всём повино-
ваться, не щадя живота своего, до последней капли крови и все в высокому еГо иМ-
ПераторскоГо велиЧества самодержавству, сил и  власти принадлежавшие 
права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, 
сил и важности предостерегать и оборонять, и при том по крайней мере стараться 
сноспешествовать всё, что в еГо иМПераторскоГо велиЧества верной службе 
и пользе Государственной во всяких случаях касаться может. о ущербе же еГо вели-
Чества интереса, вред и убытки, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно 
объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися и всякую вверен-
ную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на меня Чин… над-
лежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойствá, друж-
бы и вражды, противно должности своей и присяги, не поступать, и, таким образом 
себя вести и поступать, как верному еГо иМПераторскоГо велиЧества под-
даному благопристойно есть и надлежит; и как и пред Богом и судом еГо страшным, 
в том всегда ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. 
в заключение же сей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего. аминь».

документ вельми серйозний. клятвена обіцянка за своїм змістом не змінювалася 
з ХVііі століття (вставлялося тільки ім’я нового імператора), і покоління чиновників 
давали її усно з одночасним підписуванням друкованого тексту. відбувалося це не 
де-небудь, а в храмі, з цілуванням хреста, при свідках. до присяги приводив священ-
нослужитель, який потім скріплював її текст храмовою печаткою. в центральному 
історичному архіві Москви зберігається клятвена обіцянка, підписана Бодянським 
у 1846 році, коли йому присвоїли чин надвірного радника. На ній від руки записано: 
«По сему клятвенному обещанию присягу учинил экстраординарный профессор 
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Московского университета надворный советник осип Максимович сын Бодянских 
2-го декабря 1846 г. к присяге привёл протоиерей Пётр терновский. свидетелем 
был ректор а. альфонский»1.

сама присяга повністю відповідала тодішній національній ідеї «православ’я, са-
модержавства і народності». Православний, віруючий, законослухняний царевий під-
даний і патріот росії осип Максимович Бодянський усе життя був вірний клятвеній 
обіцянці. тож не станемо шукати в ньому того, що суперечило самій його людській 
і громадянській сутності. адже цього не робив і Шевченко. в щоденнику Бодянсь-
кого є  запис від 20 лютого 1856 року про прийняття присяги новому імператору 
олександрові іі: «в два часа пополудни (воскресенье) получено приглашение из уни-
верситета явиться в  университетскую церковь в  половине 4-го, в  мундирах. При-
шедши, совершено было молебствие с  многолетием новому Государю, александру 
Николаевичу іі, вместе с наследником его Государем цесаревичем и великим князем 
Николаем александровичем, в 10 минут 5-го, а затем тотчас присяга и подписи»2.

Пам’ятаймо, що Бодянський не був ідейним борцем проти царя та самодержав-
ства, навіть у щоденнику він жодного разу не сказав критичного слова про Миколу 
і  та його майже тридцятирічне правління. тоді як, скажімо, його сучасник Борис 
Чичерін писав: «в Николае і воплотилось старое русское самодержавие во всей чи-
стоте и во всей своей неприглядной крайности… он был деспот и по натуре, и по 
привычке, деспот в  полном смысле слова. он не терпел никакой независимости 
и ненавидел всякое превосходство».

Нищівна характеристика Герценом Миколи і була відома Шевченкові. в «По-
лярной звезде на 1856 год» в уривку з «Былого и дум» зазначалося: «всё это принад-
лежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, 
попавшего на русское колесо…» другого вересня 1857 року Шевченко записав у що-
деннику в герценівському контексті: «Неужели со смертию этого огромного нашего 
тормоза, как выразился искандер, поэты воскресли, обновились?»

1  центральний історичний архів Москви, ф. 418, оп. 15, спр. 50, арк. 11, 13.
2  Бодянський зафіксував у щоденнику 20 і 21 лютого прикру історію, що сталася в день присяги зі 

дзвоном івана великого і сколошкала всю Москву: «…в кремле, на ивановской колокольне, во время зво-
ну по случаю присяги и потом к вечерне, вылетел царь-колокол в окно со всего размаху и убил множество 
народа. Что за несчастье в такую пору! дай Бог, чтобы без всякого предзнаменования!.. колокол, упавший 
с ивана великого, называется реут, в 2 500 пудов. Несчастие случилось тотчас после присяги, в то самое 
время, когда митрополит сел в карету и ему захлопнули дверцу». двадцять четвертого лютого він знову 
звертається до цієї події: «Бывши в соборной успенской палате, ходил смотреть из Гостунской церкви 
(йдеться про церкву Миколи Чудотворця Гостунського на іванівській площі в кремлі. — В. М.) на упав-
ший колокол. он пробил три потолка каменных и два деревянных. колокол этот — воскресный, реут, в 2 
400 пудов; упал в то время, когда уже кончилась присяга дворянства, а началась пониже, часов в 5…»

Про цю неприємну для всіх москвичів подію записала в щоденнику і  знайома Бодянського віра 
аксакова: «Падение колокола в Москве произвело сильное смущение в народе... в самое время присяги 
новому государю упал колокол в  2 000 пуд с  ивана великого, продавил три этажа и  остановился на 
земле… как должно смутить это известие нового государя и всех в Петербурге!» Не виключено, що хто-
небудь, скажімо, той же Бодянський або Щепкін розповів Шевченкові про цей епізод.

сучасні джерела свідчать, що дзвін важив 1 200 пудів, але Бодянський правильно зафіксував його 
назву — реут (у просторіччі — ревун). його відлив у 1622 році майстер андрій Чохов, який створив 
і цар-пушку. Падіння дзвону визнали поганою прикметою.
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в історичній літературі не зазначено жодного разу, щоб осип Максимович ко-
ли-небудь цікавився Герценом. але мені трапився в архіві лист до Бодянського від 
його учня, історика літератури Миколи стороженка (1836–1906), в якому читаємо 
буквально таке: «Многоуважаемый осип Максимович. только вчера удалось мне 
выручать і том Герцена, который вам и посылаю»1. 

у Герцені, як і в Грановському, професора Бодянського приваблювала не рево-
люційність поглядів, а, передусім, освіченість, ерудованість, совість і порядність. Між 
іншим, осип Максимович залишив у щоденнику найцікавішу з відомих розповідь 
про смерть і  похорон тимофія Грановського2, історика, професора Московського 
університету: «Ничья смерть так сильно не поражала университета с незапамятного 
времени, как смерть его: все без исключения были под гнетом ее; с утра до поздней 
ночи двери жилища его не затворялись, как от университетских, так и вообще мос-
ковского общества. только на 3-й день вынесли его в университетскую церковь: тор-
жественность была полная; но и  того полнее была она на следующий день, когда 
хоронили его. После обедни… и панихиды профессора историко-филологического 
факультета при помощи некоторых из других, а также и самого попечителя вынесли 
гроб его из церкви до сенных дверей и сдали студентам, которые и понесли гроб 
его на своих руках через весь город на Пятницкое кладбище за крестовской заста-
вой, расстоянием верст 6. Путь был усыпан цветами и лавровыми листьями. с 10-ти 
утра до 3-х пополудни продолжалась вся эта торжественность… давно уже столица 
наша не видела подобных похорон, давно никого она так славно, так единодушно не 
чтила. как можно сравнить похороны его с похоронами человека, далеко и дольше 
его действовавшего на одном и том же поприще, поприще просвещения, и притом 
большей частью во главе; разумею похороны бывшего министра народного про-
свещения графа уварова, случившиеся ровно месяцем раньше. там все было долж-
ностное, так сказать, заказное3; здесь — наоборот: добровольное непринужденное 
чествование. Честь и благодарность Москве, умевшей понять, оценить и отделить 
истинные заслуги от мнимых, или, по крайности, взять во внимание и  свесить 
средства и  дарования двух деятелей; не увлекшейся громкостью роли первого, 
смогшей прочувствовать, как много требовалось истинного дарования и умения от 
покойника, чтобы возбудить к себе такое повсеместное и единодушное сочувствие 
на том тесном поприще, каково поприще профессора».

1  вр іл, ф. 99, од. зб. 104, арк. 66.
2  Наприклад, про цю подію залишив цінні спогади публіцист, етнограф, історик і. Прижов та ін.
3  цікаво, що, розповідаючи в щоденнику про похорони сергія уварова, Бодянський акцентував 

сюжети, так би мовити, недуховного характеру. скажімо, він зауважив, що тіло покійника було вдало 
забальзамоване професором анатомії іваном соколовим: «…Это обратило внимание каждого, и когда 
министр спросил, во что обошлось оно, тот отвечал: „Не более 50 рублей серебром”. — „как? вы шу-
тите!” — „совсем нет, ваше превосходительство. Ни больше, ни меньше”. — „Подите ж тут, толкуйте 
нашим петербургским эскулапам, которые за скверное бальзамирование покойного Государя содрали 
10 тысяч червонцев. вот вам добросовестность немцев. Просто разбойники. уморили да и обокрали”».

Бодянський також звернув увагу на те, що митрополит не дозволив на похоронах надати слово Пого-
діну, Шевирьову, Грановському та ін., які готувалися виступити: «…таким образом, человек, столько любив-
ший в свою жизнь речи и сам щеголявший ими, остался без речей». сам осип Максимович на похоронах 
не був, бо, як і у випадку з недавнім приїздом царя в Москву, не встиг пошити собі новий мундир.



273

«ПриСягу вчинив оСиП бодянСький»

Честь і  вдячність осипу Бодянському, який зумів так точно зважити таланти 
двох сучасних йому відомих діячів, відділити їх істинні заслуги від уявних, оцінити їх 
вклад у російську освіту й культуру не за посадою, а за реальною духовною роботою.

добре відомо, що після смерті Миколи і  в  лютому 1855 року всі в  росії спо-
дівалися на кращі часи. той же Чичерін згадував: «вдруг пришла из Петербурга 
громовая весть: император Николай скончался!.. впечатление было потрясающее. 
казалось, что рухнул колосс, который всё давил и никому не давал вздохнуть… По-
чувствовалось внезапное облегчение, как будто гора свалилась с плеч, и дышать ста-
ло свободнее».

Що стосується Бодянського, то він сприйняв смерть царя по-християнськи 
і злорадності собі не дозволив. коли на початку вересня 1855 року новий імператор 
олександр іі із сім’єю приїхав у Москву, Бодянський не пішов 3 вересня на церемо-
нію представлення йому всіх московських властей із абсолютно буденної причини: 
«…я, не успев сшить себе нового мундира (казакина) и не желая платить портному 
втридорога за работу на скорую руку, не пошёл, удовольствовавшись тем, что видел 
его и Государыню1 со всеми прибывшими на выход 2-го, из дворца в собор» (ішлося 
про традиційне відвідання царем успенського собору, кремлівського палацу тощо). 
але й тут знавець кремлівських пам’яток осип Максимович зробив по-своєму: «…
сперва пошёл было в народ, но, по причине страшной давки, отправился на коло-
кольню… где у окна все было прекрасно видно, словно на ладони».

у щоденнику Бодянського зустрічаємо записи, що відображають його помірно-
ліберальні погляди в зв’язку з деякими сподіваннями на нового царя. скажімо, Бо-
дянський акцентував увагу на вміщеному в книзі барона історика Модеста корфа 
листі імператора олександра і (в бутність його наступником престолу) до держав-
ного канцлера в. П. кочубея від 10 травня 1796 року, в якому йшлося про неможли-
вість одній людині управляти державою:

«Не хочет ли александр іі ввести у  нас областное общественное управление? 
давай Бог! По мне, ничего лучше нельзя этого средства для искоренения тех зол, 
которые и теперь, как за 60 лет, царят у нас, особливо, если к тому гласность во всём, 
что может и должно быть гласно…»2

Ну як? Московський українець осип Бодянський як ідейний провісник радян-
ської гласності?

Після розповіді про щиру присягу цареві хочу нагадати абсолютно протилежні 
вчинки Бодянського, а саме: в роки поетового заслання осип Максимович перепи-
сав із якогось джерела початок невиданої тоді ще Шевченкової містерії «великий 
льох» (рядки 1–174), тобто розділ «три душі». згадаймо, які саме рядки переписував 
потай законослухняний і вкрай обережний професор. три пташки — три людські 
душі розповідали про те, за що їх «в рай не пускають». 

1  Бодянський розчулено записував у щоденнику розповіді про часті відвідини жіночого воскресен-
ського монастиря в Петербурзі «царствующей Государыней, которая преусердно молится, особливо на 
всенощной. когда поют “слава о вышних Богу” и пр., она падает на колена и не встаёт до самого окон-
чания».

2  Бодянський О. М.  дневник. 1852–1857. с. 157–160, 168–169, 203, 251–253.
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Перша:
…дивлюсь — гетьман з старшиною.
я води набрала
та вповні шлях і перейшла;
а того й не знала,
Що він їхав в Переяслав
Москві присягати!

друга душа:
а мене, мої сестрички,
за те не впустили,
Що цареві московському
коня напоїла
в Батурині, як він їхав
в Москву із Полтави.
я була ще недолітком, 
як Батурин славний
Москва вночі запалила,
Чечеля убила,
і малого, і старого
в сейму потопила…

третя душа каралася за те, що маленькою всміхнулася катерині II:

Чи я знала, ще сповита,
Що тая цариця — 
лютий ворог україни,
Голодна вовчиця!..

Професор університету, який присягнув цареві й  служив йому, затамувавши 
подих, переписував антицаристські, осердні поетичні рядки великого українця та-
раса Шевченка про митарство душ, покараних Богом за мимовільні, несвідомі, але 
страшні гріхи перед україною. три болісні душі, які уособлювали в  Шевченковій 
містерії високу національну свідомість і духовність трьох зламних періодів україн-
ської історії  — за Богдана Хмельницького, івана Мазепи та царювання катерини 
II  — злилися з  професорською душею й  назавжди поселилися в  ній. уже чую пу-
ританські голоси тих, хто впевнено звинувачує  Бодянського в тому, що насправді 
він і не збирався нести хрест, який узяв на свої плечі наш національний геній. але 
у кожного — свій хрест. і не судіть, то й не судимі будете. 

На моє переконання, ніким досі не акцентоване переписування рядків із Шев-
ченкового «великого льоху» було тихим і високим духовним подвигом підданого ро-
сійської імперії, українця осипа Максимовича Бодянського, бо наодинці з тарасом 
Григоровичем Шевченком він грішною душею своєю все-таки приєднався до по-
етової незламної віри в те, що

встане україна.
і розвіє тьму неволі,
світ правди засвітить,
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і помоляться на волі
Невольничі діти!..

Пам’ятатимемо, що рукою Бодянського були також переписані не видані в ті часи 
поема «кавказ», послання «і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм…», ві-
рші «Гоголю», «Холодний яр», «як умру, то поховайте…» та інші поетові твори.

«Ця книга поповнила сучасну історичну літературу»

Не секрет, що важливою передумовою інтересу Шевченка до Бодянського була 
широка ерудиція вченого в історичній галузі. Шевченко знав, а то й інтуїтивно відчував 
зростання наукового потенціалу Бодянського, який щоденно працював з історичними 
документами. Через десять років після їхнього знайомства, наприкінці 1854 року, ім-
ператорська Петербурзька академія наук обрала його своїм членом-кореспондентом. 

документальне повідомлення про цю серйозну для науковця подію не було опу-
блікувано, і я радий його оприлюднити:

«Милостивый государь иосиф Максимович!
императорская академия наук в  бывшем 29го декабря прошлого года торже-

ственном собрании своём, единогласно избрала вас в число своих членов-коррес-
пондентов по части русского языка и словесности.

уведомляя вас о  сем и  принося искреннее поздравление моё к  таковому 
лестному вниманию академии, вместе с  тем имею удовольствие уведомить вас, 
милостивый государь, что диплом на это звание ваше будет доставлен вам в воз-
можно скором времени.

Примите уверение в отличном моём к вам почтении и преданности»1.
документ, підписаний секретарем імператорської академії, прийшов саме на-

передодні 100-річного ювілею Московського університету, святкування якого про-
ходило 12–15 січня 1855 року. того ж року вийшла в світ книга Бодянського «о вре-
мени происхождения славянских письмен», і в квітні вчений захистив по цій темі 
докторську дисертацію.

у грудні 1857 року, коли Шевченко перебував у Нижньому Новгороді, Бодян-
ський передав поетові свою книгу. записав у себе скрупульозно: «“о времени про-
исхождения славянских письмен”, — т. Г. Шевченку, в Нижнем (через варенцова)». 
Шевченко в свою чергу відзначив у щоденнику 10 грудня: «Из Москвы Варенцов2 привёз 
мне поклон от Щепкина, а от Бодянского поклон и дорогой подарок, его книгу “О времени 
происхождения славянских письмен” с образчиками древнего славянского шрифта. Сердечно 
благодарен Осипу Максимовичу за его бесценный подарок. Эта книга удивительно как попо-
лнила современную нашу историческую литературу».

1  вр іл, ф. 99, од. зб, 20, арк. 128.
2  варенцов віктор Гаврилович (1825–1867) — російський педагог і фольклорист, приятель М. і. ко-

стомарова. в листопаді — грудні 1857 року їздив до Петербурга і Москви, де виконав деякі доручення 
Шевченка.
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висока й щедра оцінка праці Бодянського, тим більше, що йшлося про публі-
кацію окремим виданням його докторської дисертації. Подібної фундаментальної 
праці у  вченого більше не було. Нагадаю, що ця книга Бодянського знаходилася 
у власній бібліотеці Шевченка.

Між іншим, український поет дуже тонко відчув те, що говорили відомі славісти 
про цю книгу, а саме: «Заглавие её далеко не выражает всего богатства содержания: это 
огромный сборник всякого рода историко-литературных и палеографических заметок и ис-
следований по различным вопросам…» Більше того, Шевченко сприйняв монографію 
Бодянського як явище «історичної літератури». Хоча професора було обрано чле-
ном-кореспондентом академії наук в галузі «російської мови й словесності», найпер-
ше він був істориком. Ще молодим, у праці «о народной поэзии славян» Бодянсь-
кий сформулював своє кредо: «истинный историк обязан представить нам в своём 
дееписании народ таким, каким он был на самом деле, показывая постепенно, как 
в известном веке выражал свои мысли и чувствования, как те и другие в нём раз-
вивались, каков его общий характер, в чём он сходствует и в чём отличен от своих 
соседей, одноплеменников и иных народов. такому историку песни могут служить 
важнейшим и надежнейшим руководством и пособием: в них народ сам себя изо-
бражает со всем тем, что ни относится к нему».

осип Максимович Бодянський був істориком, який прагнув через народне сло-
во, через народну пісню відтворювати історію слов’ян. справді, вчений показав себе 
глибоким і допитливим дослідником, що ґрунтовно розглядав свою тему в контексті 
історичного розвитку. Чого вартий тільки початок цієї праці: «в жизни народов, как 
и человека, бывают события, воспоминание коих всякий раз погружает мыслящие 
умы в невольные думы. особенно это надо заметить о годовщине их, когда они, так 
сказать, сами напрашиваются. тут, иногда, приходится раздуматься и  самой даже 
неповоротливой, самой рассеяной голове».

Хай би ці слова послужили гідній підготовці до 200-річного Шевченкового 
ювілею.

Чи був Бодянський слов’янофілом?

осип Бодянський багато в чому поділяв офіційну точку зору на тогочасні пробле-
ми слов’янських народів. він об’єктивно змикався з московськими слов’янофілами, 
засуджуючи національно-визвольну боротьбу польського народу. втім, це ніяк не 
пов’язано з впливом слов’янофілів, адже ще в духовній семінарії, навіть не підозрю-
ючи про їх існування, Бодянський запально писав батькам (3 травня 1831 року): 
«Поляков же сильно наши колотят; скоро, скоро падёт с шумом варшава и на веки!1 
самое имя поляк — истребится и поделом». Бодянський вважав, що поляки повинні 
жити «тільки з росією і в росії», бо інакше їм загрожує втрата самобутності та мови. 
втім, у цьому він був не один, досить згадати позицію Пушкіна і тютчева. вчений 

1  ішлося про польське національно-визвольне повстання 1830–1831 років, придушене царськими 
військами.
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чи був бодянСький Слов’янофілом?

був близьким до слов’янофілів і в оцінках історії зарубіжних слов’ян, переносячи на 
цю проблематику їх філософські установки1.

Бодянський вважав, що звільнення слов’янських народів від турецького та ав-
стрійського панування можливе тільки за умови могутньої підтримки росії. ці думки 
він висловлював у листах до Михайла Погодіна, у своїх віршах на політичні теми. 
в одному з них, написаному ще в 1839 році в Празі, є такі рядки:

Пора, пора и вам, славяне,
о воле вольной речь начать;
вам путь укажут россияне,
и где, и как её сыскать.

Що й казати, цей слов’янський ідеал осипа Максимовича був суголосний із по-
глядами слов’янофілів. Що й говорити, Бодянський був ближчим до них, ніж до за-
хідників.

і все ж  ніяк не можна погодитися з  однозначним зарахуванням Бодянського 
до слов’янофілів, як зроблено, скажімо, в  «універсальному словнику-енциклопедії» 
(2006). це було б кроком назад у науковій оцінці справжньої позиції вченого2. На-
гадаю, що вже в некролозі, опублікованому в жовтневому номері журналу «вестник 
европы» за 1877 рік, чітко зазначалося, що Бодянський, як і відомий слов’янознавець 
віктор Григорович, не були слов’янофілами:

«они слишком хорошо знали действительное положение славянских народов 
и  их стремлений, чтобы принимать исключительную и  притязательную славяно-
фильскую теорию. точно также, понимая, какие побуждения служат источником 
возникновения местных народных литератур, они никогда не относились к  ним 
с тем высокомерием, как некоторые новейшие отпрыски славянофильства… и, ко-
нечно, названные ученые были гораздо ближе славянофилов к истинному понима-
нию славянского вопроса»3.

олександр кочубинський, який добре знав Бодянського, наголошував, що той 
не брав участі у виданнях слов’янофілів і заперечував глибинну належність Бодян-
ського до них, зауважуючи, що він був ворогом метафізичного туману і не зарахо-
вував себе ні до правовірних, ні до дисидентів, він не цурався ні тих, ні інших, але 
всюди зберігав свободу своєї думки, самостійного судження. олександр дей, автор 
ґрунтовної передмови до видання «українські народні пісні в записах осипа та Фе-
дора Бодянських», вважав, що ця характеристика професора «ближча до істини». На 
його думку, Бодянський «своїми поглядами наближався до тих діячів, яких і. Франко 
називав “слов’янофілами в дусі коллара й Шевченка”». тобто йшлося про свідомих 
українців, які сповідували ідею рівноправного співжиття всіх слов’янських народів 
у вільному союзі.

1  Лаптева Л. П. славяноведение в Московском университете в ХіХ — начале ХХ века. М., 1997. с. 78–79.
2  радянський дослідник М. кондрашов писав у книзі «осип Максимович Бодянский» (1956): «в історич-

ній літературі іноді зустрічається твердження, що Бодянський належав до табору московських слов’янофілів. 
тоді як уся його діяльність і аналіз його праць свідчать, що він не поділяв слов’янофільських поглядів».

3  Бодянский О. М. Некролог // вестник европы, 1877. октябрь. с. 904.
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кочубинський назвав Бодянського (і тютчева) «славянофильствующими несла-
вянофилами», пояснивши свою думку так: «Переводя труды Шафарика, делясь от 
своего богатого знания с учениками в их работах… Бодянский бесспорно оказывал 
добрую службу на первом месте московским друзьям славян — славянофилам: боль-
шинство их, при философском образовании, имели посредственное знание дей-
ствительного славянства. вместе с тем, Бодянский стал добровольным комиссионе-
ром славянских книг в Москве».

отож, відомий слов’янознавець не був ідейним слов’янофілом класичного ґатун-
ку, в його працях відсутня притаманна слов’янофілам ідеалізація відносин росії з за-
рубіжними слов’янськими народами та міфологізація російської історії. На відміну 
від слов’янофілів, українець Бодянський вважав «колискою православ’я» не вели-
коросію, а «Білу, Червону і Малу русь», він був далеким від слов’янофільського обо-
жнювання «великоросів» і відведення всім іншим слов’янам росії ролі великоруських 
«відгалужень». Бодянський не сприймав містицизму Хомякова, добре розумів, що 
слов’янофіли й нафантазований ними народ живуть в різних вимірах і просторах, 
не співав захоплених гімнів російській общині.

учений-славіст не брав участі в  ідейній боротьбі слов’янофілів і  західників. 
в листі до олександра Попова в січні 1846 року Бодянський іронічно-відсторонено 
написав: «у нас теперь страшная поднялась война зипунов с фраками в “Моск. ведо-
мостях” (с нового года), которая впрочем переносится в “Москвитянин”. ратующие: 
Шевырёв, аксаков, Мельгунов и пр. и пр. какая хитрость!»1 у цьому переліку відсут-
ній олексій Хомяков, але Бодянський добре знав, що він якраз і був одним із лідерів 
слов’янофілів, себто прихильників патріархальних «сіряків».

Через вісім років, у березні 1854-го, відгукуючись патріотичним віршуванням із 
приводу початку кримської війни, Бодянський вельми невисоко ставив «російських 
віршомазів» як з боку фраків, так і сіряків, у складній для країни ситуації, прирівню-
ючи їх можливості до нелюбого йому «німецького нашого патріотизму»:

а петербургский-то дендизм,
Непостижимый, беспримерный,
за ним московский славянизм,
собой таинственный, безмерный!

цікавий штрих знаходимо в  щоденнику Бодянського 22 березня 1856 року. 
розповідаючи про свого знайомого, літератора, чиновника Міністерства внутріш-
ніх справ Філіпа вігеля, він, між іншим, записав: «Будучи патриотом по-своему, он 
искал сближения с так называемыми славянофилами, и, не встретив в них того, что 
воображал себе найти, сильно негодовал на них». Безглуздо було б ототожнювати 
погляди на слов’янофільство Бодянського і вігеля, але в цитованих словах є щось 
і від самого професора.

Щодо Хомякова, то Бодянський вважав його тодішню позицію непослідовною 
й нещирою: «Німецька штука».

1  Письма о. М. Бодянского к а. Н. Попову // русский архив, 1904. книга первая. с. 445.



279

«кричать о братСтві, а гриЗутьСя, мов Скажені Собаки»

тарас Шевченко познайомився з  олексієм Хомяковим 25 березня 1858 року, 
коли напередодні від’їзду з Москви заїхав увечері до олександра кошелєва на По-
варську вулицю. Поет не розповів у щоденнику про розмову з Хомяковим, але це не 
значить, що він його проігнорував. скоріше за все, тарас Григорович захопився тоді 
декабристом сергієм волконським.

іван аксаков писав, що Хомяков у  своїх творах висловив «ціле слов’янське ві-
росповідання». за словами сергія Єфремова, Хомяков «був одним із найвиразніших 
теоретиків слов’янофільства, що положив підвалини під його теорію». На думку Пе-
тра струве, «Хомяков, самый универсально образованный русский человек и самый 
всеобъемлющий ум, какой произвела россия ХіХ века». сергій аксаков, підкреслю-
ючи різнобічні таланти Хомякова, говорив, що з нього можна викроїти десять чоло-
вік. олександр Герцен так характеризував Хомякова: «ильей Муромцем, разившим 
всех, со стороны православия и славянизма, был алексей степанович Хомяков… ум 
сильный, подвижный, богатый средствами и  неразборчивый на них, богатый па-
мятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю жизнь… 
Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией…»

звичайно, що Шевченка це не тиснуло. за всієї своєї симпатії до слов’янської 
справи і, з  іншого боку, за толерантності окремих слов’янофілів до справ укра-
їнських, поет однозначно розумів, що однодумцем із Хомяковим, ані з  іншими 
слов’янофілами він не є і не може бути. 

утім, знаючи про прірву між Шевченком і Хомяковим, я хотів би все-таки акцен-
тувати увагу на тому, що поет у Москві мав змогу зустрітися з ідеологічним лідером 
слов’янофільства, своїми очима побачити талановиту людину, яку з часом оцінить 
негативно. Нерозумно й антиісторично применшувати масштаб олексія Хомякова 
та інших російських інтелектуалів, з якими знайомився в Москві Шевченко, на тій 
підставі, що він з ними розходився в поглядах, іноді діаметрально. Навпаки, пишати-
мемося з того, як вивищується над ними великий українець.

«Кричать о братстві, а гризуться, мов скажені собаки»

російське слов’янофільство, яке в 40–50-х роках ХіХ століття склало вагому те-
чію суспільно-політичної та філософської думки, виникло в Москві й було суспільним 
явищем московського, точніше, арбатського ґатунку, бо формувалося й відгранювало-
ся в арбатських особняках Хомякова1, кошелєва, аксакова. для слов’янофілів Москва 
була символом протистояння Петербургу з його орієнтацією на захід і чиновною бю-
рократією. вони були тісно пов’язані з московським дворянством, і самі його представ-
ляли, вбачали самобутність росії в ізоляції від впливу «безбожного» і «революційного» 
заходу та всеохопності православ’я, а за політичними поглядами були прихильниками 
абсолютної монархії і жорсткого централізму. вони виявляли симпатії до слов’янських 

1  олексій Хомяков винаймав квартиру на арбаті (тепер № 23), де збиралися його однодумці, а за-
тим його особняк на арбатському собачому майданчику став справжнім оплотом слов’янофільства 
в 1840-х роках. Після революції в ньому деякий час навіть розташовувався «Музей 1840-х років».
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народів, сприяли розвиткові слов’янознавства в росії, проте не визнавали національ-
них прав неросійського населення імперії, в першу чергу українців, заперечували саме 
існування українського народу, були противниками визволення Польщі. закликаючи 
всі слов’янські народи до єднання, спільної культурної діяльності, поширення й погли-
блення взаємопізнання, вони нерідко обертали ідею братерства слов’ян на ідею фак-
тичного підданства слов’янських народів російському цареві, який насправді висту-
пав поневолювачем українців, білорусів і поляків у межах імперії. в інтелектуальному 
полі слов’янофілів формувався суспільний і бюрократичний образ великої російської 
нації, у складі якої всі східні слов’яни імперії. Навіть слов’янофіл Ю. самарін, який ви-
ступав за збереження самобутності українського народу, в 1850 році записав у своєму 
щоденнику: «Но в то же время пусть он помнит, что историческая роль его — в пред-
елах россии, а не вне её, в общем составе государства Московского».

сучасний дослідник олексій Міллер відзначає, що в першій половині ХіХ сто-
ліття малоросійська специфіка викликала жвавий інтерес у Петербурзі й Москві, як 
яскравий, романтичний варіант російськості. це стосувалося й літературних опусів 
українською мовою:

«литературные опыты на “малорусском наречии”, отражавшие специфику 
местной жизни, вызывали благожелательный интерес в Петербурге и Москве как 
часть русской литературы, но попытка трактовать это “малорусское наречие” как 
отдельный от русского, самостоятельный украинский язык была для сторонников 
концепции большой русской нации неприемлема. украинский национализм отри-
цал малорусскую идентичность, которая могла мирно уживаться с  общерусской, 
и создавал свой образ идеального отечества, стоявший в конфликте и с польским, 
и с русским. украинская идея “отбирала” у русской не просто часть национальной 
территории, но “киев  — мать городов русских”, место обретения православной 
веры и  государственности, а  также лишала идеологической основы в  конфликте 
с польским движением. Не случайно наиболее влиятельный русский националисти-
ческий журналист М. Н. катков рисовал украинофилов вольными или невольными 
агентами “польской интриги”. вызов со стороны других национализмов восприни-
мался правительством и русским общественным мнением как вызов “извне”, в то 
время как угроза украинского национализма для сторонников общерусской нации 
была диверсией изнутри “национального тела”»1.

Шевченко ще в 1847 році викрив облудність слов’янофільських гасел про ство-
рення єдиної слов’янської культури й літератури: «кричать о братстві, а гризуться, 
мов скажені собаки. кричать о єдиній славянской літературі, а не хотять і заглянуть, 
що робиться у славян!»

іван дзюба звертає увагу на те, що від 30–40-х років ХіХ століття царизм праг-
не активно використовувати слов’янський рух у своїх зовнішньополітичних інтер-
есах, зокрема, виступаючи в ролі захисника і протектора православ’я та граючи на 
царефільстві частини слов’янського люду. в  той же час уряд Миколи і  мусив до-
тримуватися певної обережності з  огляду на реакцію європейських держав та на 

1  Миллер А. И. «украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая 
половина ХіХ в.). — сПб.: алетейя, 2000. с. 39.
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можливі небажані впливи слов’янського руху на внутрішньополітичну ситуацію: ідеї 
слов’янського відродження могли загрожувати ідеї «общего отечества» великоросів із 
їхніми племінними варіаціями, якими оголошено малоросів і білорусів.

Натомість «позаурядове» (напівофіціозне і  неофіціозне) російське слов’яно-
фільство  — потужний напрям поміщицько-ліберальної ідеології імперської заквас-
ки — діяло одверто та агресивно. до того ж, російське слов’янофільство, як суспільний 
настрій і «офіційний націоналізм» царизму, було тісно пов’язане, проте самостійним 
явищем, що могло змикатися, але й конфліктувати. Не випадково ще Марієтта Шагі-
нян у своїй книзі про Шевченка слушно зауважувала, що слов’янофіли були всередині 
країни «своєрідною опозицією». очевидно, поет добре розумів обмежений характер 
їх «опозиційності», але брав до уваги, що слов’янофіли виступали проти петровсько-
го «петербурзького періоду російської історії», негативно ставилися до суспільного 
ладу в  росії, прагнули до піднесення народної освіти, усунення цензурних утисків, 
впровадження гласного суду тощо. Поетові було не байдуже, що уряд дивився на 
слов’янофілів із підозрою і вважав «прихованими бунтівниками». до речі, Михайло 
Погодін і олексій Хомяков, як і брати аксакови, входили до поліцейського «списку 
підозрілих осіб у Москві». Шевченко був знайомий із кращою третиною лідерів опо-
зиційної до влади московської інтелігенції. за словами Шагінян, його певною мірою 
«підкупали ті переслідування, яких зазнавали на собі слов’янофіли за свої виступи».

Проте вже Герцен вважав слов’янофільську теорію самобутнього розвитку росії 
новим єлеєм, що помазує царя, а самих слов’янофілів називав «добровільними по-
мічниками жандармів». різко відзивався про них і  Чернишевський. Навіть Борис 
Чичерін, який розірвав стосунки з Герценим і буквально ненавидів Чернишевсько-
го, говорячи про слов’янофіла Хомякова, вимушений був визнати, що, «соперничая 
с Герценом в блеске и находчивости, Хомяков уступал ему в добросовестности».

Поділяючи в 40-х роках загальне захоплення слов’янолюбців колларом і Шафари-
ком, шануючи їх і пізніше, Шевченко розвивався в бік поєднання національного визволен-
ня з соціальним. тому свої сподівання він дедалі більше пов’язував не так із слов’янством 
узагалі, як із внутрішнім вибухом у самій російській імперії, з самим українським наро-
дом. у всьому цьому — докорінна особливість позиції Шевченка в слов’янській та укра-
їнській справі, що відрізняла його і від західних слов’янських будителів, і від російських 
слов’янофілів, і від українофілів та навіть кирило-мефодіївських братчиків.

іван дзюба пише, що «і генезис, і зміст “слов’янського почуття” та слов’янської ідеї 
в Шевченка істотно відрізняються від слов’янофільських». до слов’янства він звертав-
ся від уярмленого свого народу, у  слов’янстві шукав спільника по долі й  роботі від-
родження, зміцнення у вірі й надії. в ХіХ столітті чимало дослідників говорило про 
слов’янофільство Шевченка, але ті, хто справді зрозумів глибинну сутність його поезії 
та світогляду, рішуче відрізняли його «слов’янофільство» від слов’янофільства Хомя-
кова і ко. зокрема, іван Франко вважав, що й через півстоліття «свідомі українці не 
перестають бути слов’янофілами в дусі коллара й Шевченка». слов’янофільство Шев-
ченка — це ідея рівноправного співжиття всіх слов’янських народів у вільному союзі1.

1  Дзюба І. тарас Шевченко. с. 406.
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дзюба звертає увагу на те, що Шевченко і Хомяков часто-густо оперували одни-
ми й тими ж фактами і питаннями російського суспільства та життя народів росій-
ської імперії (у ряді випадків навіть одночасно), але по-різному оцінювали й розумі-
ли їх, виявляючи неоднаковість громадянських позицій, ідеологій, творчих мотивів. 
Фактично вони часто мимоволі «полемізували» між собою, у чому відбилася глибина 
їхнього об’єктивного, позаособового протистояння як представників і співтворців 
дедалі розбіжних світоглядів, а також як послідовних речників антагоністичних сус-
пільно-політичних таборів.

у цьому контексті зустріч Шевченка з Хомяковим у Москві набирає знакового 
характеру, про що не слід забувати. 

Як дісталося Хомякову від Шевченка

цікаво, що Бодянський, який любив усілякі прислів’я та приказки, записав у що-
деннику стосовно Хомякова: «На веку не на боку, достанется и хомяку». дісталося 
Хомякову якраз від Шевченка у  вірші «умре муж велій в  власяниці» (1860)  — са-
тиричному відгуці на смерть митрополита петербурзького і новгородського Григо-
рія (Постнікова Георгія Петровича), відомого своїми випадами проти освіти, науки, 
преси тощо. у вірші-пародії на «надгробний плач» дісталося також і видавцеві реак-
ційно-монархічного журналу «домашняя беседа» віктору аскоченському1, і журналу 
російських слов’янофілів «русская беседа»…

умре муж велій в власяниці.
Не плачте, сироти, вдовиці,
а ти, аскоченський, восплач
воутріє на тяжкий глас.

і Хомяков, русі ревнитель,
Москви, отечества любитель,
о юпкоборцеві2 восплач.
і вся, о   р у с с к а я   б е с е д а,

во глас єдиний ісповєдуй
свої гріхи.

і плач! і плач!

іван дзюба і Микола Жулинський наголошують:
«у короткій сатирі-епіграмі Шевченко лаконічно і точно, з дивовижною прони-

кливістю визначив деякі головні реакційні риси слов’янофільства взагалі і Хомяко-
ва зокрема: орієнтація на патріархальну, зрештою, міфічну русь; протиставлення 

1  колишній професор київської духовної академії віктор аскоченський згадував, що тоді, коли він 
уперше розповів Шевченкові про журнал, поет «кожним рухом підкреслював, що він мене ледве тер-
пить».

2  «Юпкоборцем» назвав митрополита Герцен у фейлетоні, де було висміяно протест Григорія про-
ти малюнка жіночого плаття з візерунками у вигляді хрестиків.
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як діСталоСя хомякову від шевченка

“православної” Москви як, мовляв, осередка “руської думки” зіпсутому Петербурго-
ві як джерелу революційних ідей; квасний, перебраний над усяку міру патріотизм; 
така ж  надмірна ревність о  православ’ї (саме тоді Хомяков вимагав “неизбежного 
исполнения обряда” в навчальних закладах); підміна суспільно-політичної критики 
абстрактним морально-релігійним каяттям…»1.

як зазначають сучасні дослідники, «Шевченко швидко збагнув реакційність 
слов’янофільської ідеології та політичної практики змикання з клерикальним обску-
рантизмом, яке й висміяно у вірші “умре муж велій в власниці…”, де Хомякова при-
рівняно до мракобісів на зразок аскоченського та митрополита Григорія»2.

Шевченко рішуче розійшовся також із тією частиною українського ліберально-
го панства, яка тяглася до слов’янофільства хомяковсько-самаринського штибу — 
Платоном лукашевичем, Григорієм Галаганом та ін.

Про ставлення поета до різновиду українського, власне вже малоросійського, 
слов’янофільства, в рамках якого вчене і «вільнодумне» панство дарувало свою любов 
далеким слов’янським братам, залишаючи власному народові лише щедру ритори-
ку, переконливо пишуть у передмові до Повного зібрання творів тараса Шевченка 
іван дзюба і Микола Жулинський. Найбільше обурювало поета те, що ці домороще-
ні слов’янофіли примудрялися поєднати свій благородний патріотизм та «широку 
освіченість» із зневажанням рідної, української мови:

і коллара читаєте
з усієї сили,
і Шафарика, і Ганка,
і в слав’янофіли
так і претесь… і всі мови
слав’янського люду —
всі знаєте. а своєї
дастьбі… колись будем
і по-своєму глаголять…

Шевченко рано й прозірливо помітив у слов’янофільстві тенденцію невизнання 
за українським народом права бути окремою і рівноправною з іншими національ-
ною одиницею, розчинення його в «общерусскости», узурпуючи на користь остан-
ньої його історію, культуру, землю:

кажуть, бачиш, що все-то те
таки й було наше,
Що вони тілько наймали
татарам на пашу
та полякам…

1  Дзюба І., Жулинський М. На вічному шляху до Шевченка / Шевченко Т. Повне зібрання творів у два-
надцяти томах. том 1. к.: Наукова думка, 2001. с. 38–39.

2  Шевченко Т. Повне зібрання творів у  дванадцяти томах. Поезія 1847–1861. том 2. к.: Наукова 
думка, 2003. с. 741–742.



284

Глава 5. «НаГоворилися досхочу з БодяНським»

це — саркастичний перифраз версії офіціозної та взагалі імперсько-патріотич-
ної історіографії, для якої україна була всього лиш «окраиной» царської росії, тим-
часово відступленою татарам і полякам. Багатовікове самобутнє історичне і культур-
не життя україни, її боротьба за свободу замовчувалися, власті вдавалися, зокрема, 
до хитрого маніпулювання етнонімами «україна» та «Малоросія». і  «державники», 
і слов’янофіли не приймали слів «українець» і «україна» як самоназви представника 
народу та назви країни, бо заперечували і той народ, і ту країну.

ішлося, зрозуміло, не про невинні лінгвістичні вправи, лексичні відміни — це 
було принципове питання, надто для Шевченка. він поклав усе життя, щоб слово 
«україна» поновлювалося й остаточно утверджувалося як самоназва народу й землі 
(в той час як різномасні українофоби дружно висміювали цю самоназву або спотво-
рювали її значення). Шевченко рішуче не сприймав того, що за слов’янофільською 
термінологією стояла ухильність до нещирості усієї їхньої позиції відносно 
україни: великодушно похваляючи «южное племя русского народа», вони фактично 
відмовляли йому в праві на власний національно-політичний і культурний розви-
ток (і навіть на власне ім’я!). все це особливо виявилося наприкінці 50-х років після 
відвідин поетом Москви і  стало однією з  головних причин остаточного розриву 
Шевченка із слов’янофілами1.

Шевченко став уособленням українського духу, самої україни саме тому, що 
він не влився, як Гоголь, в  стихію російської літератури, не став опрацьовувати 
в  росії, як Бодянський і  Максимович, українську історію, міфи, перекази, казки, 
легенди, таким чином пробуджуючи інтерес до україни. Шевченко не прийняв 
світоглядного «дуалізму», не допускав роздвоєння на «імперську» і «малоросійську» 
форми творчого самовираження. він не сумнівався, подібно до Гоголя, яка в нього 
душа — хохлацька чи російська. Шевченко став живою й невмирущою запорукою 
неможливості національного знеособлення, до якого штовхала імперська мовно-
культурна атмосфера. Поет не сумнівався щодо того, якою мовою і для якого на-
роду він має творити:

«він — мов той біблійний Пророк — посланий на землю Богом

свою любов благовістить!
святую правду возвістить!

тривожить Шевченка інше — сам шлях його слова до народу україни. Шлях 
передусім духовний, бо призначення слова  — трансцендентне й  інтегральне, 
спрямоване в  майбутнє, отже, наділене місією націєтворення через розгортання 
духовної історії україни. тільки в  національному слові, тільки в  духовних межах 
національного світу Шевченко прагнув самоздійснитися, реалізувати своє високе 
призначення: духовно консолідувати українство»2.

Проте Шевченкове «в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» не є слов’янофільською 
формулою, тим більше запереченням загальнолюдського суспільного ідеалу і світо-

1  Дзюба І., Жулинський М. На вічному шляху до Шевченка / Шевченко Т. Повне зібрання творів у два-
надцяти томах. том 1. с. 38–39.

2  там само. с. 15.
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вої цивілізації. Навпаки, кобзар виходив із загальнолюдських цінностей і жив кра-
щими ідеалами світової спільноти, він говорив про рівноправну причетність кожно-
го народу до світу людства.

уособлюючи національну ідею, Шевченко далекий від войовничого ксенофоб-
ства, національної пихатості:

…і чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь…

Наостанок зауважу, між іншим, що Шевченко не переймався «вибором» між 
двома полюсами російського змагання слов’янофілів із «західниками», їхні безкінеч-
ні суперечки про минуле й майбутнє російської імперії його не обходили й не три-
вожили. як писав поет, «у всякого своя доля і свій шлях широкий…». він мав друзів 
чи приятелів і серед слов’янофілів, і серед «західників». але його серце, душа і талант 
завжди і всюди належали тільки україні. 

18 березня: «Ввечорі був у Бодянського»

Приїхавши до Москви в березні 1858 року й оселившись у Михайла Щепкіна, 
про що докладно розповім у  наступній главі, тарас Шевченко 18 березня зробив 
дуже важливий візит — до осипа Бодянського:

«Вечером был у О. М. Бодянского. Наговорились досыта о славянах вообще и о земляках 
в особенности, и тем заключил свой первый выход из квартиры».

Мені довелося докласти чимало зусиль, щоб уперше спробувати хоча б частко-
во розшифрувати цей Шевченковий запис і наповнити його конкретним змістом. 
Навіть у насиченій цікавими фактами статті а. Полотай «Шевченко і Бодянський» 
(«радянське літературознавство», 1965, № 8), написаній за матеріалами архіву Бо-
дянського у відділі рукописів інституту літератури ім. т. Г. Шевченка аН україни, 
про це йшлося загальними словами: «Під час зустрічі Бодянський і Шевченко про-
довжили розмову про слов’ян, перервану довгими роками заслання поета. Говори-
ли вони про земляків, про роботу Бодянського, про збирання та видання народних 
пісень». лише згадка про видання пісенної збірки мала конкретний характер, але 
й вона потребує докладного розкриття.

коли Шевченко прийшов до Бодянського, той зрадів невимовно, почав гарячко-
во метушитися, роздягав гостя і тягнув його в кабінет, з порога розпитував про за-
слання й водночас сам щось розповідав, виправдовувався, що не зайшов до Щепкіна, 
бо прихворів: «Я і Осип, і оси́п». він незграбно тупцяв навколо тараса Григоровича, не 
даючи йому оговтатися, наступав на ноги, говорив якісь дурниці й мудрі речі і дуже 
нагадував персонажа з вірша, написаного про нього в університеті:

воззри теперь на бегемота,
На дальний типографский двор.
ему Глаголица — охота,
и по древлянски он остёр.
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разнообразное сложенье
являет в членах мудрый зверь.
Пойми его телосложенье
и остроумие измерь.

Нарешті Бодянський трохи вгамувався і звернув увагу на те, що Шевченко сто-
їть перед портретом просвітителя Миколи Новікова і говорить про те, що йому сьо-
годні такий самий портрет подарував Євген якушкін. Нарешті вони сіли за стіл, 
і Шевченко попросив розповісти про новини в слов’янському світі, в історичній на-
уці та в його університетському житті. Бодянський потягнувся до газет, які лежали 
на столі…

якраз у березні — 11 числа — газета «литературный отдел Московских ведомо-
стей 1858 года» в черговий раз повідомляла:

«в книжной лавке императорского Московского университета на страстном 
бульваре, в доме университетской типографии продаётся: “о времени происхож-
дения славянских письмен”, сочинение о.  Бодянского, с  атласом, состоящим из 
19 снимков. М., 1855; цена 2 руб. с пересылкой 2 руб. 75 коп.»

Неможливо уявити, щоб у розмові «про слов’ян взагалі» вони не торкнулися цієї 
книги, вже відомої Шевченкові. в ній історик зібрав усі відомі на той час джерела, 
дослідив праці попередників і дійшов висновку, що «слов’янська азбука, відома під 
назвою кирилиці, була винайдена в царграді кирилом в 862 році». ця точка зору 
не була новою, але Бодянський підтвердив її серйозною аргументацією. Пізніше 
дослідники високо оцінювали цю працю. скажімо, олександр котляревський 
підкреслював, що «дослідження про час виникнення слов’янської писемності — на-
стільна книга в усіх, хто займається слов’янською писемністю».

сталося так, що саме 18 березня 1858 року, тобто в  день візиту Шевченка до 
Бодянського, «Московские ведомости»1 та «литературный отдел Московских ведо-
мостей 1858 года» опублікували дві сенсаційні в контексті нашої теми публікації. На 
той час, коли тарас Григорович увечері прийшов до осипа Максимовича, газети вже 
лежали на столі у господаря. Напевне, Бодянський показав Шевченкові свіжі пові-
домлення в московській пресі та й докладніше розповів українському кобзареві, про 
що в них ішлося. він ніяк не міг замовчати важливу для обох інформацію, більше 
того, обов’язково нею похвалився.

отже, у вівторок 18 березня 1858 року «Московские ведомости» з чималим запіз-
ненням опублікували повідомлення про те, що 28 грудня 1857 року відбулося важ-
ливе засідання «императорского общества истории и древностей российских»2 під 

1  «Московские ведомости, газета политическая и литературная, издаваемая при императорском 
Московском университете» виходила тричі на тиждень: у вівторок, четвер і суботу.

2  у той час товариство нараховувало близько 90 дійсних членів, в тому числі понад 20 професорів 
університетів і  духовних академій, членів-кореспондентів і  академіків. Передплатниками «Чтений» 
в 1858 роцi були 174 чоловіка. 107 заявок поступило від світських осіб, 11 — від духовних, 11 — від на-
вчальних закладів і 3 — від редакцій журналів. Передплатники жили у 28 містах царської росії, в тому 
числі в  7 українських. крім того, товариство мало чотирьох книгопродавців у  Москві та п’ятьох  — 
у санкт-Петербурзі, а також по одному в києві та одесі.
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головуванням графа сергія строганова і за участю дійсних членів Михайла Макси-
мовича, сергія соловйова, івана забєліна, олександра афанасьєва та ін. і секретаря 
осипа Бодянського…

Поворот у  долі товариства та відновленні «Чтений» намітився ще на початку 
1857 року, коли на засіданні Московського художнього товариства, що проходило 
в будинку президента товариства олександра Черткова, в розпалі дискусії граф ва-
силь Бобринський побив степана Шевирьова: «…Был избит сильно и  безобразно 
своим противником… рьяность одного наткнулась на буйство другого и  получи-
ла своё». так занотував Бодянський у  щоденнику 18 січня 1857 року, розкривши 
й наслідки цієї події:

«Месяца через полтора с небольшим Государь, по донесению генерал-губерна-
тора… решил: Бобринскому удалиться в свою деревню и не выезжать в Москву до 
разрешения, Черткову сделать выговор и  удалить от места… а  Шевырёва уволить 
из университета (с полной, впрочем, пенсией, хоть и не дослужил малой толикой) 
и сослать на житье в ярославль. Наказание бо́льше для него, чем для прочих; впро-
чем, особым прошением вымолил себе избавление от ярославля. Это событие, на-
делавшее большого шума и соблазна в Москве и по россии и даже описанное в не-
которых заграничных газетах… повлекло за собою много перемен в университете 
и  обществе истории и  древностей российских. Чертков, президент после графа 
с. Г. строганова с ноября 1848 года, должен был удалиться…»

секретар товариства і редактор «временника» іван Бєляєв хотів було висунути 
на місце президента товариства попечителя Московського учбового округу Євгра-
фа ковалевського, запросивши на засідання товариства тільки тих членів, які його 
підтримували. Проте Бодянський був насторожі:

«Но я… взял свои меры и пригласил многих членов в заседание, в котором легко 
уже мне провести свое намерение. именно: по прочтении секретарем прошения 
председателя об увольнении его от этой должности, я… переговоривши завременно 
с  ковалевским, сказал, что попечитель уполномочил меня объявить обществу, на 
случай если оно положит обратиться с просьбой к графу строганову о принятии 
им на себя председательства, его покорнейшую просьбу известить его о своем опре-
делении, в котором не сомневается, зная, что общество не может забыть отличных 
услуг графа для него, чтобы и он мог принять участие в депутации к графу от обще-
ства. слова эти окончательно порешили дело, и  тотчас же назначены были лица 
депутатами, т. е. должностные (старший член по вступлению а. Ф. вельтман, секре-
тарь и библиотекарь ундольский), я и два вызвавшихся, М. Н. катков и с. М. со-
ловьёв. Попечитель немедленно отправился с нами (он взял меня с собой в карету 
и нарадоваться не мог случившемуся) к графу, который очень приветливо принял 
нас, сказал, что ни от какого предложения не откажется на пользу общую, рад еще 
послужить обществу, если только о. М., указывая на меня, не будет прочь разделять 
с ним труды его, потому что все, что он ни сделал для общества хорошего прежде, 
исключительно принадлежит ревности и содействию прежнего секретаря»1.

1  Бодянский О. М. дневник. 1852–1857. с. 235–236.
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в результаті у березні 1857 року графа сергія строганова знову було затвердже-
но головою товариства історії і  старожитностей російських, а  на початку червня 
того ж  року відновили видання «Чтений». Бодянського було обрано «видавцем» 
відновлених «Чтений» (Бєляєв деякий час залишався секретарем): «После того 
я в ответ сказал, что желал бы, чтобы это издание имело более счастливый конец, 
намекая на прежнее; что начало можно сделать не раньше нового года…»

так і  сталося. Наприкінці 1857 року, 27 грудня, відбулося засідання, на якому 
Бодянський, як писала газета «Московские ведомости», «предоставил программу 
“Чтений в  императорском обществе истории и  древностей российских при Мо-
сковском университете”, как повременного издания в 1858 году». видання мало ви-
ходити чотири рази на рік (наприкінці лютого, травня, серпня та листопада) по од-
ній книзі не менше 30 друкованих аркушів, «а коли потрібно, то й більше».

Намічений план успішно виконувався, і саме 18 березня «литературный отдел 
Московских ведомостей 1858 года» повідомляв: «вышла книга первая Чтений в им-
ператорском обществе истории и древностей российских при Московском универ-
ситете. Генварь — март». 

На той час осип Бодянський жив саме цим! якраз у  день приїзду Шевченка 
в Москву — 10 березня — писав своєму братові: «…Получишь ты 1ю книгу “Чтений 
в  императорском обществе истории и  древностей российских при Московском 
университете” за генварь-март, которые вновь издаются мною».

тож, чи варто сумніватися, що Бодянський показав першу книгу «Чтений» 
і Шевченкові, більше того, навіть звернув увагу на деякі публікації? Показати й роз-
повісти було що!

«Шевченко просив відбитки статей про Україну»

у першій книзі «Чтений» за 1858 рік опубліковано «источники Малороссий-
ской истории, собранные д. Н. Бантыш-каменским1 и изданные действительным 
Членом о. Бодянским. Часть і. 1649–1687 года»2. ця документальна публікація досі 
видрізняється серед виданих Бодянським джерел із історії україни своєю науковою 
вагомістю. «источники Малороссийской истории» дмитра Бантиша-каменського 
висвітлювали події в україні з 1649 до 1722 року і відразу привернули увагу науко-
вої громадськості. відповідаючи пізніше на критику з приводу деяких неточностей 
в публікації, Бодянський пояснював, що не мав можливості звірити зібрані Банти-
шем-каменським документи з архівними оригіналами, а видав їх у тому вигляді, як 
їх зібрав учений, показавши таким чином його вклад у науку.

1  Бантиш-каменський дмитро Миколайович (1788–1850)  — український і  російський історик, 
археограф, автор праць із історії україни. його батько — Микола Бантиш-каменський — вихідець із 
києво-могилянських «скудеїв», став першим російським істориком-джерелознавцем, який уже у XVIII 
столітті працював із документами на науковому рівні.

2  другу частину «источников Малороссийской истории» було опубліковано в першій книзі «Чте-
ний» за 1859 рік.
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Навіть однієї цієї публікації в «Чтениях» було досить, аби зацікавити Шевченка. але 
це не все, що показав Бодянський поетові! в розділі «смесь» було вміщено два вельми 
цікавих документи, назви яких наведу, як їх пробіг очима в газеті Шевченко. Перший:

«Повседневная записка случающихся при дворе ясновельможного, его Мило-
сти, Пана іоанна скоропадского, войск запорожских обоих сторон днепра Гетма-
на, оказий и  церемоний, також и  в  канцелярии войсковой отправуемых дел, на-
ченшийся 1722 году и оконченный в том же году, по представлении и погребении 
помянутого же Гетмана в  месяце июле, Генерального Хоружого Николая данило-
вича Ханенка. с историческими сведениями о сочинителе действительного Члена 
о. Бодянского».

в самих «Чтениях» документ називався «діаріуш или журнал, то есть повседнев-
ная записка»1. це важливе мемуарне джерело стосувалося останніх місяців життя 
івана скоропадського (1646–1722), який у  1708–1722 роках був гетьманом ліво-
бережної україни. до скоропадського у  Шевченка було негативне ставлення, що 
сформувалося, скоріше за все, під впливом «истории Малороссии» М. а. Маркеви-
ча, де діяльність гетьмана оцінено як «смесь недоразумений и недальновидностей». 
Найперше в поезії «П. с.» (1848), присвяченій чернігівському поміщику Петру ско-
ропадському, Шевченко назвав останнього «потомком гетьмана дурного». затим 
у повісті «капитанша» він із іронією розповів, як «простакуватий» гетьман подару-
вав олександру Меншикову місто Почеп із волостю. в повісті «Прогулка с удоволь-
ствием и не без морали» Шевченко згадав гетьмана як людину, що більше полюбля-
ла кулінарію аніж державні справи, назвавши скоропадського «великим знатоком 
и автором борщей».

справді, за правління скоропадського Москва значно обмежила державні права 
Гетьманщини. Між іншим, у  1720 році за розпорядженням Петра і  було заборо-
нено друкувати книжки українською мовою. Незадовго до смерті скоропадського 
(липень 1722 року) в гетьманській столиці Глухові було створено Малоросійську ко-
легію  — центральний орган російської колоніальної адміністрації в лівобережній 
україні2. їй підпорядковувалися адміністративні й судові органи, що фактично по-
збавляло гетьмана реальної влади. за припущенням Бодянського, скоропадський 
помер, «очевидно, от горести по случаю учреждения коллегии…». адже гетьман на-
магався протестувати проти колоніальної політики Москви та обстоювати залишки 
гетьманської автономії, проте фактично не міг впливати на становище в україні.

в опублікованому Бодянським документі діяльність скоропадського простежено 
з січня до липня 1722 року генеральним канцеляристом Миколою Ханенком, який 
походив із відомого старшинського роду і був високоосвіченою для свого часу лю-
диною. Бодянський писав про нього: «Генеральный хоружий, Николай данилович 
Ханенко, принадлежит к замечательнийшим мужам Малороссии первой половины 

1  у передмові до четвертого тому «Повного зібрання творів тараса Шевченка» (1927) сергій Єфремов 
писав: «Форма щоденних записок здавна була відома в україні і під назвою   діяріушів здобула собі геть 
таки широкого розповсюдження серед письменних людей у старовину, так з ХVі–ХVіі віку починаючи».

2  Герой повісті Шевченка «капитанша» розповідав: «…я пошёл шляться по городу, отыскивая то 
место, где стояла знаменитая Малороссийская коллегия и где стоял дворец гетмана скоропадского…»
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прошедшего (ХVііі. — В. М.) столетия, как по месту им занимаемому, которое счи-
тается, в нисходящем порядке 6-м после гетьманского, так равно и по образованию 
и участию, какое принимал он в происходившем в то время на его родине. сверх 
того он принадлежал и к роду, памятному многим по многому».

у 1722 році Ханенко разом із гетьманом скоропадським їздив у  Москву, щоб 
привітати Петра і з прийняттям ним титула імператора. в Москві Ханенко і склав 
свої записки, основну увагу приділивши політичному становищу україни та вза-
ємостосункам скоропадського і Петра і. Проте в «діаріуші» міститься цікавий ма-
теріал про життя та побут української старшини і російських дворян, про джерела 
зростання феодального землеволодіння в україні, про податки, сплачувані козаками 
і селянами, про скарги козаків на захоплення їхніх земель та угідь старшиною тощо.

записки Миколи Ханенка надійшли в  «Чтения» ще на початку 1848 року від 
його нащадка, чернігівського поміщика М. Ханенка, але надрукувати їх Бодянський 
зміг лише десять років потому. залишаючи «Чтения», Бодянський узяв документ із 
собою і в цьому мав підтримку його власника М. Ханенка, який писав осипу Мак-
симовичу в червні 1849 року: «радуюсь за то родное, которое вы спасли от рук вре-
менников1, когда бы оно не вышло, но оно выйдет от вас, освященное любовью 
и уважением…» Між іншим, це важливе, характерне й вагоме свідчення довіри до 
видавця Бодянського з боку його земляків, «которые имели случай узнать вас лично 
или письменно. кто говорит о Москве, то всегда говорит о Бодянском, но чаще гово-
рят о Бодянском, не говоря о Москве»2. 

Публікації «діаріуша» передувала вступна стаття Бодянського «историческое 
сведение о генеральном хоружем Николае даниловиче Ханенке», датована 8 берез-
ня 1858 року, тобто за десять днів до зустрічі з Шевченком. очевидно, Бодянський 
був задоволеним і гордим, що може порадувати поета, який завжди цікавився у нього 
новинами з історичної літератури. тим більше, що й сама його наукова передмова до 
публікації була цікавою і ґрунтовною, певно, Бодянський міг озвучити якісь думки, 
в ній висловлені. скажімо, про документальну цінність «діаріуша» Ханенка: «важ-
ность сообщаемого в нём, надеюсь, каждый, занимающийся судьбами своего наро-
да, оценит вполне». Хто ж, як не Шевченко, міг оцінити вповні зусилля Бодянського! 
вчений знав, як боліла поету доля україни, що підступно вирішувалася в Москві, він 
писав про «діаріуш» Миколи Ханенка: «в нём слышим мы рассказ непосредствен-
ного очевидца, многому, в  то время совершавшемуся в  Белокаменной, и  притом 
очевидца, вовсе не думавшего о гласности, но записавшего для себя “памяти ради” 
и удовлетворения собственной любознательности»3.

весь дух історичної передмови Бодянського до «діаріуша» Миколи Ханенка 
й акцентована вченим її кінцівка мали привернути увагу Шевченка: «Прошедшие 

1  ішлося про нових видавців органу товариства, який називався «временник».
2  вр іл, ф. 99, од. зб. 104, арк. 110 зв., 111.
3  сергій Єфремов, який відзначав «діаріуш» Ханенка, писав: «Надзвичайно цінні як матеріал 

біографічний, діяріуші визначних людей разом з тим одбивають тріпотіння часу, обличчя сучасності, 
і що цікавіший нам автор, то з більшим зацікавленням стежитимемо за його враженнями, переживан-
нями, характеристиками подій та людей, з якими зводила його доля».
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судьбы Малой россии преимущественно должны останавливать внимание и забот-
ливость на себе Малороссиян, сынов её. Не позаботятся они о том, кто же станет 
заботиться? всякое уважение и значение наше исходят прежде всего от нас самих, 
и от нашего самопознания и самоуважения».

ось яку тему ніяк не могли обминути тарас Шевченко і осип Бодянський у своїй 
вечірній розмові «про слов’ян взагалі і про земляків зокрема».

Наступна публікація, про яку повідомляла газета 18 березня, називалася так:
«Милость Божия, украину от неудоб носимых обид лядских чрез Богдана зи-

новия Хмельницкого, преславного войск запорожских Гетмана, свободившая, 
и дарованные ему над ляхами победами возвеличившая, на незабвенную толиких 
его щедрот память репрезантованная в  школах киевских 1728 года. сообщено 
действительным Членом М. а. Максимовичем».

ішлося про драму з історії україни часів Богдана Хмельницького, що, на думку 
Михайла Максимовича, належала перу видатного українського і громадського діяча, 
вченого, письменника Феофана Прокоповича (1681–1736), який став одним із най-
ближчих радників Петра і. в невеличкій передмові до публікації Бодянський писав, 
що вирішив «доставить возможным нашим любителям отечественной старины ре-
шить вопрос, точно ли драма эта принадлежит перу знаменитого иерарха, или же 
она произведение другого, пока загадочного для нас писателя первой четверти про-
шедшего столетия».

Безперечно, що під час зустрічі з Бодянським тарас Григорович не міг навіть по-
біжно ознайомитися з названими публікаціями. досить сказати, що загалом вони 
складали понад 430 сторінок стислого тексту. та поет однозначно зацікавився нови-
ми документами! Про це свідчить лист олександра лазаревського до Бодянського 9 
травня 1858 року з Петербурга, в якому йдеться про Шевченка: «Последний, между 
прочим, просил меня (он живёт пока у нас) напомнить вам о вашем обещании при-
слать ему отдельные оттиски статей об украине, напечатанные в 1-й книге “Чтений” 
за этот год»1.

я навмисне залишив цей безперечний доказ насамкінець, адже, сподіваюся, чи-
тач і так переконався разом зі мною, що 18 березня Бодянський не міг не показати 
Шевченкові згадані публікації на українську тематику в першому числі «Чтений» за 
1858 рік.

«Звістку цю привіз Шевченко»

так само очевидно, що під час розмови з Бодянським Шевченко дізнався від ньо-
го про роботу братів осипа і Федора Бодянських над збіркою українських народних 
пісень, про яку розповідав ще в Петербурзі. олександр лазаревський у  згаданому 
листі писав: «особенно порадовались, что наконец знаменитый ваш сборник уви-
дит свет; весточку эту привёз сюда пан Шевченко».

1  Полотай А. Шевченко і Бодянський // радянське літературознавство. 1965. № 8. с. 44.
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друзі та знайомі Бодянських уже давно знали про підготовку ними пісенного 
збірника, до публікації якого осип Максимович усе ніяк не міг приступити, хоч 
і мав під началом журнал — «Чтения». Передусім, про це вже давно було відомо саме 
Шевченкові, адже ще в липні 1844 року Бодянський написав йому, що збирається 
«печатати… свій запас наських пісень». відстрочку вчений пояснював завантаженістю 
роботою, від якої голова обертом: з одного боку, кафедра, де всякий крок треба само-
му прокладати, а з іншого — товариство зі своїм журналом, який усією своєю вагою 
лежить майже на ньому одному.

втім, коли Пантелеймон куліш запропонував Бодянському передати йому зібрані 
братами пісні, той відмовив, і куліш писав осипу Максимовичу у вересні 1846 року: 
«отказ ваш в сообщении мне песен не только не огорчает меня, но восхищает. Пе-
чатайте! (только, ради Бога, отмечайте, где какая песня записана и не составляйте из 
двух одной)». в тому ж таки 1846-му письменник і вчений яків Головацький, якому 
Бодянський ще минулого року надіслав до львова «кобзар» і «Гайдамаків» Шевченка, 
вже вдруге повідомляв осипа Бодянського, що він готовий передати до його велико-
го збірника свої пісенні записи. вирішивши нагромаджувати свій пісенний матеріал, 
осип Максимович разом із тим не став затримувати готову збірку пісень, передану 
Головацьким, і почав друкувати її в «Чтениях» 1848 року, але тут уже завадила відома 
нам «флетчерівська історія». Між іншим, обережний і досвідчений Бодянський посту-
пив мудро: «а чтобы помещение песен в издании исторического общества и притом 
песен, хотя и русских, но не руси Московской, не могло возбудить каких-либо толков 
и пересудов, то я предпослал, прежде всего, собрание песен великорусских, принадле-
жащее Петру васильевичу киреевскому…»1 дуже цікавий і яскравий штрих до умов, за 
яких осип Максимович друкував українські джерела. зауважу, що зі зібрання киреєв-
ського він опублікував насамперед твори напівцерковного походження, так звані «ду-
ховні вірші», тобто найменш цінну частину, але найбільш вигідну з огляду на цензуру.

«Були й  інші, ще важливіші причини, що спонукали о.  Бодянського підійти 
з  особливою відповідальністю й  сумлінністю до задуманого ним видання україн-
ських народних пісень, у якому передбачалось врахувати найбільшу кількість варі-
антів (“різнослів’я” за термінологією о.  Бодянського). Потреба саме в  такій збірці 
зумовлювалася станом української фольклористики середини ХіХ ст., зокрема бра-
ком узагальнюючих видань, що охоплювали б першоджерельний пісенний матеріал 
усіх жанрів з усієї етнографічної території»2. такий підхід робить честь Бодянському, 
котрий, як ніхто, відчував потребу в  ґрунтовному, науково забезпеченому виданні 
українських народних пісень, вільному від випадкового й сумнівного матеріалу, від 
перекручень і неточностей.

далі Бодянський продовжував примножувати пісні й варіанти для задуманого 
зібрання і не втрачав надії випустити його в світ. але на час його зустрічі з Шевчен-
ком збірник ще не вийшов. утім, сам учений вважав, що народні твори ніколи не 
втрачають своєї ваги: «я не раскаиваюсь, что по сю пору не видал ещё ни песен, ни 

1  осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849–1850 гг. // русская старина, 1888. т. 60. с. 402.
2  Дей О. І. Фольклористична діяльність осипа та Федора Бодянських. в кн. українські народні пісні 

в записах осипа та Федора Бодянських. с. 28–29.
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пословиц: когда подумаю, в каком виде явилось бы то и другое 10-ть лет тому назад, 
и в каком теперь — слава те Христе!» звичайно, життя людське яко квіт польний, але 
живий живе й гадає.

за спогадами сучасників, у зібранні братів Бодянських нараховувалося близько 
8 тисяч пісень. Між іншим, три пісні були надіслані Михайлом драгомановим для 
журналу «Житє і слово» і збереглися в архіві івана Франка. одна пісня була перепи-
сана драгомановим, а дві — лесею українкою. крім того, Бодянський зібрав понад 
1,5 тисячі прислів’їв, «совсем приготовленных к печати»1.

за життя Бодянського збірка так і не побачила світ. а видана була у києві аж 
1978  року до 170-річчя з  дня народження і  100-річчя з  часу смерті Бодянсько-
го та в  переддень Vііі Міжнародного з’їзду славістів. Мені довелося взяти участь 
в організації та роботі цього з’їзду, і я пам’ятаю, з якою увагою поставилися зарубіжні 
українці до книги, що вийшла в  світ саме перед славістичним форумом чималим 
тиражем — 8 тисяч примірників.

збірці передувала вже цитована вище глибока й ґрунтовна передмова олексан-
дра дея «Фольклористична діяльність осипа та Федора Бодянських» із висновком, 
що спадщина братів Бодянських «є багатим внеском в науку про народну творчість». 
Про самого осипа Бодянського було зазначено: «…Можна без перебільшення сказа-
ти, що о. Бодянський був на свій час одним із найвидатніших знавців слов’янських 
пісень, висловив багато власних думок про них і оригінальних спостережень. осо-
бливого значення заслуговує його цінний внесок у справу збирання, дослідження та 
видання української народної пісенності».

важливо було встановити, де жив у 1858 році осип Бодянський. виявилося, що 
в Газетному провулку, на його початку в будинку ігнатьєва (не зберігся). цю адре-
су називав сам Бодянський в щоденнику 12 червня 1853 року: «…в доме игнатьева, 
в старом Газетном переулке близ Никитского монастыря2, № 6, в здании прямо про-
тив ворот и колодца…» Проте, чи жив він там і пізніше? скажімо, в «книге адресов 
жителей Москвы» за 1855 рік читаємо: «Бодянский иосиф Макс., ст. сов., (испр. 
долж.)3, твер. ч., в Газетн. пер., д. игнатьева». отже: Бодянський йосип Максимович, 
статський радник, (обіймає посаду), тверська дільниця, в Газетному провулку, буди-
нок ігнатьєва. в «книге адресов жителей Москвы» за 1858 рік, коли Шевченко від-
відав Бодянського, ця адреса підтверджується. На той час будинок належав статській 
радниці софії ігнатьєвій.

Неподалік від будинку Бодянського знаходилася церква успіння Божої Матері, 
а ще — будинок Бабіних (№ 4), в якому якраз у 1858 році розташовувалася Перша 
центральна міська телеграфна станція, де працювали апарати Морзе й Юнга та сто-
яв унікальний апарат, здатний передавати фототелеграми.

Назва провулка з’явилася в 1780-х роках і пов’язана з тим, що в ньому знахо-
дилася друкарня Московського університету, в якій друкувалася в 1756–1811 ро-

1  Четыре письма о. М. Бодянского. 1855–1858 гг. // киевская старина, 1889. т. ХХVіі. с. 447, 448, 449.
2  Нікітський монастир, який і дав назву великій Нікітській вулиці, було знесено в 1933 році (зна-

ходився на місці нинішнього № 7). в ньому бував олександр Пушкін.
3  «исправлять должность» — обіймати посаду.
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ках газета «Московские ведомости»1. вона продавалася тут же, в «газетній лавці», 
а поскільки доставки газети додому в той час не було, то передплатники забира-
ли тут свій примірник. у Михайла Пиляєва читаємо: «впоследствии там, где была 
книжная лавка, существовала церковь университетского благородного пансиона». 
в  ньому навчалися Жуковський, Грибоєдов, лермонтов. тепер на місці друкарні 
та лавки стоїть будівля центрального телеграфу. Газетний провулок знаходиться 
між тверською і великою Нікітською вулицями. Через Нікітську він примикає до 
великого кисловського провулка, що виходить на воздвиженку неподалік від ар-
батської площі.

у березні 1858 року Шевченко зустрічався з Бодянським один раз і наодинці. 
Проте значення цієї вечірньої зустрічі важко переоцінити. Шевченко, напевне, по-
дякував професору, який не забув його у важкі роки заслання. та найголовніше, поет, 
як і в попередні зустрічі, отримав від історика в акумульованому вигляді величезний 
обсяг інформації, такий потрібний для нього, роками відірваного від україни. Бо-
дянський занурив Шевченка в  новітні публікації з  історичної тематики, розповів 
про свою дослідницьку роботу з україністики.

Ніхто інший, навіть Максимович, не був заряджений українським духом так, як 
осип Максимович. якщо у олександра та олени станкевичів Шевченко міг «весе-
ло, попросту побалакати про Малоросію», а в родині сергія аксакова відчути «щиру 
сердечність у ставленні до Малоросії», то тільки у Бодянського поет міг «наговорити-
ся досхочу про слов’ян і про земляків особливо». 

Не забудьмо, що серед земляків, які пішли з життя, вони обидва ставили на пер-
ше місце незабутнього Гоголя, у сприйнятті Шевченка саме Бодянський був живою 
зв’язуючою ланкою між ним і Гоголем. тому можна не сумніватися, що ім’я Гоголя 
обов’язково прозвучало того вечора. адже лише шість років пройшло з часу смерті 
письменника, тому Шевченко міг розпитати очевидця трагічних подій. та й сам Бо-
дянський, скоріше за все, згадав про Миколу васильовича. тож через зустріч із Бо-
дянським у Москві український геній Шевченка доторкнувся до пам’яті про іншого 
українського генія — Гоголя.

Чому не було Бодянського?

Після цієї зустрічі Бодянський жодного разу не перетнувся з Шевченком у Мо-
скві. Може, він був не знайомий або мало знайомий зі Щепкіним? справді, так мож-
на подумати, прочитавши найсолідніші праці про видатного артиста2, в яких ім’я 
Бодянського навіть не згадується. це — несправедливо й ненауково. осип Макси-
мович не був завсідником у Щепкіна, не входив до найближчого кола його друзів, але 
вони були добрими знайомими.

1  у 1858 році будинок університетської друкарні з книжковою лавкою знаходився на страсному 
бульварі.

2  Михаил семёнович Щепкин: Жизнь и творчество. в 2-х томах. — М.: искусство, 1984; записки 
актёра Щепкина. — М.: искусство, 1988 та ін.
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На доказ, передусім, пошлюся на Шевченка, який ще у вересні 1845 року просив 
через андрія козачковського, аби саме Бодянський узяв у Щепкіна рукопис його по-
еми «слепая». крім того, наводжу невідомі архівні документи. 

скажімо, в листі степана Шевирьова до Бодянського від 7 травня 1853 року чи-
таємо:

«Почтеннейший осип Максимович,
Нашему славному артисту и вашему земляку М. с. Щепкину мы собираемся дать 

прощальный обед перед отъездом его за границу1. Это будет в субботу или воскресенье 
(о дне уведомим после) в 4 часа в саду или в доме М. П. Погодина, смотря по времени…

я счел обязанностью известить вас об этом. Не пожелаете ли принять участие 
в такой трапезе? в таком случае прошу вас покорнейше известить меня, чтобы я мог 
желание ваше передать М. П. Погодину, которому необходимо знать заранее число 
участников»2.

На той час Бодянський був у напружених стосунках із Погодіним і Шевирьо-
вим, і, судячи з усього, він не пішов. але сам факт запрошення свідчить, що без Бо-
дянського компанію, зібрану на честь Щепкіна, вважали неповною навіть його не-
доброзичливці.

Бодянський час від часу зустрічався з Щепкіним у своїх друзів аксакових. ска-
жімо, 17 травня 1856 року він записав у  щоденнику: «М.  с.  Щепкин, вечерком, 
у  аксаковых, в  разговоре о  разных притеснениях, которые были деланы Москов-
ским ополчением в Малороссии на пути в Новороссию… рассказал…» і т. д. Харак-
терно, що навіть у розмовах про події кримської війни друзі неминуче виходили на 
малоросійські теми.

Ще один важливий факт. у  щоденнику Бодянського за 6 липня 1857 року 
є  такий запис: «возвращаясь с  прогулки3, близ ворот своего жилья повстречал-
ся с  М.  с.  Щепкиным и  при нём племянником его, Митрофаном Павловичем 
Щепкиным (бывшим моим студентом, а  теперь магистрантом по политической 
экономии и статистике)4, которые сказали, что идут ко мне». далі Бодянський зано-

1  Михайло Щепкін від’їжджав тоді до лондона. згаданий обід відбувся 10 травня.
2  вр іл, ф. 99, од. зб. 94, арк. 44.
3  Прогулянка була життєвим правилом Бодянського. Ще в семінарії він вважав обмеженням осо-

бистої свободи ситуацію, коли «прогулянки заборонені». куліш, який неодноразово бував у Бодянського, 
згадував: «Працьовитий день свій починав сей праведний подвижник науки рано-вранці прохідною по 
московських бульварах». в одному з листів Бодянського є такі слова: «…я по требованию врача, должен 
был непременно в хорошую погоду вечером, с 5-го по 8-й час выезжать за город подышать свежим воз-
духом». у щоденнику Бодянського за 26 липня 1857 року зустрічаємо запис: «…я только что возвратился 
с прогулки и… устал…» або іншим разом: «…Прохаживался на тверском бульваре» і т. д.

4  Щепкін Митрофан Павлович (1832–1908) — публіцист і громадський діяч, син професора ма-
тематики Московського університету Павла Щепкіна, троюрідного брата Михайла Щепкіна. закінчив 
історико-філологічний факультет Московського університету, де був студентом осипа Бодянського. 
відомий, як знавець московського самоуправління й міського господарства, в цій сфері працював про-
тягом 30 років. у 1859 році був призначений помічником редактора «Московских ведомостей», а потім 
працював редактором цієї газети. На початку 60-х років співпрацював із Бодянським, який тоді управ-
ляв друкарнею Московського університету. у 1866–1871 роках — професор Петровської землеробської 
академії. з 1895 року за його редакцією виходила 11-томна «Бібліотека економістів», яку видавав кузьма 
солдатенков. автор чотиритомної праці «общественное хозяйство города Москвы» (1888–1901) та ін-
ших праць із управління та економіки Москви.
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тував, що, між іншим, Щепкін розповів історію, як два офіцери вдарилися об заклад, 
чи витримає унтер-офіцер степанов тисячу палок і не впаде1. втім, значно суттєві-
шим є запис Бодянського про те, що Щепкін тоді попросив його приїхати на дачу 
в Петровське-разумовське до свого хворого сина дмитра Михайловича, який хотів 
поговорити з  професором про різні питання слов’янської філології2. Бодянський 
обіцяв приїхати через три-чотири дні.

в архіві знайшлася записка Митрофана Щепкіна: «Милостивый государь осип 
Максимович! Михаил семёнович Щепкин просил меня узнать про вас, может ли 
он завтра прислать за вами экипаж, чтобы ехать в Петровское разумовское, и в ко-
тором часу?»3 лист було датовано: «1857-й. Четверг». скоріше за все, він пов’язаний 
із щоденниковим записом Бодянського 6 липня 1857 року, тобто в суботу. Напевне, 
після того, як минули обіцяні Бодянським чотири дні, Щепкін у четвер, 10 липня, 
нагадав йому про запрошення до сина в Петровське-разумовське4. 

втім, я не ставлю за мету висвітлити їхні стосунки, що заслуговують на окреме 
дослідження. Хочу тільки закцентувати: відсутність Бодянського в той час в оточенні 
Шевченка й Щепкіна пояснюється не його віддаленістю від артиста. Пам’ятаймо, 
що під час Шевченкового перебування в Москві Бодянський хворів і точно не відо-
мо, скільки він змушений був залишатися вдома (може, до самого від’їзду поета?). 
втім, якби навіть стало відомо, що Бодянський справді не міг супроводжувати Шев-
ченка через свою хворобу, цим поясненням ми задовольнитися не могли б, адже 
були й інші вагомі причини відсутності професора поруч із тарасом Григоровичем 
у кожному конкретному випадку. Без їх з’ясування ми не зрозуміємо вповні харак-
тер осипа Максимовича та його життєві принципи, поведінку.

Нам уже чимало відомо про характер Бодянського, та продовжимо наше ці-
каве знайомство. олександр кониський якось так охарактеризував свого вчите-
ля: «упрямо-точный до смешного (известен рассказ о  Бодянском, как он нового 
арендатора университетской типографии впустил не раньше в  помещение, как 
с боем двенадцати часов 31 декабря…)5, твёрдый в своих намерениях и в то же время 

1  цей випадок артист описав у «записках актёра Щепкина», зазначивши, що сам був у чотирнад-
цятирічному віці свідком такого парі.

2  дмитро Щепкін був магістром астрономії та одночасно працював у галузі філології, археології, 
історії мистецтв.

3  вр іл, ф. 99, од. зб. 90, арк. 238.
ця записка була знайдена серед листів до Бодянського, які в «Путівнику по фондах відділу рукописів 

інституту літератури» заявлені, як листи «М. с. Щепкіна 63 (1854–1862, б. д.)». Насправді ці листи нале-
жать не видатному артисту Михайлу семеновичу Щепкіну, а його племіннику Митрофану Павловичу 
Щепкіну.

4  Між іншим, якраз у  другій половині липня 1857 року в  Петровському-разумовському виник 
конфлікт між Михайлом Щепкіним і  його сином дмитром, після чого батько повернувся в  Москву 
й більше ніколи не приїжджав до Петровського-разумовського.

5  у 1859–1862 роках осип Бодянський завідував університетською друкарнею, про що записано 
в його документі про університетські заслуги: «…он нёс на себе ещё труды по управлению университет-
скою типографиею до сдачи её в настоящем году (1863-му. — В. М.) в арендное содержание» (централь-
ный державний історичний архів Москви, ф. 459, оп. 2, спр. 2744, арк. 6). з початку 1863 року оренда-
рем друкарні став публіцист і видавець Михайло катков, який видавав «Московские ведомости» до 1887 
року. Бодянський був у добрих стосунках із катковим, його ім’я зустрічається в щоденнику вченого.
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чому не було бодянСького?

приветливый, с отменно добрым, мягким сердцем, осип Максимович сторонился 
всего, что заключало в себе хотя малейший намёк на низость, холопство или грязный 
практицизм, и даже в самые трудные, критические минуты своей жизни был всегда 
одним, до самозабвения»1. ці точно схоплені риси характеру й спричинювали що-
денну поведінку Бодянського. до чого тут тарас Григорович? річ у  тому, що в  де-
яких місцях, де бували Щепкін і Шевченко, професор просто не міг чи не бажав 
з’являтися, що зумовлювалося його світосприйняттям і гордим характером.

Наведу лише один, але показовий приклад. дев’ятого травня 1850 року Бо-
дянський записав у  щоденнику: «обед у  с.  М.  аксакова. Появление моё изумило 
семейство его, сидевшее уже за обедом, потому что все они не ждали меня к себе, 
полагая, что и я отправился на обед к Н. в. Гоголю по случаю его именин (а родился 
он в марте), на каковой звал он всех, бывших у него с поздравлением, именно в сад 
к  Погодину2, и  почти силой затащил с  собою к. и  Гр. т.  аксаковых. я  сказал, что 
я не мог быть там уже потому одному, что никогда и никого не поздравляю ни с чем 
нарочно3; а если бы и виделся как с именниником и получил приглашение, то не 
пошёл бы никоим образом в такое место».

тобто, у сергія аксакова (!) Бодянський відверто заявив про те, що він відмовив 
би Миколі Гоголю (!), якби той запросив його на свої іменини «в сад до Погодіна», 
в якому, як ми вже знаємо, через три роки друзі тепло проводжали Михайла Щеп-
кіна, котрий із хворим сином дмитром Михайловичем виїжджав за кордон4, а через 
п’ять років уся мисляча Москва відзначала п’ятдесятирічний ювілей артистичної ді-
яльності Михайла Щепкіна. але що Бодянському до того, коли він не ладив із Пого-
діним! Погодьтеся, що характер у Шевченкового друга був-таки крутим… утім, друзі 
не страждали від цього. Бодянський охоче приходив на іменини до людей, яких по-
важав, правда, в тому випадку, коли там не було неприємних йому гостей. скажімо, 
21 грудня 1850 року записав у щоденнику: «обедал у именинника к. с. аксакова 
с Гоголем, Максимовичем (М. а.), Хомяковым, свербеевым…»5

отаким був українець Бодянський в російському середовищі, і цим, напевне, він 
подобався Шевченкові. та й не тільки йому…

в архіві знайшов листа осипу Бодянському від Миколи стороженка, написаного 
в березні 1864 року, в якому йшлося про те, що молодий викладач університету зби-

1  Кочубинский Ал. о. М. Бодянский в его дневнике // исторический вестник, 1887, т. ХХХ. с. 507.
2  у 1836 році Погодін придбав у районі дівочого поля у князя д. Щербатова старий панський дім 

із садом і ставком. дім пережив наполеонівське нашестя і згадувався в романі л. толстого «война и мир»: 
«Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто бывал у хозяина». один із друзів Погодіна іван 
аксаков писав: «в его доме, в известные дни, собирались все находившиеся налицо в Москве представи-
тели русской науки и литературы в течение многих последовательных периодов их развития, от карам-
зинского до Пушкинского и Гоголевского включительно, и до позднейших времен». Щодо саду, то він 
був величезний: «на 10 000 квадратных сажен».

3  вірний цьому принципові, Бодянський не привітав свого друга Гоголя з днем народження! в цьо-
му контексті ще дорожчою й теплішою виглядає проаналізована нами публікація Бодянського про твор-
чість Шевченка в «Московских ведомостях» незадовго до 30-річчя поета.

4  у травні 1853 року літератор Павло анненков писав івану тургенєву про Щепкіна: «он ещё до 
сих пор не может опомниться от великолепного прощального обеда, данного ему Москвой, и всплаки-
вает поминутно, как заговорят о нём».

5  осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849–1850 гг. // русская старина. 1888. октябрь — 
ноябрь-декабрь. с. 411.
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рався за допомогою до свого вчителя: «сейчас хотел идти к вам и просить вас просмо-
треть мою лекцию, но вспомнил, что у вас по субботам бывает много народу»1.

ось — об’єктивне документальне свідчення того, що Бодянський, як магніт, притя-
гував до себе людей, і вони часто зверталися до нього за допомогою чи просто обміня-
тися з ученим інформацією, про що свідчить щоденник осипа Максимовича. тринад-
цятого лютого 1854 року: «и. П. сахаров с т. Ф. Большаковым посетили меня утром 
часов в 10. Много порассказал первый о своих делах по археологическому обществу…» 
іван сахаров — відомий археолог, палеограф і етнограф, був членом російського ар-
хеологічного товариства, а тихін Большаков — московський купець і книготорговець. 
третього березня 1854 року: «сегодня опять стихи принесены мне а. а. Майковым…» 
дев’ятнадцятого лютого 1855 року: «в 3 часа с небольшим завернул а. а. Майков…» як 
ми вже знаємо, Майков — славіст, публіцист і  громадський діяч, учень Бодянського, 
якого той підтримував. двадцять другого квітня 1856 року: «Брат жены П. а. кулиша, 
Николай Михайлович Белозерский, нежданно посетил меня, проездом к своему Мало-
российскому казачьему полку…» український фольклорист і етнограф Микола Бєлозер-
ський (1833–1896) не був особисто знайомим із Шевченком, але той подарував йому 
свій офорт «Приятелі», ймовірно, як братові редактора журналу «основа» василя Бєло-
зерського. Микола Бєлозерський — автор статті «тарас Григорьевич Шевченко по вос-
поминаниям разных лиц (1831–1861 гг.)» в журналі «киевская старина» (1882, № 10).

узагалі до гостинного Бодянського заходило чимало земляків. скажімо, Григорій 
данилевський, буваючи в Москві, спирався на Бодянського, саме той познайомив 
данилевського з Гоголем, привів його в сім’ю аксакових. так само Бодянський по-
знайомив і куліша, за словами самого Пантелеймона олександровича, «со всесто-
ронне чувствующим, истинно русским и истинно великорусским домом аксаковых». 

ось що означала доброта та гостинність Бодянського, яку відчували всі близькі 
йому люди.

«Може згадають колись про мене…»

звістка про Шевченкову смерть швидко досягла Москви за допомоги телеграфу. 
вже 28 лютого вона з’явилася в «Московских ведомостях» на першій шпальті в жа-
лобному обрамленні. Першого березня «Московский курьер» повідомляв:

«о.  М.  Бодянский сообщил нам полученное из Петербурга, 26 февраля, теле-
графное известие о кончине т. Г. Шевченка, последовавшей в воскресенье утром. 
Погребенье… назначено на вторник.

в лице т. Г. Шевченка малороссийская литература лишилась одного из своих 
даровитейших поэтов, произведения которого известны и большинству нашей пу-
блики по переводам, появлявшимся в разных русских журналах»2.

1  вр іл, ф. 99, од. зб. 104, арк. 64.
2  очевидно, що текст цього повідомлення, передусім його другий абзац, складено самим осипом 

Бодянським. Привертають увагу акцентування Шевченкової популярності серед російських читачів 
і висока оцінка його поетичного дару (у володимира даля: «дарование — способность, данная Богом»).
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«може Згадають колиСь Про мене…»

Між іншим, інформація про це повідомлення в «Московском курьере» відсутня 
в «трудах і днях кобзаря» Петра Жура. тоді як вона підтверджує важливий висновок 
про те, що Бодянський, очевидно, першим у Москві отримав звістку про Шевчен-
кову смерть.

другого березня газета «русская речь» писала:
«26 февраля, в 6 часов утра, скончался в Петербурге известный литератор тарас 

Григорьевич Шевченко. и талантом своим, и характером, остававшимся неизменно 
благородным во всех обстоятельствах жизни, покойный снискал себе всеобщее ува-
жение. Потеря его отзовется глубоко во всех, кто имел возможность наслаждаться 
его произведениями».

Після смерті тараса Шевченка професор осип Бодянський ще довго й плідно 
працював в ім’я україни в товаристві історії і старожитностей російських при Мос-
ковському університеті, передусім, в «Чтениях», про що наприкінці 80-х років мину-
лого століття вийшла чудова книга ольги тодійчук1, яка переконливо показала його 
провідну роль у публікації джерел з історії україни ХVі–ХVііі століть та значний вне-
сок ученого в розробку проблем історії україни цього періоду через видання товари-
ства. авторка відзначала «наполегливість і діяльну участь членів товариства, в першу 
чергу його секретаря о.  М.  Бодянського, в  розшукуванні й  підготовці до видання 
документів, які збагатили джерельну базу вітчизняної історичної науки». крім того, 
в «Чтениях» розкидано 112 статей і заміток самого Бодянського здебільшого у вигля-
ді передмов до цих публікацій2. зазначимо мимохідь, що навіть листи Бодянського, 
опубліковані пізніше, часто-густо перетворювалися на історичні есеї. скажімо, його 
лист до графа сергія строганова про стародавні російські й  слов’янські монети, 
датований 27 грудня 1850 року, займає півсотні друкованих сторінок і є фактично 
самостійним науковим дослідженням, в якому не тільки описуються монети, а й да-
ються ґрунтовні історичні довідки про зображених на них персонажів3.

Про повну зануреність Бодянського в  роботу «Чтений» свідчить навіть те, що 
в  останні роки життя на його столі замість скатертини стелили коректурні арку-
ші журналу. українська проблематика в 60–70-х роках знаходилася в полі зору Бо-
дянського й  постійно відображалася на сторінках «Чтений». досить нагадати, що 
з третьої книги в 1863 році Бодянський почав друкувати «сборник галицко-русских 
песен» якова Головацького. Ще на початку 1861 року Головацький дякував осипу 
Максимовичу за те, що той узяв його зібрання: «слава Богу и вам щиросердечна под-
яка, що уже раз сборник мой песен народных прогляне на белый свет». але Бодян-
ський зізнавався, що довго зустрічав перепони в оприлюдненні збірника, а 4 липня 
1865 року інформував Головацького про хід видання: «сборник ваш галицких песен 
выйдет, по расчету, вполне разве в будущем году. теперь к тому, что получено было 

1  Тодийчук О. В. украина ХVі–ХVііі вв. в трудах общества истории и древностей российских. — 
к.: Наукова думка, 1989.

2  Венгеров С. А. критико-биографический словарь русских писателей и ученых. т. V. с. 64.
3  Письмо о. М. Бодянского к графу сергею Григорьевичу строганову о древних русских и славян-

ских монетах // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Москов-
ском университете, 1885. январь — март. книга первая. с. 1–48.
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мною от вас, допечатывается все, что вышло у вас по этой части из приобретенного 
мною в прошлогоднюю поездку за границу. затем последуют: разночтения, объясне-
ния, примечания и т. п. в каком виде песни издаются, вы увидите из помещенного 
уже в посылаемых вам теперь книгах “Чтений”. когда же кончится, полагаю, можно 
будет подумать и о приложении к ним разных изображений (одежды и т. п.)…»

Насправді, збірник Головацького був настільки великим (в окремому виданні він 
склав аж чотири товстих томи), що друкування затягнулося на довгі роки. На почат-
ку 1871 року Бодянський писав якову Федоровичу: «…касательно помещения песен 
вашего собрания в “Чтениях”… он, как вы изволите видеть, входит в каждую книгу 
наших “Чтений” в размере не менее 10 печатных листов; так будет до самого конца 
их; более же нельзя по самому объему повременного издания, состоящего из разных 
отделов…»1.

Пісні, зібрані Головацьким, друкувалися в  «Чтениях» із невеликими пере-
рвами аж до 1877 року, коли Бодянський помер, виконавши свій обов’язок перед 
українською Галичиною. за словами Миколи сумцова, «издание этих песен было со 
стороны Бодянского большой заслугой».

з 1863 до 1873 року Бодянський опублікував у «Чтениях» кілька важливих доку-
ментів про діяльність православних святих кирила і Мефодія, які відіграли визначну 
роль у розвитку слов’янського письменства і культури. в 1870 році він видав за спис-
ком Хіі століття «Житие св. Бориса и Глеба» — синів київського князя володимира 
святославовича.

у 1873 році Бодянський пережив ще один важкий момент у виданні «Чтений», 
про який повідомлено в архівній біографії вченого, складеній в університеті після 
його смерті: «…за статью против взглядов любимова по поводу университетской ре-
формы “трилогия на трилогию” министр (дмитро толстой. — В. М.) обязал секре-
таря о всех, назначенных им для печатания статьях, докладывать предварительно 
в срочных заседаниях общества. Граф строганов после этого сложил с себя звание 
председателя… Новому председателю (Михайлу Погодіну.  — В.  М.) было высочай-
ше повелено, “чтобы все издания оного печатались не иначе, как с его разрешения 
и под его личную ответственность”»2.

Незважаючи на все це, в  1874 році «Чтения» вмістили навіть підбірку «Мало-
российских заклинаний», складену Петром Єфименком, а найголовніше — опублі-
кували «реестры всего войска запорожского после зборовского договора с королём 
польским яном казимиром» з передмовою Бодянського. осип Максимович уперше 
побачив цей документ влітку 1842 року у варшаві у сенатора варшавських департа-
ментів андрія стороженка, та лише через півтора десятиліття «реєстри» потрапили 
до його рук завдяки Миколі стороженку. лише сімнадцять років потому наполе-
гливий осип Максимович усе-таки надрукував цінний документ зі своєю передмо-
вою, в  якій, зокрема, зазначав: «Многие, смотря на эти “реестра козацкие”, могут, 
пожалуй, заметить мне: не лучше ли было бы сделать из них одно лишь извлечение 

1  Савченко Ф. західня україна в листуванні Головацького з Бодянським. 1843–1876. к.: держтрест 
«київ-друк», 1930. с. 28, 32, 43.

2  центральний історичний архів Москви, ф. 454, оп. 2, спр. 430, арк. 18–19.
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того, что покажется достойным извлечения в том или другом отношении? конечно, 
можно бы удовольствоваться и подобным извлечением; но я гляжу на “реестра” не-
сколько иначе. они мне казались важными для Малороссийского народа, особливо 
его козачества, во многих отношениях»1.

до слов’янського з’їзду в  Москві (1867) Бодянський приурочив офіційну за-
писку про діяльність імператорського товариства історії і  старожитностей ро-
сійських при Московському університеті, в якій щодо журналу «Чтения» написав 
таке: «Не мне, конечно, члену и секретарю общества, оценивать деятельность его 
на поле отечественного бытописания; скажу только, что оно всегда старалось, по 
мере средств, бывших в  его расположении, и  усердия членов, составлявших его 
в  известную пору, исполнить возложенную на него уставом его задачу. в  какой 
мере удалось это ему — о том произнесет неумытный суд та самая история, ко-
торой оно служит»2. Проте в приватному листі Бодянський якось висловився з по-
таємною надією: «статься может, помянут когда-нибудь и того чудака, что почти 
без всяких средств, сумел, однако же, всеми забытое “общество”, спавшее более 
40  лет, не только пробудить к  жизни, но и  поставить его в  голове всех прочих 
ученых обществ, не задолжав никому ни гроша, и  не получая за все свои труды 
и подвизания также ни гроша».

я й пишу в пам’ять про українського дивака, який упродовж усього московсько-
го життя не забував про свою Батьківщину і як міг працював у російській столиці 
«на славу нашої преславної україни».

Поставивши московського українця осипа Бодянського поруч із великим укра-
їнцем тарасом Шевченком, я намагався дати змогу читачеві не тільки прислухати-
ся до автора, а  й  спробувати самостійно визначити місце нашого співвітчизника 
в  українському та російському історичному контексті. Буквально через рік після 
смерті Бодянського Михайло драгоманов зробив це по-своєму: «все-таки, будучи 
з природи далеко не посліднім чоловіком і в Москві, і на україні, він не став в ряду 
перших ні там, ні там»3. звісно, що так, якщо говорити про справді перший ряд укра-
їнців, у якому стоять тарас Шевченко і Микола Гоголь. але, так би мовити, в другому 
ряді видатних українців, які жили й працювали в росії, де твердо числяться Микола 
костомаров, Пантелеймон куліш, Михайло Максимович, наш герой — осип Бодян-
ський — має посісти належне йому місце. звичайно, не в алфавітному порядку, бо 
ж тоді він опиниться першим, але саме в цьому ряді. сподіваюся, що зібрав достат-
ньо матеріалу для такого висновку.

1  реестра всего войска запорожского после зборовского договора с королём польским яном кази-
миром, составленные 1649 года, октября 16 дня и изданные по подлиннику о. М. Бодянским // Чтения 
в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1885. 
апрель — июнь. книга вторая. с. і–ХХХіV.

2  Бодянский О. записка об императорском обществе истории и древностей российских при Мо-
сковском университете // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при 
Московском университете, 1877. июль — сентябрь. книга третья. с. 1–8.

3  Бодянский О. записка об императорском обществе истории и древностей российских при Мо-
сковском университете // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при 
Московском университете, 1877. июль — сентябрь. книга третья. с. 1–8.
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Пам’ять про Осипа Бодянського

осип Максимович Бодянський помер 6 вересня 1877 року. його учень і земляк 
олександр кочубинський писав, що це сталося «в скромном, но многим памятном 
флигеле, в глубине двора Мещериновой у Никитских ворот, в Москве». На останній 
сотій книжці «Чтений в  императорском обществе истории и  древностей россий-
ских», що вийшла у 1877 році незадовго до смерті вченого, зазначено цю адресу: «се-
кретарь осип Максимович Бодянский, у Никитских ворот, в доме Мещериновой».

Після смерті Бодянського тут доживала вік і його вдова Марфа Микитівна. книго-
продавець афанасій астапов, який купив у неї бібліотеку славіста, згадував: «Поехали 
на Малую Никитскую против церкви Большого вознесения, д. Мещерина во дворе». 
тут допущено дві неточності (в назві вулиці й у прізвищі домовласника), проте немає 
сумніву, про який будинок ідеться. Ми вже говорили, що Бодянському подобався цей 
арбатський куточок біля церкви великого вознесіння. але будинок Мещеринової був 
особливим, адже Бодянський жив у ньому двічі. Принаймні, Григорій данилевський, 
який зустрічався з  осипом Максимовичем восени 1851 року, свідчив: «Бодянский 
тогда жил у старого вознесения на арбате, на углу Мерзляковского переулка, в доме 
ныне е. с. Мещерской, № 243… теперь этот дом, № 314, принадлежит Н. а. Ше-
реметевой. он не перестроен, имеет, как и тогда, 16 окон во двор и 5 на улицу, в два 
этажа, с каменным балконом, на колоннах, во двор1». Про флігель не згадується, зна-
чить, тоді Бодянський жив у іншій квартирі. в «алфавитном указателе к плану ар-
батской части» знаходимо точну інформацію про будинок № 243: «Мещериновой 
Надежды александровны, колежской ассесорши, на ул. Большой Никитской».

але ми знаємо, що вже через рік Бодянський мешкав у Газетному провулку в бу-
динку ігнатьєвої; звідси професор виїхав аж у  1859 році, коли став управляючим 
в університетській друкарні на страсному бульварі. скажімо, в «книге адресов жите-
лей Москвы» за 1862 рік записано: «типография императорского Московского уни-
верситета. управляющий типографиею: Бодянский иосиф Максимович. статский 
советник. дом типографии». в тій частині адресної книги, де йшлося про викладачів 
університету, знаходимо точніший запис: «Бодянский осип Максимович. статский 
советник. тверская часть, на страсном бульваре, в университетской типографии».

На початку 1863 року Бодянський ще раз переїхав у  будинок Мещеринової, 
в якому й жив до самої смерті. Наведена адреса підтверджується й офіційними папе-
рами, що надходили до Бодянського, скажімо, в березні 1876 року: «действительно-
му статскому советнику осипу Максимовичу Бодянскому, живущему 3 квартале в д. 
Мещериновой № 2622».

отже, останні півтора десятка років осип Максимович мешкав в арбатському 
куточку, в якому починав своє професорське життя після повернення з-за кордону, 
де в нього побував Шевченко в перші приїзди до Москви. Нагадаю, що в 40-х роках 
Бодянський жив у будинку олени діц у столовому провулку, пізніше — в будинку 

1  данилевський писав це в 1886 році. згаданий будинок, у якому Бодянський жив з 1849 року, не 
зберігся, на його місці — будинок № 31.

2  На той час номер будинку на плані арбатської дільниці змінився.
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кузнєцова на Малій Нікітській вулиці та, нарешті, в будинку Мещеринової на ве-
ликій Нікітській. Не треба бути москвознавцем, аби зрозуміти, що ці адреси знахо-
дяться поруч, але, тільки побувавши на місці, переконаєшся, наскільки невеликим 
є той шматок арбатської землі, що так приваблював осипа Максимовича1.

Бодянський був похований у  святому для москвичів і  всіх росіян місці  — на 
території Новодівочого (Богородице-смоленського) монастиря, заснованого 
в 1524 році за обітницею великого князя василя ііі в пам’ять взяття в 1514 році смо-
ленська. в  1524–1525 роках у  центрі монастиря було зведено чотирьохстовпний, 
п’ятиверхий собор ікони смоленської Богоматері (смоленський собор), який і став 
історичним ядром монастирського кладовища2. На авансцену російської історії Но-
водівочий монастир вийшов у лютому 1598 року, коли в ньому відбулося всенародне 
обрання Бориса Годунова на царство, описане Пушкіним:

…смотри: ограда, кровли,
все яруса соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
унизаны народом.

Монастир став місцем постригу жінок царської сім’ї: в ньому жила вдова стар-
шого сина івана Грозного царевича івана, а також насильно пострижені в монахині 
сестра Петра і царівна софія та його перша дружина Євдокія лопухіна та ін.3 По-
ховання лопухіної в 1731 році було останнім в ряду «царських гробниць». затим на 
кладовищі монастиря ховали представників вищого дворянства, а з ХіХ століття — 
багатих купців і промисловців, діячів науки і культури.

1  це — район старовинних арбатських провулків, назви яких започатковані в ХVі–ХVіі століттях 
і говорять самі за себе — Хлібний, скатертний, столовий, Ножовий. Малий ржевський провулок назва-
ний по церкві в ім’я чудотворної ікони ржевської Божої Матері, що була знайдена в 1539 році в тверській 
губернії. На ній була зображена Божа Матір із дитиною і ліворуч від неї — святий Микола Чудотво-
рець. ікона зцілила багатьох людей і за наказом івана Грозного була доставлена в Москву, де з неї зняли 
копію, а також спорудили на її честь в районі старого арбату дві церкви — біля Пречистенських воріт 
і на Поварській вулиці (знесені в радянські часи). Мерзляковський провулок виходить прямо на церкву 
великого вознесіння, що ніби магнітом притягувала Бодянського, бо ж біля неї вибирав собі помеш-
кання. а ще поруч — між Мерзляковським провулком, великою Нікітською вулицею і Нікітським буль-
варом розташована церква преподобного Феодора студита, побудована в першій чверті ХVіі століття. 
Наприкінці ХVііі століття її парафіянином був олександр суворов, біля церкви поховані його родичі. 
в ній осип Максимович бував часто. Навіть записав у щоденнику 10 квітня 1854 року: «Говел, т. е. ис-
поведовался и приобщался к церкви Божьей Матери, что у Никитских ворот, известной больше под 
именем Феодора студита…»

церкви великого вознесіння і  Феодора студита збереглися, і  в  них можна поставити свічку за 
упокій душі видатного російського й українського славіста, історика.

2  у крипті (підземній усипальниці) були поховані царівна анна іванівна (1547–1550) — маленька 
донька івана Грозного та анастасії романової, доньки царя олексія Михайловича і  Марії Милослав-
ської, царівни софія олексіївна (1657–1704), Євдокія олексіївна (1660–1712) та катерина олексіївна 
(1658–1718), інші члени царської сім’ї.

3  у 1922 році монастир було закрито, в 1926 році утворено історико-побутовий і художній музей, 
з 1934 року — філіал історичного музею. з 1980 року в Новодівочому монастирі знаходилася резиденція 
митрополита крутицького і коломенського. в 1994 році знову засновано жіночий монастир. смолен-
ський собор і багато інших корпусів знаходяться у віданні музею. з 1995 року в смоленському соборі 
поновилися служби в престольні свята.
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Глава 5. «НаГоворилися досхочу з БодяНським»

На території Новодівочого монастиря утворився некрополь, який нараховує 
нині близько ста поховань, серед яких чимало відомих в україні та росії прізвищ. 
скажімо, ще задовго до Бодянського тут було поховано знаменитого поета, гене-
рал-лейтенанта, командувача партизанського загону в вітчизняній війні 1812 року 
дениса давидова (1784–1839), учасників цієї війни письменника Михайла загос-
кіна (1789–1852), письменника івана лажечникова (1792–1869), князя, драматур-
га, академіка олександра Шаховського (1777–1846), учасників вітчизняної війни 
1812 року, декабристів генерал-майора Михайла орлова (1788–1842), який приймав 
капітуляцію Парижа, князя сергія трубецького (1790–1860), обраного диктатором 
повстання, але який на сенатську площу не з’явився… в 70-х роках ХіХ століття на 
території Новодівочого монастиря знайшли довічне пристанище друзі Бодянського 
літератор Микола сушков (1796–1871) і  письменник, історик, академік Михайло 
Погодін (1800–1875).

Після Бодянського в некрополі були поховані історик, академік сергій солов-
йов (1820–1879), письменник олександр Писемський (1821–1881), поет, перекла-
дач Шевченкових віршів олексій Плещеєв (1825–1893), релігійний філософ, поет 
володимир соловйов (1853–1900), математик, професор Московського універси-
тету, батько андрія Бєлого Микола Бугаєв (1837–1903), письменник антон Чехов 
(1860–1904)1 та ін.

Могила Бодянського знаходиться за південним фасадом п’ятивікового смолен-
ського собору. від неї до древнього собору три десятки кроків, а до витонченої кра-
суні, дзвіниці Новодівочого монастиря (1689–1690) — сотня кроків. так само — до 
монастирської стіни, за якою розташовано Новодівоче кладовище, де перепоховані 
видатні друзі Бодянського — Микола Гоголь і сергій аксаков.

Бодянського поховано поруч із Михайлом Погодіним, який помер за два роки 
до нього. в  «русских ведомостях» (1895), які розповідали про «могили російських 
письменників у Москві», читаємо:

«М.  П.  Погодин. Продолжая путь по… дороге, огибающей кладбище, располо-
женное вокруг храма во имя смоленской Божьей Матери, против южной стороны 
последнего, на краю дороги увидим… 4 больших тополя и ряд памятников, в том чис-
ле — Погодина… неправильной формы каменная глыба, на ней — четырехконечный 
черного гранита крест2…

о. М. Бодянский. Почти рядом с памятником Погодина… находится белая мра-
морная четырёхгранная колонна с херувимами».

уже згаданий астапов розповідав, як він відвідав могилу Бодянського на самому 
початку ХХ століття: «в 1902 году, в день двадцатипятилетия кончины осипа Мак-
симовича, 6 сентября я поехал в Новодевичий монастырь к поздней обедне, отстоял 
обедню и  панахиду. священик по своему вдохновению предложил мне пойти на 
его могилу литию пропеть. “да ты знаешь ли, где его могила?”  — спрашивает он 
меня. — “к нему никто не ходит!” — я говорю, что знаю; он отслужил литию и меня 
спрашивает: “Что же ты ученик что ли его”.  — я  говорю, нет, я  только после его 

1  Прах Чехова було перенесено на Новодівоче кладовище в 1933 році.
2  Хрест до нашого часу не зберігся, а брилоподібний надгробок можна побачити й сьогодні.
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Пам’ять Про оСиПа бодянСького

смерти книги купил. — “да, это честь тебе делает, что ты добро помнишь”. вероятно 
вдова Марфа Никитична вклад сделала по простоте своего сердца1, но могила запу-
щена, некому обратить внимание…»

Нині могила Бодянського доглянута, проте відвідують її мало, бо в сучасних спе-
ціальних виданнях2 про могилу славіста не сказано жодного слова, що спричинено 
незнанням постаті відомого вченого і небажанням поцікавитися, ким він був, чим 
заслужив посмертної шани.

Ми ж пам’ятатимемо, що друг тараса Шевченка, українець осип Бодянський 
похований на території Новодівочого монастиря, і про його могилу тепер знатимуть 
в його неньці україні. Мармурової надмогильної колони з херувімами вже давно не-
має, але надгробок — гранітна стела3 з написом — прекрасно збереглася:

«Бодянский
осип Максимович

1808–1877
профессор Московского университета

историк».

я частенько бував біля могили Бодянського, але особливо красиво тут напри-
кінці травня — на початку червня, коли відцвітає бузок, під спекотним сонцем су-
мовито схиляють листя старі берези й молоді липи, щемливо пахне свіжоскошена 
трава, а  нескошена росте по-сільському вільно, поцяткована сивими круглячками 
пухнастих кульбаб… Міський гул за стінами монастиря здається тоді чужим і друго-
рядним, а  тут  — тихо, спокійно, вітер шумить лише у  густих верховіттях старих 
і високих лип і кленів…

Можна тільки мріяти про те, щоб спочивати вічним сном у такому місці й серед 
таких небіжчиків.

1  ідеться про гроші, які заплатила вдова за поховання Бодянського на території Новодівочого мо-
настиря.

2  Дельнов А. Новодевичий некрополь и монастырь. М., 2006; Рябинин Ю. Жизнь московских клад-
бищ. история и современность. М., 2006.

у цих книгах містяться біографічні довідки практично про всіх людей, які поховані на території 
Новодівочого монастиря, але Бодянський навіть не згадується.

3  висота стели — 105 см, ширина — 80 см, товщина — 12 і 17 см. вона стоїть на постаменті висо-
тою 15 см, шириною 25 см і довжиною 85 см.
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Глава 6

«Завдячую моєму другу щеПкіну»

«Я щасливий, маючи такого друга»

Тарас Шевченко неодноразово писав про «моего великого друга Михайла 
семеновича», «мого искреннего друга, знаменитого старца М. с. Щепкина». добре 
розуміючи, що Щепкіна «всі до єдиного руського чоловіка знають», поет усвідом-
лював особливу виокремленість його стосунків із артистом і вичерпно щиро сказав 
про дружбу з ним: «Вот это, что называется, друг. И я бесконечно счастлив, имея такого 
искреннего друга». зі свого боку Щепкін звертався до поета: «друже тарасе!»; «друже 
мій!» і підписував листи до нього: «твой, щирий друже, Михайло Щепкин»; «твой 
старый друг Михайло Щепкин».

Щоправда, дехто нині про це забуває. Понад усе неприємно, коли подібне тра-
пляється на енциклопедичному рівні. Наприклад, якось придбав у Москві «Хроно-
логический словарь всемирной истории» (2006), в якому вміщено 30 тисяч статей 
про події, факти, відкриття, літературні й мистецькі явища, що ввійшли в  історію 
всіх часів і народів, а також про найвідоміших особистостей людства. серед восьми 
світових подій, датованих 1788 роком, є й народження Михайла Щепкіна. зокрема, 
сказано, що «Щепкін приваблював усіх славетних людей того часу; його дружбою 
дорожили Пушкін, Гоголь, Бєлінський, Грановський, кудрявцев». Нічого не маючи 
проти професора Московського університету Петра кудрявцева (1816–1858), який 
разом зі своїм учителем тимофієм Грановським заклав основи російської медієвісти-
ки, дуже здивувався відсутності в цьому ряді Щепкінових друзів тараса Шевченка. 

Більше того, коли заглянув у рік 1814-й, виявив, що день народження тараса Гри-
горовича навіть не зафіксовано, хоча відзначено день народження Михайла лермон-
това, а в ближніх роках — німецького композитора ріхарда вагнера, французького 
філософа Шарля ренув’є, російського письменника олексія толстого, польського 
композитора Фрідеріка Шопена, німецького історика теодора Моммзена…

Недогляд, неосвіченість чи свідомий вивих сучасного російського бачення укра-
їнського генія в  контексті всесвітньої історії? згадалося, що невдовзі після поето-
вої смерті олександр Герцен іронізував із приводу виключення Шевченка тодіш-
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німи властями зі списку видатних людей, барельєфи яких мали бути зображені на 
пам’ятнику на честь тисячоліття росії. саме в  такому дусі «забули» про Шевченка 
і в статті про Щепкіна у фундаментальній енциклопедії Брокгауза і ефрона, з якої 
в наш час, скоріше, бездумно, аніж навмисне, переписали цитовану фразу в новітній 
словник. але в даному разі маємо справу з явним анахронізмом, адже дружбою Щеп-
кіна й Шевченка пишалася й пишається вся мисляча росія й Москва передусім. до-
зволю собі нагадати, що писав російський театральний критик олександр урусов од-
разу після смерті Михайла Щепкіна: «все, что было лучшего в мыслящей россии, не 
миновало общества и знакомства М. с. Щепкина. Пушкин питал к нему дружеское 
расположение. рукою великого поэта написаны первые строки “записок актера 
Щепкина”1, которые он тогда же начал по настойчивым убеждениям Пушкина. 
с лермонтовым Михаил семенович сблизился во время недолгого пребывания его 
в Москве перед смертью. дружба Щепкина и Гоголя известна всем, кто читал письма 
последнего. Белинский, кудрявцев, Грановский были в  доме Щепкина своими 
людьми, за тем же столом сиживали Герцен, огарев и  Бакунин. Горячее чувство 
связывало покойного с Шевченкой»2. тепер відкриємо новітню «историю Москвы» 
й переконаємося в акцентуванні того, що Щепкін «був близьким до о. с. Пушкіна, 
М. о. Некрасова, т. М. Грановського, в. Г. Бєлінського, т. Г. Шевченка і о. Г. Герцена»3.

якщо заглянути в історіографію проблеми, то красиво й переконливо написав 
про дружбу поета й  артиста вже один із перших біографів Шевченка Михайло 
Чалий (1816–1907), із яким тарас Григорович познайомився 1859 року і  котро-
го називав приятелем: «дружба между Щепкиным и  Шевченком,  — несмотря на 
некоторое несходство в характерах и летах — понятна:

издревле дружеский союз
Поэтов меж собой связует…

но, помимо этой поэтической связи, у них была ещё другая — национальная: 
оба они были уроженцы Малороссии, оба выбились на свет Божий из тёмного 
царства крепостной неволи, оба наконец отличались “врождённою деликатностью 
чувств”, вопреки убеждениям… помещика П. М-са4, не признающего такой деликат-
ности за бывшими крепостными до третьего колена»5. отже, Чалий уже тоді відпо-
вів Мартосу і подібним йому, що вихідці з кріпаків Шевченко і Щепкін були наділені 

1  Пушкін написав від імені Щепкіна: «я родился в курской губернии обоянского уезда в селе крас-
ном, что на речке Пенке».

2  Михаил семёнович Щепкин: Жизнь и творчество. в 2-х томах. т. 2. М.: искусство, 1984. с. 100.
3  история Москвы с древнейших времён до наших дней. т. 2. ХіХ век. М.: издательство объедине-

ния «Мосгосархив», 1997. с. 228.
4  Петра Мартоса. Мартос Петро іванович (1811—?), український поміщик, Шевченків знайомий 

із 1839 року, видавець «кобзаря» в 1840 році. Михайло Чалий цитував слова Мартоса: «Физиология че-
ловека очень сходна с физиологией лошади: порода много значит. возьмите вы арабскую лошадь и там-
бовскую. так и в человеке: чем выше он рождён, тем благороднее в нём чувства. дайте какое хотите 
воспитание мужику — он будет учён, даже умён (!), но найдёте ли в нём деликатность чувств, присущую 
одному дворянству?»

5  Чалый М. К. Жизнь и произведения тараса Шевченко. к., 1882. с. 110–111.
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Глава 6. «Завдячую моєму друГу Щепкіну»

Богом «природною делікатністю почуттів». запам’ятаймо ці слова, бо вони важливі 
в осмисленні дружби двох митців.

Наступним авторитетно заговорив про дружбу поета й артиста відомий укра-
їнський і російський дослідник літератури, шевченкознавець Микола стороженко 
(1836–1906). це сталося в листопаді 1888 року на урочистому засіданні в Москов-
ському університеті, присвяченому сторіччю з дня народження Михайла Щепкіна, 
де стороженко виступив із промовою, що починалася так:

«Покликали ви мене, панове, до участі в святкуванні столітніх роковин Щепкі-
на. задля промови я взяв відносини Щепкіна до одного з його найліпших друзяків, 
до українського поета Шевченка. Шевченка і Щепкіна зв’язувала кревність племін-
на і  духова: обидва вони були українцями, обидва страстно любили рідний край; 
обидва були дітьми темного кріпацтва; обидва силою генія природно досягли, хоч 
і на неоднаковій ниві, слави величезної. Мені здається, що мастита тварь1 великого 
артиста, що так ласкаво з отсего портрета дивиться на нас, насупилася б і докірливо 
глянула б на нас, коли б ми на оцих роковинах не нагадали про його друга, котрого 
він любив, немов сина, беріг — як зіницю ока і в котрому добачав схід сонця рідної 
поезії! Ми бажаємо, щоб сьогодні обидва вони пройшли попліч один одного отут 
перед нами, щоб перед нашими очима духовими хоч на один момент воскресла їх 
довголітня дружба сердечна, що ніколи ні маліла, ні холоділа, що в розлуці набирала 
нової сили. споминки про таку дружбу варто зберегти в пам’яті потомків!»2 ось так 
було позначено розробку теми, що затим продовжилася в працях самого сторожен-
ка, зокрема в статті «Щепкин и Шевченко» (1902), у біографічній праці олексан-
дра кониського «тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя» (т. 1–2, львів, 
1898–1901), спеціальній ґрунтовній статті українського історика літератури Ми-
хайла Мочульського3 та час від часу висвітлювалася в історичній і мистецтвознавчій 
літературі, передусім присвяченій Михайлу Щепкіну4.

На початку 60-х років минулого століття в україні нарешті було заявлено дослі-
дження теми через призму поетової біографії5. Правда, автор праці «т.  Шевченко 
і М. Щепкін» — іван волошин — був театрознавцем і відійти від усталених підходів 
йому не вдалося. скажімо, так само, як у тридцятисторінковій згаданій статті Мочуль-
ського найдовшому московському періоду спілкування поета з артистом було присвя-
чено… півтора десятка рядків, у майже стосторінковій брошурі волошина московське 
перебування Шевченка висвітлювалося на… трьох сторінках. утім автор абсолютно 
правильно визначив тоді головний напрям наукового пошуку, вдало назвавши кри-
хітний розділ: «серед московських друзів». іван волошин чесно писав: «тема дружби 

1  у володимира даля — «тварь» — живе Боже створіння, в тому числі людина.
2  «Правда». тижневик політики, науки і письменства. у львові, 1888. с. 188–189.
3  Мочульський М. Михайло Щепкін і тарас Шевченко // літературно-науковий вістник. к., 1917. 

книжка іі–ііі. с. 225–255.
4  Кизеветтер А. А. М. с. Щепкин. Эпизод из истории русского сценического искусства. М.: товари-

щество типографии а. и. Мамонтова, 1916; Дерман А. Черты из биографии и творчества М. с. Щепки-
на. // записки актера Щепкина. М.; л., 1933; Дерман А. Михаил семёнович Щепкин. М.; л.: искусство, 
1937; Дерман А. Московского Малого театра актер Щепкин. М.: Московский рабочий, 1954 та ін.

5  Волошин І. О. т. Шевченко і М. Щепкін. к.: Мистецтво, 1963.
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Шевченка і Щепкіна ще чекає і на дальше дослідження, і на відображення в художній 
літературі. Ми ж даємо тільки хронологічний виклад їх зв’язків…» із того часу дружба 
поета й актора заторкувалася в цілому ряді цікавих публікацій, як правило, знову-таки 
щепкінознавчих, що вийшли в україні1 і в росії2, проте вони суттєво не змінили ситу-
ацію, зафіксовану волошиним. зате залишається в силі важлива теза, висловлена ним 
ще на початку 60-х років минулого століття: «розпорошені по сторінках щоденника 
записи про зв’язки поета з Щепкіним не дають про це такого ясного й чіткого уявлен-
ня, як вибрані й зведені разом. Поєднані з іншими біографічними матеріалами, вони 
особливо хвилюють, воскрешаючи в нашій уяві живі й близькі нам образи людей…»

якраз і не вдавалося досі досягнути органічного поєднання безцінних Шевчен-
кових свідчень і  листування друзів із усім комплексом історичних знань в  царині 
біографій тараса Шевченка й  Михайла Щепкіна. розкриваючи дружбу двох гені-
їв — поета з артистом — дослідники описали, наскільки можливо, їх нечасті зустрічі, 
зазвичай, коротко переповідаючи скупі рядки з поетового щоденника. Навіть у тео-
дора Гріца, який склав літопис життя і творчості великого артиста3, весь час спілку-
вання Щепкіна з Шевченком у березні 1858 року та й узагалі всю життєдіяльність 
артиста в ті дні зафіксовано виключно з тих записів — безцінних, — які зробив поет 
у своєму щоденнику.

це вразило мене ще тоді, коли писав свою першу книгу про Шевченкове пере-
бування в Москві: «Що й казати, це надзвичайно важливий історичний документ. 
але слід шукати й інші джерела. важливо підготувати фундаментальну монографію 
„Шевченко і Щепкін”»4. таку книгу я видав у 2007 році й намагався у ній: по-перше, 
нарешті розкрити феномен історичної дружби в контексті саме Шевченкової біо-
графії; по-друге, всебічно дослідити найбагатший, найінтенсивніший час москов-
ського спільного життя друзів у березні 1858 року; по-третє, хоча б коротко розпо-
вісти про тих «освічених москвичів» (Шевченко), з якими Щепкін познайомив тоді 
поета; по-четверте, показати ту Москву, яку представив поетові артист. крім того, 
нарешті розібрався в тому, де саме жив Щепкін, коли в нього зупинявся Шевченко, 
бо й досі ми користувалися неправильною інформацією.

Ніколи раніше і ніколи пізніше, так би мовити, духовне і культурне дозвілля та 
представницькі візити тараса Шевченка не були настільки впорядкованими і керо-
ваними, настільки продуманими і протежованими ззовні, як у період його березне-
вого перебування в Москві (1858) у незрівнянного Михайла Щепкіна.

«Михайло Семенович ухаживает за мною, как за капризным больным ребенком. 
Добрейшее создание!» — цей запис у щоденнику зроблено під час хвороби поета, ніби 

1  Волошин І. Михайло Щепкін і україна. к., 1963; Стеценко Л. Шевченко і Щепкін у їхніх взаєминах 
50-х років // збірник праць шістнадцятої наукової шевченківської конференції. к., 1963;

2  Клинчин А. Михаил семёнович Щепкин. М.: искусство, 1964; Земенков Б. С. М. с. Щепкин в Мо-
скве. — М.: Московский рабочий, 1966; Клинчин А. Шевченко и Щепкин // театр и драматургия. труды 
ленинградского государственного института театра, музыки и  кинематографии. л., 1967; Ивашнев В. 
Щепкин. М.: Молодая гвардия, 2002 та ін.

3  Гриц Т. С. М. с. Щепкин. летопись жизни и творчества. М.: Наука,1966.
4  Мельниченко В. Ю. тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві». — М.: олМа Медиа Групп, 

2007. с. 476.
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він передбачив усі подальші самовіддані турботи Щепкіна про нього. варто лише 
перерахувати їхні спільні походи і поїздки. 

дев’ятнадцятого березня Щепкін провів на ногах весь день, разом із Шевчен-
ком вони, говорячи словами тараса Григоровича, «несмотря на воду и грязь под ногами, 
обходили пешком по  крайней мере  четверть Москвы». і це в сімдесят років! двадцятого 
березня ввечері Щепкін відправився з поетом до олександра і олени станкевичів! 
двадцять першого березня півдня возив Шевченка по знайомих, а 22 березня по-
прямував із поетом до сергія аксакова. зробивши перерву на один день з нагоди 
Пасхи, яку Щепкін провів із Шевченком, 24 березня Михайло семенович супро-
воджував тараса Григоровича в  поїздці до аксакових, варвари рєпніної, сергія 
Шумського, взяв участь разом із ним у «званому обіді» в книжковому магазині свого 
сина Миколи Щепкіна, ввечері повіз поета до купця варенцова. двадцять п’ятого 
березня Щепкін знову був поруч із Шевченком на обіді, влаштованому на честь по-
ета Михайлом Максимовичем. такий напружений графік упродовж тижня нелегко 
витримати навіть молодому і  здоровому «супутнику», або «чичероне» (Шевченко), 
а Щепкін не був ні молодим, ні здоровим…

Ніхто, крім Михайла Щепкіна, в  тому числі й  осип Бодянський, не міг ство-
рити такі сприятливі умови для зустрічі тараса Шевченка зі старими знайомими, 
тим паче, організувати й забезпечити таку кількість нових цікавих зустрічей. тільки 
щепкінські зв’язки мали фактично системний характер і  ввібрали в  себе кращих 
представників еліти російського суспільства, незалежно навіть від їхніх ідеологічних 
пристрастей та політичних поглядів. 

досить сказати, що в  московському щоденнику Шевченка названо понад 
30 прізвищ. із них 8 — це давні знайомі тараса Григоровича, в тому числі Бодян-
ський, Максимович, Мокрицький, рєпніна, Щепкін… крім того, Шевченко назвав 
у щоденнику тих, із ким він уперше познайомився в Москві. серед них: аксакови, 
афанасьєв, Бабст, волконський, забєлін, кетчер, корш, кронеберг, крузе, Марія 
Максимович, Мін, Погодін, станкевич, Хомяков, Чичерін, Шумський… а ще зали-
шилися не згаданими Бартєнєв, Галаган, Єлагіна… Не забудьмо також, що, напри-
клад, 24 березня на вечорі у купця варенцова тарас Григорович, за його словами, 
зустрівся «с некоторыми московскими художниками и музыкантами».

і всі ці зустрічі та знайомства, без перебільшення, з вершками московського сус-
пільства, з «московской учено-литературной знаменитостью» відбулися впродовж двох 
тижнів, один із яких Шевченко, хворіючи, не виходив із дому, але, дякуючи Щепкіну, 
не втрачав зв’язку з зовнішнім світом. дивовижно! вражаюче! 

Ніхто краще самого тараса Григоровича не сказав про це: «Грешно роптать мне на 
судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретился 
и  познакомился с  такими людьми, с  какими в  продолжение многих лет не удалось бы 
встретить… Я встретился и познакомился с ними, как с давно знакомыми родными людьми. 
И за всю эту полную радость обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину».

Хай простять мене театрознавці, але заявлена мною тема менше всього торкається 
професійної діяльності Щепкіна чи театральних пристрастей Шевченка. це зумовле-
но знову ж таки саме поетовим сприйняттям його щирого друга. Шевченко прекрас-
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но розумів історичне призначення «безсмертного старця» Щепкіна: «Нехай тебе Бог 
милує і стереже на славу великого святого искусства». Проте захоплений грою Щепкіна 
в спектаклях, показаних у Нижньому Новгороді, Шевченко акцентував інше в щоден-
нику 30 грудня 1857 року: «Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, 
кротко улыбающийся друг мой единый, мой искренний, мой незабвенный Михайло Семенович 
Щепкин». відомо також, що ще в середині 40-х років Шевченко бачив у ролі Чупруна 
артиста карпа соленика і в щоденнику пізніше записав: «Он показался мне естественнее 
и изящнее неподражаемого Щепкина»1. Хочу лише наголосити тверезу здатність Шевчен-
ка сприймати гру геніального артиста. зате він не шкодував емоцій і барв у захопленій 
оцінці людських достоїнств Щепкіна. Шевченко відділяв свої театральні враження від 
особистих стосунків із артистом, піднявши їх на недосяжну висоту.

Ми переконаємося в тому, що Шевченкове ставлення до Щепкіна є небаченим 
в історії прикладом істинного захоплення людиною. з іншого боку, мав рацію ра-
дянський щепкінознавець абрам дерман, який зазначав, що «з найбільшою вираз-
ністю виявляється привабливість Щепкіна і саме коріння його (українське! — В. М.) 
в історії стосунків із великим українським поетом тарасом Шевченком». за словами 
івана дзюби, «стосунки Шевченка і  Щепкіна  — один із найзворушливих зразків 
людської дружби, на яку здатні тільки великі серця». вчений справедливо вважає, що 
поета й артиста зближувала і спільність долі (кріпацьке походження), і національ-
ний корінь, і епос правди, і народність естетичного ідеалу, — але це ще не все, цього за-
мало. «Був ще, мабуть, в обох геній любові до людини, і він їх вирізняв серед багатьох 
інших щирих друзів, він їх незримо поєднав і єднав на відстані роками»2.

додам до цього, що тарас Шевченко серцем відчув добру душу Щепкіна та його 
щиру й  повну зануреність у  театр, абсолютну відданість сцені, про що прекрасно 
сказав сергій аксаков: «театр уже был для него необходимостью, воздухом, условием 
жизни… Жить для Щепкина значило играть на театре, играть — значило жить». це 
було так зрозуміло й близько Шевченкові!  Правнучка Майстра і донька відомого київ-
ського адвоката льва куперника тетяна Щепкіна-куперник писала: «…Поэт поддался 
благотворному влиянию светлой природы Щепкина. он быстро стал его звать “бать-
ку” — и это не было пустым словом: Щепкин полюбил его, как сына…»3

автор не схильний розширено трактувати цей «благотворний вплив» артиста на 
Шевченка, включаючи в це поняття ще й безпосередній значний вплив на поетову 
творчість, як це іноді зустрічалося. Пам’ятатимемо Шевченкові слова щодо цього: 
«Михайло Семёнович в этом деле мне не судья». задовольнимося тим незаперечним іс-
торичним фактом, що сама по собі дружба з Щепкіним, за щирим зізнанням Шев-
ченка, була щастям у його житті: 

1  Є серйозні свідчення, що Шевченко мав рацію. Невістка артиста, письменниця олександра Щеп-
кіна згадувала: «он (Щепкін. — В. М.) знаком был с Малороссией, потому что долго был на сцене в Пол-
таве и в Харькове, и неподражаемо играл малороссов в “Наталке Полтавке” и в “Москале-чаривнике”. 
в то время никто не мог сравняться с ним в этих пьесах, исключая разве известного тогда в Харькове 
актера соленика, который приводил в восхищение самого М. с. Щепкина».

2  Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. к.: видавничий дім «києво-Могилянська академія», 
2008. с. 483.

3  Щепкина-Куперник Т. Л. воспоминания. М.: захаров, 2005. с. 517.
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«И чем я заплачý тебе, мой старый, мой единый друже? Чем я заплачý тебе за это счас-
тие? За эти радостные сладкие слезы? Любовью! Но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, 
не любит? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой искренней молитвы, я ничего не имею».

крім молитви великий поет мав ще геніальне слово, і в ньому навіки залишив 
в історії свою високу й щиру любов до великого артиста.

тож прочитаймо Шевченка, прислухаймося до поета, почуймо його… Переду-
сім, ідеться про Шевченкові листи до Щепкіна та щоденникові записи тараса Гри-
горовича, що стосуються Михайла семеновича. та ще безпосередньо з  артистом 
пов’язані поетові твори: «Чигрине, Чигрине…», «заворожи мені, волхве…» («Пустка») 
й «Неофіти», присвячені Щепкіну; вірші «доля», «Муза» й «слава», надіслані Михай-
лу семеновичу 9 лютого 1858 року; вірш «думи мої, думи мої, / лихо мені з вами!», 
поема «кавказ» та інші твори, які Щепкін неодноразово читав своїм друзям. увесь 
цей особливий сегмент Шевченкової епістолярної й поетичної творчості вимагає 
нового скрупульозного прочитання й повного розкодування з урахуванням Щепкі-
нової духовної присутності в ньому.

заворожи мені, волхве,
друже сивоусий,
ти вже серце запечатав,
а я ще боюся.

он який яскравий давньослов’янський образ викликав в  уяві поета артист  — 
ворожбита, чарівника, що, може, навіть знаходиться в контакті з вищою силою. 
вже першим рядком знаменитого вірша поет зізнається в тому, що великий артист 
уже заворожив, тобто зачарував, захопив його, вплинув на нього своїми людськими 
чарами та чаклунством свого таланту.

але що закладено в основоположній, ключовій метафорі, яка висвітлює різність, 
осібність дивосвітів артиста та поета — «серце запечатав»? вичерпного, чіткого тлу-
мачення досі немає. кажуть, що «йдеться про реалістичне, позбавлене ілюзій став-
лення Щепкіна до життя й тодішньої суспільної ситуації в російській імперії». тоді 
виходить, що Шевченко, який уже написав «Чигрине, Чигрине…», «розриту могилу» 
й поему «сон», «боявся» реалістично й без ілюзій поглянути на сучасну йому царську 
імперію? Нісенітниця!

Може, навпаки Шевченко відразу відчув і зрозумів, що безмежно добрий, людя-
ний і совісний артист врешті-решт «запечатав» своє серце від рішучої, радикальної 
боротьби з соціальною й національною несправедливістю, а поет якраз боявся та-
ким чином своє серце «поховати». 

Ще Михайло Мочульський висловив припущення, що після концептуального 
твору «Чигрине, Чигрине…», написаного в Москві й присвяченого Щепкіну, «мусів 
повстати горячий спір між обидвома приятелями… На наш погляд, той спір знай-
шов відгомін у поезії “Пустка”…». це одна з найцікавіших тез, збережених у літера-
турі про Шевченка й Щепкіна, що заслуговує на увагу й поглиблення.

справді, антицаристська, антиколонізаторська, антимосковська поезія «Чи-
грине, Чигрине…» виходила далеко за межі соціально-політичного світосприйнят-
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тя Щепкіна, і Шевченко добре знав про це. та він не збирався сперечатися з цього 
приводу, а  просто щиро присвятив другові новий вірш, вихлюпнутий із глибини 
серця: досить було того, що він Щепкіну довіряв і Щепкіна поважав. Наївно думати, 
що Шевченко хоч на мить засумнівався у своїй правді, у своєму болеві за україну, 
бо нібито «холодні аргументи Щепкіна мусили хвилево підпасти під духову владу 
“волхва — друга сивоусого”» (Мочульський). Проте «Пустка» таки відображає духо-
вні й душевні стосунки поета з артистом, які ми й досліджуватимемо.

Шевченко називав своїм братом геніального артиста:

стань же братом, хоч одури,
скажи, що робити:
Чи молитись, чи журитись,
Чи тім’я розбити??!

утім, як пише іван дзюба, вибір уже зроблено: коли таки «тім’я розбити», то об 
імперсько-самодержавний мур неправди й гніту1. у Щепкіна інша доля — молитись 
і журитись…

ясно, що наведеними вище поетичними рядками Шевченка не вичерпується 
феномен Щепкіна, сам тарас Григорович залишив привід для роздумів. у його що-
деннику 4 липня 1857 року записано, як уві сні він побачив артиста:

«…Увидел я в Москве Михайла Семеновича Щепкина, таким же свежим и бодрым, как 
видел я его в последний раз в 1845 году. Говорили о театре, о литературе. Я ему заметил, по-
чему он не продолжает свои “Записки артиста”, начало которых напечатано в первой книж-
ке “Современника” за 1847 год2. На что он мне сказал, что жизнь его протекла так тихо, 
счастливо, что не о чем и писать. Я хотел ему на это возразить что-то, но мы очутились 
в Новопетровском укреплении…»

якщо «записки актера Щепкина» були розпочаті за настійною порадою олек-
сандра Пушкіна, а роботу над ними підтримував Микола Гоголь3, то тарас Шевчен-
ко, прекрасно розуміючи важливість спогадів артиста, турбувався про їх продовжен-
ня4. Немає сумніву, що поетове бажання перейшло в сон із його реальних роздумів, 
втім, як і реальне прагнення поговорити зі Щепкіним «про театр, про літературу» 
чи внутрішня незгода з тим, що у Щепкіна було «тихе» життя. Недарма уві сні Щеп-
кін опинився з Шевченком у… Новопетровському укріпленні. справді, довге життя 
Михайла Щепкіна ніколи не знало епічного спокою, і  він мав право сказати про 
нього словами, написаними в 1853 році в листі до олександра Герцена: «…По силам 
я исполнил свой человеческий долг…»

1  Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. с. 235.
2  спогади «записки актера Щепкина» друкувалися за життя артиста в різних газетах і журналах 

уривками, зокрема, й у журналі «современник». окремою книжкою були видані в 1864 році вже після 
смерті Щепкіна.

3  у 1847 році Гоголь писав Щепкіну: «очень рад, что вы занялись ревностно писанием ваших за-
писок. Начать в ваши годы писать записки — это значит жить вновь. вы непременно помолодеете и си-
лами и духом, а через то приведёте себя в возможность прожить лишний десяток лет».

4  сам артист усвідомлював важливість своїх записок: «Многое, виденное мною в жизни, я не за-
писывал, но время, этот великий учитель, указал мне необходимость передать людям многое, чему я был 
свидетелем: оно будет дорисовывать тот век и образ мыслей людей тогдашнего времени».
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от я й думаю: може, поет інтуїтивно відчував не лише неоднаковість, контраст-
ність, але й духовну схожість та внутрішню близькість своєї та Щепкінової долі?

утім, на самому початку дослідження нашої теми Микола стороженко заявив 
авторитетно, що великих друзів поєднувало зовсім інше:

«тайна, що тягла їх одного до одного, лежить головним чином в тому, що ці дві 
ізбрані натури поетичні багато де в чому одна одну доливали. Шевченко — розлюто-
ваний тяжким ярмом довгого кріпацтва, розбитий морально і фізично десятилітнім 
засланням, під кінець свого віку стратив вдачу об’єктивно відноситися до дійсності, 
що оточувала його; на життя він дивився хмуро; раз-по-раз був він сторожким; най-
менша невдача доводила його до роспуки; найменше непорозуміння в відносинах 
особистих, в якому часом виновата була його власна непрактичність; доводило його 
до обурення. за обставинами геть ліпшими переходив вік Щепкіна — натури такої 
ж чуткої до всього прегарного, але більш гармонічної: тим з неї й виробилася осо-
ба морально здорова, з  відносинами до дійсності тверезими, об’єктивними, особа 
вдатна усе зрозуміти, усе простити… Проти несцілимого ідеалізму Шевченка, проти 
озвірення його і дражливості стояли у Щепкіна терпеливість велика, знання людей 
і життя практичного і його власна нестеменна провербіяльна добрість душі»1.

у цих словах — забагато несправедливого й неправдивого в оцінці тараса Шевчен-
ка, може, навіть, на догоду тій аудиторії, що слухала в листопаді 1888 року сторожен-
ка в Московському університеті, та немало й неточного стосовно Михайла Щепкіна. 
сподіваюся, що моя книга переконає читача в цьому й дасть змогу йому зануритися 
в правду стосунків поета й артиста. як говорив Щепкін, «весь интерес в истине».

за радянських часів також побутувало спрощене твердження про повну проти-
лежність соціально-духовних орієнтирів Шевченка та Щепкіна, зумовлене кріпос-
ницькою дійсністю. вже згаданий абрам дерман у  30-х роках минулого століття 
наголошував: «кріпосне право повернулося до Щепкіна своїм голублячо-розпусним 
боком, а до Шевченка — жорстоким і загартовуючим. Щепкіна державці прируча-
ли, “зм’якшували”, наближали до себе, прищеплювали терпіння, покірливість, Шев-
ченка — драли, ганяли, засилали, мучили, але тим самим виростили в ньому люту, 
бойову, непримиренну ненависть до рабства і до рабського політичного ладу в росії. 
один був утіленням компромісу, інший — втілена боротьба».

з останнім важко не погодитися, проте пам’ятатимемо, що Щепкін, як «втілення 
компромісу», і Шевченко, як «втілення боротьби», з’явилися не лише через те, що 
сильні світу «приручали» чи «драли» двох геніїв. ці характеристики були зумовлені 
вже їх історичним генотипом, визначеним Богом. На мій погляд, не можна також 
повністю прийняти твердження дермана про те, що між артистом і поетом не було 
навіть натяку на суспільно-політичну єдність хоча б настрою. така настроєва єдність 
між геніями таки була. Більше того, під впливом Шевченка зміцнилися антикріпос-
ницькі настрої Щепкіна, виросло самоусвідомлення його етнічної приналежності.

дуже важливо, що Щепкін по-шевченківськи вірив: «внутренняя награда выше 
всех аплодисментов». у  згаданому вище листі до Герцена Михайло семенович аб-

1  «Правда». тижневик політики, науки і письменства. с. 193.
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солютно впевнено й чітко заявив про виконання свого призначення на землі: «если 
не сделал больше, то или по неразумению, или не мог больше, а  в  сердце моём 
неисчерпаемый источник для любви к человеку». саме ця любов значною мірою спо-
ріднювала його з Шевченком, який так само мав серце, наповнене любов’ю до людей.

а всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
і братолюбіє пошли.

інша річ, що Щепкін належав до тих митців, які точно відчувають масштаби 
творчих можливостей, дарованих їм природою, і розмірюють свої сили з обставина-
ми, в яких вони живуть. у Шевченка — інше, безмірно вище історичне призначен-
ня — він, мов той біблійний Пророк, посланий на землю Богом

свою любов благовістить!
святую правду возвістить!

Нагадаю, що просив у Бога для себе тарас Григорович в одній з варіацій його 
«Молитви» («царів, кровавих шинкарів…»):

Мені ж, о Господи, подай
любити правду на землі
і друга щирого пошли!

Господь послав Шевченкові щирого друга — Щепкіна, з яким об’єднувала поета 
любов до правди на землі й джерельна чистота їхніх сердець.

а чистих серцем? коло їх
Постави ангели свої
і чистоту їх соблюди.

Михайло Мочульський писав, що «вузлами приязні були: кріпацтво й тернис-
тий шлях до слави». так, сплетіння цих схожих життєвих обставин сприяло збли-
женню геніїв. але неможливо навіть уявити, що ці два «вузли» подружили Шев-
ченка з сином кріпака з тернистою долею Михайлом Погодіним. отже, стрижнем 
обопільної приязні та щирої, міцної дружби двох високорозумних особистостей 
була найвища суголосність душ і людська моральність, яку зауважив ще Михайло 
Чалий. якось у листі до Герцена Щепкін написав: «оставьте мир расти по своим 
естественным законам и помогайте его росту развитием в человеке нравственного 
чувства…» Про людей, достойних його дружби, Щепкін так і говорив: «он, право, 
этого стоит и по нравственности…» Малознайому нам, але відому їм формулу залеж-
ності розуму від моралі в болісних духовних шуканнях вистраждав шанований обо-
ма друзями Микола Гоголь: «…ум идёт вперёд, когда идут вперёд все нравственные 
силы в человеке, и стоит без движения и даже идёт назад, когда не возвышаются 
нравственные силы».

Моральні сили й душевні чесноти Шевченка й Щепкіна з’єдналися в захмарній 
височині, й сотворилася Богом їм дана дружба, про яку і хочу розповісти.
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Такі різні кріпацькі долі

Михайло семенович Щепкін народився 6 листопада 1788 року в селі красно-
му обоянського повіту курської губернії в сім’ї кріпаків. він виріс і здобув освіту 
в місті суджі, тобто в тій частині курської губернії, що межувала зі слобідською 
україною. українське мовне оточення й навчання українською мовою з дитинства 
формувало світосприйняття й ментальність майбутнього Майстра. Першу похва-
лу своїм дитячим здібностям Михайло Щепкін почув від учителя українською мо-
вою. Через багато років у «записках актера Щепкина» він неодноразово передавав 
яскраву, соковиту українську мову своїх земляків. Більше того, сімейні перекази 
про дитинство, записані зі слів матері, близькі до народного фольклору і просякну-
ті національною поетичною традицією, що так багато дала Гоголю для «вечорів на 
хуторі біля диканьки». зі свого дитинства, отроцтва та юності Щепкін виніс пре-
красне знання української мови з усім багатством і розмаїттям її прислів’їв і при-
казок. усе життя він із насолодою при нагоді говорив рідною мовою, передусім 
із Миколою Гоголем, осипом Бодянським, Михайлом Максимовичем і, звичайно, 
з тарасом Шевченком.

коли 25 лютого 1814 року в убогій сім’ї селянина-кріпака в стародавньому селі 
Моринці на київщині народився тарас Григорович Шевченко, кріпаку-актору Ми-
хайлу семеновичу Щепкіну йшов уже двадцять шостий рік, він грав у курському 
театрі, і  1814-й запам’ятався йому тим, що дружина олена дмитрівна народила 
доньку Феклу. з 1816 року Щепкін служив у харківському театрі, а в 1818–1821 ро-
ках — у полтавському. в той час воєнний генерал-губернатор Малоросії, князь Ми-
кола Григорович рєпнін-волконський, який прославився в битві під аустерліцом, 
батько варвари рєпніної, брат майбутнього декабриста сергія Григоровича вол-
конського поселився в Полтаві, вибравши її своєю резиденцією. князь вирішив від-
крити в місті публічний театр і одним із перших запросив до нього Михайла Щеп-
кіна, пообіцявши, між іншим, викупити його з кріпацтва1. Микола рєпнін доручив 
очолити театр івану Петровичу котляревському, а Щепкін був не лише провідним 
актором, але й брав активну участь у художньому керівництві трупою. ось як про 
це розповідав рідний брат Щепкіна авраам семенович: «с прибытием труппы в г. 
Полтаву, как скоро начались представления, город заметно оживился, начались 
разговоры об артистах и спектаклях, и почти везде стали толковать о театре. от 
князя репнина дана была полная свобода гг. артистам в управлении, как они сами 
признают более удобным. Назначены были три лица, которые должны были со-
ставлять нечто вроде дирекции, а именно: режиссер г. Барсов и к нему два помощ-
ника — г. Щепкин и г. Городенский. Прочие артисты с удовольствием согласились 
подчиняться их распоряжениям».

репертуар Полтавського театру не задовольняв івана котляревського, 
і  в 1819 році він написав для нього дві п’єси «Наталка Полтавка» і  «Москаль-ча-
рівник», які «за участю Щепкіна поклали міцну основу української драматургії 

1  у 1905 році в києві вийшла окремою брошурою стаття і. Павловського з журналу «киевская ста-
рина»: «заботы кн. Н. Г. репнина о полтавском театре и выкупе артиста Щепкина».
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і  театру»1. «Наталка Полтавка» знаменувала народження самобутнього україн-
ського етнографічно-побутового театру з музикою, співами і танками, а «Москаль-
чарівник» започаткував український водевіль і комедію. Біля колиски цих жанрів 
у національній драматургії стояв Щепкін, чим заслужив на пам’ять українського 
народу. свого часу цікаво міркував відомий український артист іван Мар’яненко, 
який зазначав, що його вчитель Марко кропивницький хоч і не бачив основопо-
ложника сценічного реалізму великого Михайла Щепкіна, але живився його спад-
щиною: «зерна щепкінського реалізму на сцені, кинуті великим артистом під час 
його перебування в театрах Харкова, Полтави, києва і пізніше на гастролях, впали 
на добрий грунт. у Щепкіна було багато послідовників і учнів серед провінційних 
акторів, під впливом яких знаходився кропивницький»2.

у листопаді 1821 року князь рєпнін нарешті підписав відпускну кріпаку Щепкі-
ну, що збіглося з досягненням ним віку ісуса Христа3. вже через місяць після цього 
полтавський театр було закрито4. Щепкін якийсь час грав у києві, а потім — у тулі, 
де його й помітив чиновник із контори московських театрів василь Головін. Щоб 
переконатися в таланті провінційного актора, з його грою ознайомився письмен-
ник і  драматург Михайло загоскін (1789–1852), який пізніше став членом росій-
ської академії (1832), почесним членом Петербурзької академії наук (1842). його 
відзив був коротким: «актер — чудо-юдо». Михайло Щепкін щиро та пишномовно 
дякував загоскіна в листі з тули від 14 листопада 1822 року: 

«в сих малых строках позвольте мне изъявить вам, милостивый государь, то 
чувство истинной моей признательности и  глубочайшего высокопочитания, ко-
торое я должен вечно сохранить в душе моей — в воспоминание тех ласк и распо-
ложения вашего, коими вы изволили меня осчастливить в малое мое пребывание 
в Москве и кои считаю непременною обязанностью заслужить моею к вам пре-
данностью и всем тем, чем только найду себя возможным и способным. Повергая 
себя в  ваше благорасположение, я  имею счастие, при изъявлении моего глубо-
копочитания, назваться вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою Ми-
хайло Щепкин».

у вересні 1822 року відбувся успішний дебют Щепкіна на московській сцені, 
його було зараховано в  московську трупу. На початку 1823 року Михайло семе-
нович переїхав із тули в Москву, де в березні розпочав службу в Московському ім-
ператорському театрі. вже наприкінці того ж  року його визнали «хорошим акто-
ром» і дозволили перший бенефіс у театрі на Моховій (Малий театр було відкрито 
в жовтні 1824 року). в 1823-му «вестник европы» писав: «Первые лица в главных 
комедиях нынешнего репертуара как будто нарочно сотворены для г-на Щепкина, 

1  Дурылин С. М. с. Щепкин и и. П. котляревский // русско-украинские литературные связи. — 
М.: Государственное издательство художественной литературы, 1951. с. 95.

2  Марьяненко И. Прошлое украинского театра. М.: искусство, 1954. с. 57.
3  див.: Дерман А. Московского Малого театра актёр Щепкин. с. 65–94.
4  влітку 1845 року Шевченко побував у Полтаві, тоді «місто ще жило спогадами про часи гене-

рал-губернатора Малоросії М. Г. рєпніна, коли тут розгорнули свою театральну діяльність М. с. Щепкін 
і і. П. котляревський. тарас Григорович міг бачити довгий напівзруйнований сарай колишнього театру, 
де вони колись лицедіяли» (Жур П. дума про огонь. к.: дніпро, 1985. с. 84).
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актёра отличного своим искусством и прилежанием». із часом сергій аксаков зазна-
чав: «Московская публика обрадовалась прекрасному таланту и приняла Щепкина 
с  живейшим восторгом, в  настоящем значении этого слова; но Щепкин не успо-
коился на скоро приобретённых лаврах, как делают это многие… он удвоил свои 
труды, поступя на московскую сцену».

для тараса Шевченка то був трагічний час, бо на сороковому році життя по-
мерла його мати катерина якимівна, залишивши батька — Григорія івановича — 
удівцем, з  п’ятьма дітьми. Хлопчикові йшов десятий рік, і  в  його серці назавжди 
залишився святвечір 24 грудня 1823 року напередодні різдва, коли він із сестрою 
яриною і братом Микитою прийшли до діда івана: «я помню трогательно один свя-
той вечер в моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать. а в святой вечер понесли 
мы вечерю к дедушке и, сказавши: “святый вечир! Прыслалы до вас, диду, батько 
и…” — все трое зарыдали. Нам нельзя было сказать “и маты”».

у березні 1825 року «не витерпів лихої долі…» батько тараса Григорій іванович 
Шевченко, який, помираючи, висловив, між іншим, знаменне пророцтво щодо май-
бутньої долі сина: «синові тарасу із мого хазяйства нічого не треба, він не буде аби-
яким чоловіком: з його буде або щось дуже добре, або велике ледащо; для його моє 
наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе». На початку цього року 
в Москві відкрився великий театр у новому приміщенні, й Михайло Щепкін нео-
дноразово грав у ньому. Після гастролей в Петербурзі на сцені александринського 
театру Щепкіна назвали «московським знаменитим артистом». дуже важливо зазна-
чити, що це визнали не лише театральні критики, а й театрали з усіх прошарків ро-
сійського суспільства. в нещодавно опублікованих уперше купецьких щоденниках 
я зустрів запис молодого сибірського купця василя Баскіна, який у 1828 році приїж-
джав у Петербург, де бачив Щепкіна: «Щепкин — гений в своём роде, и бывший его 
сюда приезд (по скромности сего великого актёра, если он приписывал к желанию 
более себя усовершенствовать) нельзя отнести к тому, чтобы ему здесь учиться; он 
сам должен быть учителем»1. 

На початку 1829 року, коли тараса було призначено кімнатним козачком до по-
міщика Павла енґельґардта, і він із паном прибув до вільно, Михайло Погодін за-
писав у щоденнику: «Был у Щепкина. Просился ехать с ним в Малороссию летом». 
і  ще: «Щепкин рассказывал малороссийские анекдоты». в  1831 році енґельґардт 
перебрався до Петербурга, а  слідом за ним разом із панською челяддю прибув до 
столиці і його козачок тарас Шевченко. в той час слава Щепкіна росла. у вересні 
1831 року він письмово звернувся до директора московських театрів (управляючого 
московською конторою дирекції імператорських театрів) Михайла загоскіна2 з тим, 

1  купеческие дневники и мемуары конца ХVііі — первой половины ХіХ века. — М.: россПЭН, 
2007. с. 153.

2  Михайло загоскін обійняв цю посаду в 1832 році, а в листопаді 1836-го, до речі, толерантно і кра-
сиво відмовив українському прозаїку і  драматургу Григорію квітці-основ’яненку в  постановці його 
п’єси «Приезжий из столицы»:

«я прочел с удовольствием комедию “Приезжий из столицы”, которую вам угодно было, при вашем 
письме, доставить ко мне; в ней есть сцены истинно комические, и если б я получил ее прежде, чем 
“ревизор” был дан на здешней сцене, то она была бы непременно принята; но так как главная идея этой 
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що термін його контракту закінчувався в березні 1832 року, і запитав: «Благоугодна 
ли будет его служба при дирекции на дальнейшее время…» загоскін наклав на цьому 
зверненні Щепкіна резолюцію: «На сто лет, только бы прожил». до того ж, як згаду-
вав артист, «М. Н. загоскин вздумал поручить мне драматический класс в школе… 
“Это даст мне возможность прибавить к получаемому тобой жалованью 2 000 руб. 
ассигнациями, что при твоём многочисленном семействе будет не лишнее”».

Наскільки відомо, Щепкін уперше познайомився з поезією Шевченка в  «коб-
зарі» 1840 року. ось як писав про це Микола стороженко: «доки не з’явився 
р. 1840 в Петербурзі “кобзар”, ледве чи знав що Щепкін про Шевченка. але ж як 
тілько почув він голос кобзи Шевченкової, він зразу спостеріг, що автор “кобзаря” 
поет великий. Глибина чуття та пречудесна мелодія Шевченкових творів так зразу 
причарували Щепкіна, що він навіки зробився поклонником його і глашатаєм слави 
його. Є переказ, що незабаром після того як надруковано “кобзаря”, Щепкін зробив 
ім’я Шевченкове відомим в Москві, читаючи артистично його “думи мої, думи мої, 
лихо мені з вами”».

тепер послухаємо, як розповідала про предтечу знайомства артиста з  поетом 
російська письменниця, правнучка Щепкіна тетяна Щепкіна-куперник, яка свого 
часу збирала відомості про їхню дружбу:

«любимыми друзьями Щепкина были его земляки: сперва Гоголь, а потом Шев-
ченко. дружба его с Шевченко стоит того, чтобы отдельно рассказать о ней. к на-
чалу сороковых годов Щепкин переживал тяжелое время в смысле творческом. он 
уже успел отпраздновать пышный пир на празднике искусства, сыграв “Горе от ума” 
и  “ревизора”. как говорится, “отведав сладкого, не захочешь горького”, и тот ужа-
сающий репертуар, который держался тогда в драматическом театре, удручал его…

Не лучше обстояло и со стихами. Щепкин любил стихи и читал их великолепно. 
в русской поэзии тогда уже был Пушкин, который озарил ее невиданным блеском, 
преобразил русское стихосложение, обогатил русский язык. Но вслед на ним появи-
лось множество стихотворцев, принявших его урок чисто механически. Большинство 
из них теперь забыто всеми, кроме литературоведов… и вдруг Щепкин, в доме кото-
рого следили за всеми литературными новинками, получил маленькую, скромную на 
вид книжку: “кобзарь” т. Шевченко на украинском языке. свежесть чувств, простота, 
музыкальность напева живо напомнила Щепкину песни милой ему украины. вместе 
с тем он почувствовал, что Шевченко не подражает народным песням, — наоборот, 
его стихи должны стать народными песнями. стихи сразу очаровали Щепкина, и он 
один из первых угадал в Шевченко будущего великого поэта»1.

пьесы совершенно одна и та же, как и в “ревизоре” г. Гоголя, то почти уверен вперед, что эта пьеса не 
может иметь успеха…» Принагідно нагадаю, що комедія «Приезжий из столицы», или «суматоха в уезд-
ном городе» Г. квітки-основ'яненка написана в 1827 році, опублікована в 1840 році. комедію Гоголя 
«ревизор» було завершено наприкінці 1835 року, і вже 6 грудня Гоголь писав Михайлу Погодіну: «скажи 
загоскину, что я буду писать к нему об этом и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоще-
ствовании…» в Москві «ревізор» було вперше поставлено на сцені Малого театру 25 травня 1836 року.

загоскін жив на старому арбаті, спочатку в Гагарінському провулку, а потім в особняку в дeнєжному 
провулку. Поховано його на території Новодівочого монастиря неподалік від осипа Бодянського.

1  Щепкина-Куперник Т. Л. избранное. — М.: советский писатель, 1954. с. 32–33.
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«Там родилась, гарцювала козацькая воля…»

Щепкін відкрив Шевченків «кобзар» без усяких особливих сподівань, але вже 
перші рядки пронизали його співчутливу душу:

думи мої, думи мої,
лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
в степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
як свою дитину?..

Ще ніколи Михайло семенович не зустрічав такого вражаючого й могутнього об-
разу — думи, що сумними рядами вишикувалися на папері! він уявив собі театральне 
втілення цієї теми і схвильовано відірвав погляд від вірша. Щось його вразило особливо. 
ось! здається, не було й натяку на україну, але повіяло саме нею! Чутливе серце ар-
тиста стрепенулося й завмерло, він затримав тремтячою рукою сторінку, схилився над 
книгою в щемливому передчутті зовсім нового, незвичайного відкриття. Нарешті стиха 
перегорнув сторінку і вже читав, не зупиняючись, спрагло всотуючи рядок за рядком:

Нехай душі козацькії
в украйні витають —
там широко, там весело
од краю до краю…
як та воля, що минулась,
дніпр широкий — море,
степ і степ, ревуть пороги,
і могили — гори.
там родилась, гарцювала
козацькая воля…

Господи! здається, в цих рядках було зібрано все про незабутню украйну — ши-
рокий, як море, дніпро і  ревучі пороги, безкрайній степ і  стародавні могили, над 
якими витають козацькії душі, а  саме з  ними поєднано веселе, широке й  солодке 
слово — воля.

Проте безоглядна козацька воля, що в минулому так щасливо розпростерлася в без-
межному степові «од краю до краю», несподівано й нещадно перетікала в… могилу:

там родилась, гарцювала
козацькая воля;
там шляхтою, татарами
засівала поле,
засівала трупом поле,
Поки не остило… а тим часом
виросла могила…
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«там родилаСь, гарЦювала коЗаЦькая воля…»

Михайло семенович гортав книжечку і знову й знову зустрічав гірку й болючу 
тему героїчного українського минулого. Поезія «до основ’яненка» починалася ди-
вовижними словами:

Б’ють пороги; місяць сходить,
як і перше сходив…
Нема січі, пропав і той,
Хто всім верховодив!

Наступний вірш «іван Підкова» вже на самому початку знову болісно зближував 
історичну волю й безславну сучасність:

Було колись — в україні
ревіли гармати;
Було колись — запорожці
вміли пановати.
Пановали, добували
і славу, і волю;
Минулося — осталися
Могили на полі.

Щепкін усім єством відчував, усвідомлював, що доторкнувся до поетичного 
осмислення драми україни, яка від вільної козацької держави перетворилася в за-
кріпачену Малоросію. здавалося, все це давно й добре відомо, проте про занапащену 
долю україни було написано так пекуче сильно, що вона поставала в іншому, ска-
зати б, у досі неусвідомленому вигляді, тому вимагала від українців оновлення своєї 
землі, містила в собі золоту надію на краще майбутнє:

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
от де люде, наша слава,
слава україни!

артист вкотре зачудовано перечитував «Перебендю»: у  Шевченка він не був 
просто химерним чоловіком, який «причудничает», «привередничает» (так толкував 
даль); Перебендя був кобзарем, отим сліпим народним співцем, якого зображено 
з поводирем на фронтиспісі видання. до нього прислухалися люди, він виконував 
безліч історичних і жартівливих пісень або «тяжко-важко заспіває, / як січ руйнова-
ли». разом із тим, поетів Перебендя усамітнювався для розмови з Богом:

  старий заховавсь
в степу на могилі, щоб ніхто не бачив,
Щоб вітер по полю слова розмахав,
Щоб люде не чули, бо то Боже слово,
то серце по волі з Богом розмовля…

у «тарасовій ночі» так само виведено кобзаря, який на розпутті сидить та на коб-
зі грає:
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Грає кобзар, виспівує,
вимовля словами,
як москалі, орда, ляхи
Бились з козаками…

Поет оспівував козацького ватажка тараса трясила, який у 1630 році розгромив 
польські війська коронного гетьмана конецпольського:

заспівали козаченьки
Пісню тії ночі,
тії ночі кривавої,
Що славою стала
тарасові, козачеству,
ляхів, що приспала.

Михайло семенович зачепився поглядом за рядок, у якому йшлося про воєнних 
ворогів українських козаків: «як москалі, орда, ляхи бились з козаками…» Мимохідь 
відзначив про себе, що, хоч у вірші йдеться про ляхів, а москалі все-таки стоять на 
першому місці. Щепкін і  подумати не міг, що невдовзі  — в  лютому 1844 року  — 
Шевченко посвятить йому вірш «Чигрине, Чигрине…», в якому тема козацької пере-
моги над москалями зазвучала особливо вражаюче й пророче…

усі вісім творів, які ввійшли до «кобзаря» 1840 року1, Щепкін знав або напам’ять, 
або близько до тексту. артист одразу зрозумів, що ці поезії залишаться з ним наза-
вжди і до них він буде звертатися безліч разів. так само він уже вирішив, що повинен 
познайомитися з автором «кобзаря». 

Перетинання доль

коли ж вони — тарас Шевченко і Михайло Щепкін — уперше побачилися та по-
знайомилися? Наприкінці ХіХ століття Микола стороженко припустив таку версію. 
«запевне не можна мовити, коли Щепкін уперше спізнав Шевченка особисто, мабуть, 
се сталося р. 1843…» Через шість десятиліть щепкінознавець абрам дерман писав, що 
«знайомство їхнє відбулося наприкінці 1843 або на початку 1844 року»2, хоча ніяких 
документів на підтвердження не наводив. На жаль, так само зробила й Глафіра Паламар-
чук, яка в 1959 році надрукувала в журналі «вітчизна» спеціальну статтю «Перша зустріч 
Шевченка з Щепкіним». у ній авторка категорично твердила, що «саме навесні 1843 р. 
у києві відбулося знайомство і зближення Шевченка з основоположником російсько-
го театрального мистецтва М. с. Щепкіним», і навіть заявляла, що тарас Григорович 
27 травня «безсумнівно вже був присутній» на бенефісі Щепкіна. радянський театроз-
навець арон Грін на початку 60-х років минулого століття писав, що «перша особиста 
зустріч Щепкіна з великим кобзарем відбулася… на початку літа 1843 року, тобто в пе-

1  крім згаданих, ще — поема «катерина», балада «тополя», вірші «думка» («Нащо мені чорні бро-
ви…») і «до основ’яненка».

2  Дерман А. Московского Малого театра актер Щепкин. с. 231.
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Перетинання доль

ріод київських гастролей Щепкіна». Пройшло кілька років, але щепкінознавець теодор 
Гріц у своєму літопису життя і творчості артиста (1966) не став видавати бажане за ре-
альне, а Петро Жур у скрупульозних «трудах і днях кобзаря» взагалі не став розглядати 
версію, що будувалася на суб’єктивних припущеннях. але версія ця виявилася живучою.

Біограф Щепкіна а. клінчин у другій половині 60-х років минулого століття пи-
сав про час першої зустрічі поета з артистом: «скільки-небудь точно відповісти на це 
питання важко. але є всі підстави припускати, що відбулася зустріч в 1843 році: або 
в квітні місяці, коли Шевченко проїздом із Петербурга в україну зупинявся на декілька 
днів у Москві1, або на початку червня в києві, де в той час гастролював Щепкін і куди 
приїжджав Шевченко»2. так само впевнено писав про 1843-й іван волошин, якому 
2008 року минув столітній ювілей: «…цілком зрозуміло, чому в 1843 році Шевченко, 
приїхавши до Москви, зробив усе, щоб познайомитися з Щепкіним особисто»3. зго-
дом вияснилося, що в 1843 році Шевченко в Москві не бував, але в офіційних видан-
нях, скажімо, в «Шевченківському словнику» (1977), залишилася інформація, що саме 
в 1843-му, «як гадають деякі дослідники», вони вперше зустрілися — щоправда, в ки-
єві — під час гастролей Щепкіна. в академічній поетовій «Біографії» 1984 року вже 
впевнено стверджувалося, що «з М. Щепкіним Шевченко познайомився десь у черв-
ні 1843 р. під час гастролей актора в києві». сучасний російський щепкінознавець 
віталій івашнєв теж заявляє, що «знайомство відбулося в 1843 році»4. це датування 
підтримують і автори «коментарів» до 2-го тому Повного зібрання творів Шевченка5.

Щодо мене, то, не виступаючи категорично проти такої версії, вважаю, що її не 
треба видавати за аксіому, а розглядати лише як версію, тобто одним із кількох тлу-
мачень події, що нас так цікавить. тим більше, що безперечних доказів на її користь 
за століття нашкребти так і не вдалося. тож у Повному зібранні творів тараса Шев-
ченка, виданому ще 1964 року до 150-річчя з дня його народження, спокійно конста-
тувалося про першу поетову зустріч із Щепкіним: «Шевченко познайомився з ним 
у лютому 1844 р. в Москві»6. так само в «коментарях» до 5-го тому новітнього, вже 
згаданого академічного видання вказується, що поет, очевидно, зустрівся з артистом 
1844 року в Москві, коли Шевченко повертався з україни до Петербурга, тобто в лю-
тому7. Навіть Глафіра Паламарчук визнавала, що справді незаперечним «першим 
свідоцтвом їхнього знайомства з’являється поезія “Чигрине, Чигрине…”, написана 
Шевченком у Москві 19 лютого 1844 р.».

іхня взаємна приязнь була миттєвою й всеохоплюючою, кожен хотів зробити для 
друга щось важливе: Шевченко присвятив Щепкіну геніальний вірш — єдиний, на-

1  теодор Гріц звернув увагу на те, що вже 11 квітня 1843 року Михайло Щепкін виїхав із Москви на 
південь.

2  Клинчин А. Шевченко и Щепкин // театр и драматургия. с. 222.
3  Волошин І. О. т. Шевченко і М. Щепкін. с. 6.
4  Ивашнев В. Щепкин. с. 197.
5  Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Поезія. 1847–1861. т. 2. к.: Наукова думка, 

2003. с. 694.
6  Шевченко Т. Повне зібрання творів у шести томах. к.: видавництво академії наук урср. с. 466.
7  у згаданій «Біографії» 1984 року читаємо: «до Москви тарас Григорович прибув не пізніше 10 лю-

того і провів у ній більше тижня». Петро Жур, який не підтримував версію знайомства Шевченка з Щеп-
кіним у 1843 році, датував це поетове перебування в Москві з 12 до 20 лютого.
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писаний ним у Москві. Прочитавши «Чигрине, Чигрине…», Щепкін одразу зрозумів, 
який великий крок уперед зробив поет після «кобзаря» — він став справді народним 
кобзарем і носієм народної правди, народного слова. Ніхто й ніколи не писав нічого по-
дібного, і чутливий Щепкін відчув усю самотність Шевченка. як біблійного пророка?

Михайло семенович не пропустив і затамовану погрозу та притлумлену надію 
останніх рядків вірша:

спи, Чигрине, нехай гинуть
у ворога діти,
спи, гетьмане, поки встане
Правда на сім світі.

Напевне, вже тоді многомудрий Щепкін із острахом подумав про майбутнє по-
ета і, можливо, застеріг його. свого часу Михайло Мочульський стверджував, що 
Щепкін «вживав усяких зусиль, щоб охолодити запал молодого поета, притупити 
вістрє його войовничого меча та погодити полум’яний патріотизм з  суворою дій-
сністю». Проте Михайло семенович усвідомлював марність таких умовлянь і засте-
режень. той же Мочульський визнавав, що «сердечні слова Щепкіна були краплею 
води на вибух вулкана».

Напевно, що посвята «Чигрине, Чигрине…» саме Щепкіну була найвищим ви-
явом Шевченкової поваги й любові до геніального артиста; Бодянський, який був 
найбільше причетний до появи вірша, не відповідав масштабам авторського ка-
тарсису й височенного злету національної медитації. Можливо, згодом Шевченкові 
стало ясно, що взагалі посвята цієї поеми будь-кому звужує широчінь поетичного 
розкрилу. «Чигрине, Чигрине…»  — це Шевченкова самопосвята  — самопожертва 
україні, що була під силу лише йому одному.

Не треба забувати й про те, що посвята такого вірша конкретній людині містила 
в собі певну загрозу для неї. спочатку «Чигрине, Чигрине…» поширювався в списках 
серед довірених людей (найранішим, очевидно, був список осипа Бодянського).

«Побачив я Щепкіна свіжим і бадьорим»

Шевченко свідчив у щоденнику, що в 1845 році бачив артиста в Москві «свіжим 
і бадьорим». Немає підстав сумніватися, що саме таким і представ артист перед по-
етом навесні 1845 року. але як складалося тоді творче життя Щепкіна? Чверть сто-
ліття тому цим зацікавився Петро Жур, який зазначав: «великий актор на цей час 
обновив свій репертуар з допомогою близьких йому друзів Герцена, Грановського 
і корша, які переклали для нього пречудову п’єсу молодшого сучасника Шекспіра — 
Ф. Мессінджера — “Новий спосіб платити старі борги”. Герцен узяв діяльну участь 
у постановці цієї п’єси… 7 лютого п’єсу було зіграно в бенефіс Щепкіна, який вико-
нав у ній роль лихваря оверріча»1.

1  Жур П. дума про огонь. с. 27–28.
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справді, олександр Герцен писав Миколі кетчеру: «Бенефис Щепкина шёл хоро-
шо, театр был битком набит…» утім, це мало стосувалося прем’єри Ф. Мессінджера, бо 
ж, як свідчив Герцен, «пьесу публика на первый случай не раскусила». зате глядачі були 
в однозначному захваті від Щепкіна в ролі Чупруна в спектаклі «Москаль-чарівник» 
котляревського, який Щепкін включив у свій бенефіс. артист добре знав, як шану-
ють москвичі виставу, в якій він грав Чупруна вже понад чверть століття, починаючи 
з Полтавського театру, а в Малому театрі — з 1829 року. в жовтні 1844 року Щепкін із 
незмінним успіхом співав малоросійські куплети Чупруна 12 разів (!).

цікаво, що 23 січня 1845 року в  «Московских ведомостях» було надруковано 
статтю «Надежды на бенефис М.  с.  Щепкина», в  якій автор, знаючи про те, що 
Михайло семенович буде вперше виступати в п’єсі Ф. Мессінджера «Новий спосіб 
платити старі борги», порадив артистові поставити в бенефіс і п’єсу «Москаль-чарів-
ник»: «Благодаря редкому таланту М. с. Щепкина, эта небольшая малороссийская 
опера еще недавно расшевелила Петербург… и побудила к изданию там портрета 
Щепкина в роли бесценного Москаля».

П’ятнадцятого лютого 1845 року спектакль за п’єсою Ф. Мессінджера відбувся 
вдруге, й, за словами Герцена, наприкінці його Щепкін грав, як «великий артист». 
турботи друзів щодо цієї п’єси були спричинені бажанням допомогти артисту, про-
те після другої вистави Михайло семенович більше ніколи її не грав! тому годі й го-
ворити про пов’язане з нею «обновлення репертуару».

Насправді Щепкін грав у  той час в  основному старий репертуар. На початку 
1845  року (до приїзду Шевченка в  Москву) він виступив у  Малому театрі в  ролях: 
ланфранко в  драмі к.  д.  яфимовича «еспанйолетто, або Батько і  художник»; Пу-
зирькова в комедії Ж.-Ф.-а. Байара і о. Ж. вальї «війна з тещею»; Прикупка в комедії 
П. і. Григор’єва «Герої преферансу»; розмазні в водевілі д. т. ленського «в людях ан-
гел — не дружина!»; Готьє в комедії-водевілі е.-в. араго і П. вермона «записки демона»; 
кривосудова в комедії в. в. капніста «ябеда». крім того, на сцені великого театру Щеп-
кін грав: досажаєва в комедії р.-Б. Шерідана «Школа лихослів’я»; свистунова у водевілі 
«Полька в с.-Петербурзі»; іволгіна в комедії П. і. Григор’єва «Жених, чемодан і наре-
чена», турусіна в комедії М. М. загоскіна «урок холостим»… Більшість із цих ролей не 
давали Щепкіну справжньої творчої насолоди, внаслідок чого артист дуже страждав.

узагалі творча невдоволеність і нереалізованість, зумовлені відсутністю гідного 
репертуару, і свавілля театральних чиновників супроводжували Щепкіна все жит-
тя. зокрема, в жовтні 1842 року він писав Гоголю: «…репертуар нисколько не изме-
нился, а всё то же мерзость и мерзость, и вот чем на старости я должен упитывать 
мою драматическую жажду… из артистов сделались мы поденщиками. Нет, хуже: 
поденщик свободен выбрать себе работу; а артист — играй, играй всё, что повелит 
мудрое начальство». Минуло шість років, на які припадають приїзди Шевченка до 
Москви, і Михайло семенович писав сину: «занятие мое по службе сделалось мне 
несносно, даже отвратительно, потому что из артиста делают поденщика; репер-
туар преотвратительный — не над чем отдохнуть душою… все это вместе разруша-
ет меня, уничтожает меня, — и не видишь ни в чём отрады, не видишь ни одной 
роли, над чем бы можно было отдохнуть душе… Мне совестно самого себя, совестно 
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выходить перед публику…» відомий артист і драматург олександр Южин-сумбатов 
якось зауважив, що серед величезної кількості  — «не менше семи, восьми сот ро-
лей», — зіграних Щепкіним, «ми знайдемо ледве десять, які були варті його»1.

Повертаючись до початку 1845 року, зазначимо, що тоді Щепкін все-таки зі-
грав із успіхом і піднесенням Фамусова в «Горі з розуму» о. с. Грибоєдова, Чупруна 
в «Москалі-чарівнику» і. П. котляревського, кочкарьова в «одруженні» М. в. Гоголя й, 
головне, — Городничого в «ревізорі» М. в. Гоголя. цей спектакль відбувся 25 лютого, 
а з наступного дня аж до 22 квітня театри були закриті на час посту й Пасхи, тому 
Шевченко тоді не міг побачити Щепкіна на сцені.

Незадовго до приїзду друга, Щепкін у 1845 році продовжив свій контракт з конто-
рою імператорських московських театрів, але, між іншим, відмовився від пропонова-
ного трирічного контракту: «так как я ныне уже имею преклонные лета, то и желал бы 
для точнейшего исполнения контракта, чтобы оный был со мною на один год, и по ис-
течении которого продолжить срок отдельно и на другие годы, если здоровье позволит».

тому не все було просто у Михайла семеновича, хоча він щиро зрадів зустрічі з та-
расом Григоровичем, і той на багато років запам’ятав його саме «свіжим і бадьорим».

тепер — про припущення Петра Жура, що в 1845 році Шевченко міг «зустріти-
ся з Герценом через посередництво Щепкіна». справді, Щепкін входив тоді в най-
ближче оточення Герцена. якраз тієї весни 1845-го Герцен і Щепкін разом зібралися 
знайти дачу в Підмосков’ї, й саме тоді, коли Шевченко прибув у Москву, Герцен скар-
жився 30 березня Миколі кетчеру, що не було коли з’їздити з Михайлом семенови-
чем подивитися нову дачу.

утім, дачі вони все-таки найняли, і Герцен в «Былом и думах» розповідав: «Часто 
приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполе-
он в лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и мо-
рил со смеху своими рассказами…» в усіх спогадах про Щепкіна привертає увагу цей 
«малоросійський мотив», який артист приносив у будь-яке московське товариство2. втім, 
із цим мотивом артист був чужим серед своїх. як визначив ще в 20-х роках минулого 
століття шевченкознавець П. рулін, «хоч і зберігав Щепкін чисту українську мову, хоч 
і удавав він соковиті українські постаті на кону, але навряд чи помилимося ми, ствер-
джуючи, що українцем почував себе Щепкін тільки з Шевченком, у якого національ-
ний темперамент виявлявся найяскравіше». в той же час після знайомства з Шевченком 
Щепкін став духовним послом українського генія в Москві в усіх товариствах, які раді 
були його бачити й чути. сталося б таке важливе знайомство, Шевченко неодмінно 
згадав би про нього згодом, проте, часто звертаючись до імені й авторитету Герцена, 
поет ніде й ніколи не торкався цієї теми. так само й Герцен, який мав чимало приводів 
згадати про знайомство з Шевченком, жодного разу не зробив цього.

вдумливий Петро Жур мав рацію в тому, що якби й відбулася зустріч Шевченка 
з Герценом, то тільки за допомоги Щепкіна.

1  Южин-Сумбатов А. И. воспоминания. записи. статьи. Письма. М.; л.: искусство, 1941. с. 419.
2  олександр афанасьєв згадував: «…в московском обществе Щепкин пользовался вполне заслужен-

ным уважением… в спорах он был всегда остроумен и находчив; остроты его бывали метки и носили на 
себе печать малороссийского юмора».
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у 30–40-х роках ХіХ століття Михайло Щепкін жив у  сретенській дільниці 
міста по великому спаському провулку, названому на честь церкви спаса Пре-
ображення на Пісках. сам Щепкін одного разу так назвав свою адресу: «Большой 
спасский переулок, во дворе церкви спаса на Песках»1. дореволюційний дослід-
ник історії московських церков М. александровський писав, що Щепкін спочатку 
навіть жив «у будиночках причету», тобто служителів культу. він був страшенно 
радий, коли в 1830 році вдалося нарешті купити власний будинок. у найменуванні 
адреси з гордістю підкреслював це: «адрес ко мне: в Москве, в Большом каретном 
ряду, в приходе спаса, что на Песках, в собственном доме». Поріг цього дому пе-
реступав олександр Пушкін, у ньому Щепкін познайомився з Миколою Гоголем. 
але радість не була повною, а з часом і зовсім затьмарилася тим, що позики, взяті 
для купівлі будинку, не вдалося виплатити. Через 17 років будинок довелося прода-
ти, і Щепкін із гіркотою повідомляв Гоголя: «я продал дом, расплатился с долгами, 
и у меня остаются за уплатою и с наёмом годовой квартиры 1 500 р. — вот всё мое 
состояние!»2

досить глянути на карту Москви, аби зрозуміти, що, буваючи в Щепкіна у ве-
ликому спаському провулку, тарас Григорович уже тоді познайомився з  садовим 
кільцем, принаймні, на відрізку садово-каретної, садово-самотєчної, садово-су-
харевської вулиць, з районом сухаревки і трубної площі, цвєтного бульвару, який 
виник у 1830 році.

«Яку він там тобі “Пустку” читав?»

Шевченко не бачився з Щепкіним із 1845 року, в період поетового заслання вони 
навіть не листувалися3. Прізвище артиста вперше згадувалося в Шевченковому листі 
до якова кухаренка від 22 квітня 1857 року: «Чи старий Щепкін ще живий?4 От щира 

1  церква спаса на Пісках знаходилася у великому спасопісковському провулку в дворі будинку 
№ 12, недалеко від нинішнього № 16, де жив Щепкін. Будинок не зберігся. тепер — це великий ка-
ретний провулок. церква відома за документами з 1621 року, проте існувала ще до царів романових, бо 
одержувала ругу, тобто річне утримання попа та причету від приходу. Була дерев’яною, а в другій поло-
вині ХVіі століття почалося будівництво кам’яниці. в «Путеводителе по Москве» відзначалася особливо, 
як гідна уваги: «стрелецкая пятиглавая церковь спаса Преображения на Песках, построение которой 
относится к концу ХVіі века». з 1727 року в церкві знаходилися вівтарі святого Миколая та Бориса і Глі-
ба, а з 1774 року — вівтар трьох святителів. стіни були прикрашені ліпниною ХVііі століття. церкву 
знесено в 1934 році, на її місці зведено школу, в 1980–1990 роках тут знаходилося Міністерство юстиції 
ррФср, а в 2000-му будинок передано Мосметробуду.

2  Михаил семёнович Щепкин: Жизнь и творчество. с. 192.
у  першому томі опубліковано: «записки актера Щепкина»; його листування; розповіді Михайла 

Щепкіна в обробці сучасників.
далі цитати з тому наводяться без посилань.
3  Михайло Мочульський свого часу написав: «коли життя Шевченка на засланні плило важко, се-

ред мук, наруги та розпуки, життя Щепкіна в Москві плило легко, серед оплесків, пошани та тріумфів». 
і хоча Щепкінова московська доля не була такою вже легкою й суціль тріумфальною, певно, що вона 
справді не йшла ні в яке порівняння з поетовою долею в засланні.

4  інформація, яку мав Шевченко, свідчила про те, що Щепкін живий, але тарас Григорович, мабуть, 
пам’ятаючи про вік артиста, і в серпні 1857 року писав, що в Москві побачиться з Щепкіним, «якщо він жив».
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козацька душа! І молода, як у дитини1. Чи не пишеш йому часом? Як пишеш, то целуй його за 
мене. Яку він там тобі “Пустку” читав? Я, поганий з мене батько, забув свою рідну дитину».

ішлося про вже згаданий нами вірш «заворожи мені, волхве…», рукописний спи-
сок якого під назвою «Пустка» Михайло Щепкін подарував якову кухаренку під час 
його перебування в  серпні 1856 року в  Москві. вісімнадцятого грудня 1856 року 
кухаренко повідомив Шевченка: «в Москві Щепкін прочитав мені напам’ять “Пуст-
ку”, я, зараз одгадав: се, кажу, тарас писав. Щепкін здивовався, що я вгадав. Хіба диво 
пізнати мову тарасову, знавши тараса добре? Щепкін, по просьбі, списав і передав 
мені твою, брате, “Пустку”»2.

Насправді назва «Пустка» — не Шевченкова. скоріше за все, саме Щепкін так 
назвав цей твір, зважаючи на те, що в ньому є образ хати-пустки3.

Боюся ще погорілу
Пустку руйновати,
Боюся ще, мій голубе,
серце поховати.
Може, вернеться надія
з тією водою 
з цілющою й живущою,
дрібною сльозою.
Може, вернеться з-за світа
в пустку зимовати,
Хоч всередині обілить
Горілую хату.
і витопить, і нагріє,
і світло засвітить…

Микола стороженко вважав, що в цій поезії Шевченко звертався до Щепкіна, 
бо його душа здавалася йому самому покинутою пусткою. він довіряв артистові своє 
горе і відчував полегшення, наснажуючись природними бадьорістю й надією Щеп-
кіна. Михайло Мочульський препарував поезію до кількох сухих тез: «а) ти (Щеп-
кін. — В. М.) кермуєшся розумом, а я чуттєм. б) Через твій розум я втратив надію, але 
серце поверне її мені. в) Прийде натхнення, і я творитиму пісні. г) Може діждуся, що 
мої задушевні ідеали здійсняться бодай у дрібній частині»4.

1  двадцять першого грудня 1857 року поет записав у щоденнику: «…Весьма, весьма немногие из людей, 
дожив до семидесяти лет, сохранили такую поэтическую свежесть сердца, как Михайло Семёнович». ці точні 
Шевченкові спостереження про душевну молодість немолодого Щепкіна підтверджуються численними 
свідченнями не тільки тих людей, котрі його добре знали, але й тих, які зустрічалися з артистом мимо-
хідь чи ненадовго. скажімо, Павло третьяков, який замовив портрет Щепкіна художнику Миколі Не-
вреву, писав зі слів художника за рік до смерті артиста: «…вон он теперь малюет с него и в восторге от 
этого знаменитого старца. окрепший временем рассудок его, юношеский жар артистической натуры, 
страстная любовь к искусству нисколько не пострадали от старости…»

2  згадуючи про лист кухаренка, тарас Григорович записав у щоденнику 13 червня 1857 року, що 
той у Москві «познакомился со стариком Щепкиным и от него узнал о месте моего заключения».

3  згадка про «хату-пустку» зустрічається в повісті «варнак»:
— …разве у тебя хаты нет?
— есть, дядюшка, только пустка…
4  Мочульський М. Михайло Щепкін і тарас Шевченко. с. 242.
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«яку він там тобі “ПуСтку” читав?»

як би там не було, поезія «заворожи мені, волхве…» відобразила не лише теплі, 
дружні, довірливі почуття Шевченка до Щепкіна, а  й  болісні роздуми поета про 
життя. темою прощання з ілюзіями молодих років та соціального прозріння поета 
«Пустка» перегукується з  написаним раніше віршем «Чого мені тяжко, чого мені 
нудно…» й передує поезії «три літа», де ця тема набуває виразного антицаристського 
спрямування.

у щоденнику педагога М. соколова є згадка про те, що він слухав поезію «Пустка» 
у Щепкіна в липні 1856 року: «Под конец обеда М. с. Щепкин прочёл стихи Шевченки… 
Эти стихи, с  горячим чувством, тронувшим меня до глубины души, прочтенные 
Михаилом семёновичем, — “Пустка”». знайомий Шевченка василь Погожев на по-
чатку лютого 1858 року повідомляв поета із володимира, що проїздом у  Москві зу-
стрівся з артистом: «…достопочтенный и заслуженный старец-артист сам приехал ко 
мне и порадовал меня и всю мою семью добрым вниманием его, лестным знакомством 
и  чрезвычайно приятным чтением одной новой басни и  твоей “Пустки”. кажется, 
так называл. старик, с теплотою вечно юной души и несостарившегося сердца его, 
с особенным умилением прочёл эту “Пустку”. он прослезился, и мы все прослезились… 
особенно дочь моя вера была в восторге от Щепкина и чтения “Пустки”».

у цих неминучих сльозах артиста при читанні Шевченкового вірша втілилися 
не стільки сентиментальність і  емоційність літнього Майстра (плакали ж  усі, хто 
його чув), скільки щира й глибока любов до друга та його геніальної поезії1. тетяна 
Щепкіна-куперник писала: «…он легко плакал, но слезы его никогда не были пустой 
чувствительностью: если Щепкин над кем-нибудь плакал  — это значило, что он 
собирается утереть слёзы того, над кем плачет».

цікаво, що й у той час поет не знав, про який його твір йдеться. десятого лютого 
він записав у щоденнику: «В. Н. Погожев пишет из Владимира, что он на днях виделся 
в Москве с М. С. Щепкиным и что он ему читал наизусть какую-то мою “Пустку”. Совершенно 
не помню этой вещи. А слышу об ней уже не в первый раз». Наприкінці 1858 року Михайло 
Максимович у листі до Шевченка також називав цей вірш «Пусткою». олександр 
афанасьєв2, який у  своїх працях використовував український фольклор, згадував: 

1  Нагадаю Щепкінові слова до Гоголя з  листа 1847 року: «да, я  молод ещё, хотя мне и  без году 
шестьдесят, я ещё восторгаюсь сильно, сильно увлекаюсь, даже до излишества…» так само молодим на 
сильне захоплення залишався постарілий Михайло семенович і  через десять років, тим більше, що 
йшлося про Шевченків вірш, саме йому присвячений!

2  афанасьєв олександр Миколайович (1826–1871) — історик, фольклорист, літературознавець, друг 
Михайла Щепкіна. в 1849–1862 роках працював у Московському Головному архіві Міністерства закор-
донних справ. у цей період займався виданням пам’яток усної народної творчості. з 1855 до 1863 року 
вийшло вісім випусків «Народных русских сказок», які здобули широке визнання. в  1865–1869 роках 
побачила світ тритомна праця афанасьєва «Поэтические воззрения славян на природу». разом із сином 
Щепкіна Миколою Михайловичем видавав журнал «Библиографические записки», який надовго визна-
чив тип подібних періодичних видань. Газета «литературный отдел Московских новостей» писала 25 бе-
резня 1858 року: «Начало издания “Библиографических записок” — явление чрезвычайно радостное для 
любителей русской литературы… Перед нами не только сборник библиографических известий, но собра-
ние любопытных материалов, запас чтения, занимательного даже и не для библиографов-специалистов».

Шевченко познайомився з афанасьєвим у Москві 12 березня 1858 року.   в опису книг, що зали-
шилися після смерті поета, знаходимо книгу афанасьєва «Что было на сердце» (1855) з написом автора, 
а також книгу «русские легенды», видану афанасьєвим у 1859 році.
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«с каким задушевным чувством читал он (Щепкін. — В. М.) его “Пустку”!» Проте 
не лише «Пустка»1 супроводжувала часту згадку Щепкіним свого друга Шевченка 
в московських інтелектуальних колах. відомий юрист і громадський діяч анатолій 
коні писав, що Щепкін читав й інші вірші українського поета. донька письменника 
сергія аксакова віра аксакова в  лютому 1858 року писала в  Петербург своїй по-
друзі Марії карташевській, що Щепкін порадував їх «чтением новых прекрасных 
малорусских стихов Шевченко». я не акцентую важливу думку, сформульовану ще 
в 1920 році відомим істориком театру Миколою ефросом: «Щепкін перший зробив 
ім’я Шевченка відомим у гуртку московських літераторів і професорів, щиро читав 
твори малоруського поета»2. тетяна Щепкіна-куперник прямо писала, що її прадід 
«став пропагувати в літературних і професорських колах (серед яких завжди був ба-
жаним гостем) вірші молодого поета і читав їх постійно».

«На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує!»

Є потрясаюче свідчення, що Михайло семенович передавав соціальну напругу 
поезії Шевченка та антицаристський характер його поглядів. олександр афанасьєв 
записав у 1856 році: «М. с. Щепкин рассказывал о Шевченке: он написал стихотво-
рение “Пустка”, где сравнивает себя с опустелою хатою; старик знает его наизусть 
и читал мне стихотворение, в самом деле трогательное и прекрасное. Шевченко на-
писал как-то стихотворение, в котором воспевал силу и могущество россии и закон-
чил этим саркастическим заключением: “якого люду в ней нема? Француз, и нимиц, 
и татарин… и на всих языцах вси мовчат. Бо благоденствуют”».

Неважко здогадатися, про які рядки з поеми «кавказ» (1845) ішлося:

у нас же й світа, як на те —
одна сибір неісходима,
а тюрм! а люду!.. Що й лічить!
од молдованина до фіна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!

ось які Шевченкові рядки читав Щепкін у Москві друзям! ось із чим, дякуючи 
йому, був у Москві незримо присутній великий Шевченко!

от якби знайшовся митець, який засобами художнього слова передав душевний 
стан артиста у ті хвилини, коли він читав ці Шевченкові рядки…

але ж і це ще не все! якщо вже Щепкін читав у Москві поему «кавказ», що по-
ширювалася в  рукописних списках, у  тому числі зроблені Бодянським, кулішем 
і Максимовичем, то повз нього не пройшло й дошкульне поетове викриття фари-
сейства православної релігії, покликаної ствердити російське загарбання кавказу, 

1  Навіть у книзі «Жизнь и произведения тараса Шевченка» (1882) Михайло Чалий називав цей 
вірш «Пусткою».

2  Эфрос Н. М. с. Щепкин (опыт характеристики). — Петербург, 1920. с. 61.
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«на вСіх яЗиках вСе мовчить, бо благоденСтвує!»

й те, що дзюба назвав «цинічним низведенням Бога до ролі стратегічного покрови-
теля російського деспотизму»:

за кого ж ти розіп’явся,
Христе, сине Божий?
за нас, добрих, чи за слово
істини… чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись?
воно ж так і сталось.

важко навіть уявити, що відчував урешті-решт законослухняний і  богобояз-
ливий Щепкін, читаючи Шевченкове пряме звертання до самого Бога з  вічними 
питаннями «про невідповідність світу Божому задумові, чи то про неясність цього 
задуму, і  чому він терпить спотворення свого образу, і  доки терпітиме неправду 
і наругу з себе…»1. Хоча Шевченко попереджав читача й застерігав себе: «Не нам на 
прю з тобою стати!» — насправді він став на прю з Господом, якому свято вірив і на 
якого щиро молився:

Не нам на прю з тобою стати!
Не нам діла твої судить!
Нам тілько плакать, плакать, плакать
і хліб насущний замісить
кровавим потом і сльозами.
кати згнущаються над нами,
а правда наша п’яна спить.

коли вона прокинеться?
коли одпочити
ляжеш, Боже, утомлений?
і нам даси жити!
Ми віруєм твоїй силі
і духу живому.
встане правда! встане воля!
і тобі одному
Помоляться всі язики
вовіки і віки.
а поки що течуть ріки,
кровавії ріки!

розповім ще один цікавий епізод, який першим записав Микола Маркевич у що-
деннику 12 листопада 1853 року. дійові особи: Шевченко та українські мужики. 
Місце дії — шинок.

«він узяв зерно в руки, поклав на стіл зернинку і  сказав: “оце цар”. Потім на-
вколо нього на помітній віддалі поклав коло зернин: “оце пани”. Нарешті навколо 
цих зернин поклав ще купки, теж на віддалі, і сказав: “а се громада, люде простії”. 
Мужики сиділи, дивилися, слухали: “Примічайте, дивіться добре, де цар і де пани; 

1  Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. с. 315, 316.
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замітили, які вони?” — “замітили”, — відповідає народ. раптом Шевченко змішав усі 
купки і закінчив словами: “Шукай царя й панів! де вони?..”»

згадую цю історію, бо в Москві її часто розповідав якраз Михайло Щепкін, при-
наймні, є пряме свідчення олександра афанасьєва, датоване початком 1857 року:

«М. с. Щепкин рассказывал о Шевченке, как ходил он по малороссийским корч-
мам и объяснял народу, что такое царь и народ; возьмёт одно большое зерно — “во 
це царь”, около него положит несколько других зёрен — “во це министры”, потом 
ещё большой круг зёрен: “во це войско”, потом берёт их в горсть и бросает в мешок 
с зерном, “а во це народ — шукайте ж: де царь, де министры и де войско!”»

Багаторазовий переказ артистом історії вносив у неї певні нові деталі, втім, не 
змінюючи суті. але головне, що в розповіді Щепкіна вона, судячи з усього, набувала 
широкої епічності, артист на конкретному прикладі малював образ народного по-
ета, який ходив по країні й розповідав простим людям правду про царя і народ1. Біо-
граф Щепкіна письменник івашнєв стверджує, що навіть після смерті поета «Щеп-
кін, згадуючи друга, ще раз розповість цю історію, намагаючись передати інтонацію 
голоса поета, його манеру, максимально наближені до оригіналу».

Мабуть, ми дещо недооцінювали величезне значення Щепкіна в  пропаганді 
Шевченкової творчості, передусім, соціально гострої, в інтелектуальних сферах Мо-
скви періоду поетового заслання.

«Щепкін заплакав і просив тобі кланяться»

усе це свідчить, що Щепкін пам’ятав про Шевченка, носив у  душі та беріг 
у пам’яті його поетичні твори. в той же час Шевченко в засланні мав інформацію 
про Щепкіна і тепле ставлення артиста до нього. Найкраще переконатися в цьому 
з цитованого вже листа кухаренка до Шевченка від 18 грудня 1856 року, в якому 
після розповіді про читання Щепкіним «Пустки» йшлося про таке: «Потім приходив 
Щепкін до мене на квартиру. я йому прочитав твоє письмо до мене. він заплакав. 
довгенько говорили об тобі, хто що знав, і порозходились. Щепкін просив мене тобі 
кланяться. отже ж його клон».

який поетів лист прочитав яків кухаренко Михайлу Щепкіну? Нам відомий 
останній перед їхньою зустріччю лист, відправлений Шевченком із Новопетров-
ського укріплення у квітні 1854 року. в ньому, зокрема, Шевченко розповідав про 
свій арешт і заслання: «Не зробив я, і не думав я, отамане, батьку мій, кому-небудь лихого, 
а терплю горе і Бог знає за що? Така, мабуть, уже усім кобзарям погана доля…» Щепкін, 
який мовчки слухав, заплакав…

у найповнішому літописі життя й  творчості Щепкіна, складеному теодором 
Гріцем, розмова з  кухаренком про Шевченка згадується мимохідь, а  в  «трудах 

1  у 1859 році Михайло Максимович писав Шевченку з Прохорівки, що на правому березі дніпра 
він став особою міфічною, про яку розповідають легенди нарівні з переказами давніх часів. цікаво, що 
ці слова Максимовича Максим рильський у 1943 році наводив на доказ того, що «виняткове значення 
Шевченка для рідної країни розуміли Шевченкові сучасники ще за його життя».
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і днях кобзаря» Петра Жура не згадується про те, що Щепкін виявив такий інтер-
ес до Шевченкової долі. тому нині так важливо наповнювати новими для чита-
ча реальними фактами розповідь про дружбу двох великих земляків — Шевченка 
і Щепкіна.

зверніть увагу, як добре пам’ятав Шевченко про щиру, як у  дитини, козацьку 
(читай — українську) душу Щепкіна, хоча з часу їх останньої зустрічі минуло два-
надцять років. у червні 1857-го, відповідаючи кухаренку, поет переслав йому поеми 
«Москалева криниця» (нова редакція) і  «Чернець» та вірш «садок вишневий коло 
хати…» з  проханням передати їх і  Щепкіну: «Нехай на старість читає та не забу-
ває безталанного кобзаря тараса дармограя»1. кухаренко в листі до Шевченка від 
7 серпня 1857 року повідомляв, що його поезії «переписав своєю рукою»: «Пошлю, 
як ти здоров кажеш, старому Щепі…» яків Григорович так і зробив, і Шевченко знав 
про це, бо писав, що куліш отримав ці твори «од Щепкіна».

значить, Михайло семенович вчитувався в нові для нього поетичні рядки свого 
друга, якого так давно не бачив.

і тихнуть Божії слова
і в келії, неначе в січі,
Братерство славне ожива.
а сивий гетьман, мов сова,
Ченцеві зазирає в вічі.
Музика, танці і Бердичів.
кайдани брязкають… Москва,
Бори, сніги і Єнісей…
і покотились із очей
На рясу сльози… Бий поклони!
і плоть старечу усмиряй.
святе писаніє читай,
Читай, читай та слухай дзвона,
а серцеві не потурай,
воно тебе в сибір водило,
воно тебе весь вік дурило.
Приспи ж його і занехай
свою Борзну і Фастовщину,
загине все, ти сам загинеш.
і не згадають, щоб ти знав…
і старець тяжко заридав.

Поему «Чернець» (1847) Шевченко переписав у березні 1858 року в Щепкіно-
вій оселі з «Малої книжки» до «Більшої книжки», значно переробивши її та знявши 
присвяту Пантелеймону кулішу. легендарний герой — «неназваний, але прозоро 
вгадуваний семен Палій» (іван дзюба) — замкнувся в монастирській келії2, але й тут 
не позбувся ключового для Шевченка запитання: 

1  Юрій Барабаш звертає увагу на те, що Шевченко, який раніше підкреслено дистанціювався від 
дармограя, круто повертає до повного виявлення того, що дармограй — це і є кобзар тарас Шевченко.

2  Насправді Палій ченцем не був.
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— для чого я на світ родився,
свою україну любив? 

здається, відповіді не знайдено, проте

Надів клобук, взяв патерицю
Перехрестився, чотки взяв…
і за україну молитись
старий чернець пошкандибав.

стосовно «Москалевої криниці» кухаренко писав Шевченкові 21 лютого 1858 
року, що «список з неї послав я в Москву старому Щепі…». Пам’ятаючи, що Шевчен-
ко прагнув у Москву, щоб побачитися з артистом, кухаренко попереджав Щепкіна: 
«…Писав йому: “Гляди, старий, до тебе з того світа тарас буде”. а старий пише, що 
тебе не було й чутки немає, а за “Москалеву криницю” дякує і не надякується».

Читаючи «Москалеву криницю» (1857), присвячену якову кухаренку, Щепкін, 
очевидно, співчував доброчинцю й праведнику, каліці Максиму, який викопав лю-
дям криницю та поставив біля неї височенний хрест:

се, бачиш, для того,
Щоб знать було, що криниця
Єсть коло дороги,
Щоб заходили з криниці
люде воду пити
та за того, що викопав,
Богу помолитись.

як відомо, в другій редакції історію москаля Максима розказує авторові «старий 
недобиток варнак», який із заздрості та ненависті до людської благодаті втопив ка-
ліку в його криниці. та навіть «диявол проклятий», як сам називає себе варнак, про-
падаючи в сибіру, «мов собака», марить україною:

                        Помолись
за мене Богу, мій ти сину,
На тій преславній україні,
На тій веселій стороні.
Чи не полегшає мені?

Щепкін витирав сльози, читаючи заключні рядки поеми…
Полюбив артист, який був прекрасним сім’янином, і  вірш «садок вишневий 

коло хати…», що став поетичним гімном сім’ї.

сем’я вечеря коло хати,
вечірня зіронька встає.
дочка вечерять подає,
а мати хоче научати,
так соловейко не дає.
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Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх,
сама заснула коло їх.
затихло все, тілько дівчата
та соловейко не затих.

«Щоб до Москви допхаться...»

Ми вже згадували, що незадовго до закінчення терміну заслання Щепкін прийшов 
Шевченкові уві сні, про що він записав у щоденнику 4 липня 1857 року. Микола сум-
цов свого часу зазначав: «Частые сны 1857 г., можно думать, в значительной степени 
были обусловлены страстным ожиданием близкого освобождения»1. додамо від себе, 
що Шевченкові сни зумовлювалися ще й палким бажанням якнайшвидше побачити 
дорогих друзів, передусім, Михайла Щепкіна. Не випадково в листі до якова кухаренка 
в серпні 1857 року тарас Григорович хвалився: «Я в Москві побачуся з старим Щепкіним…»

Погляньмо, яке місце посідала Москва в планах повернення тараса Шевченка 
із заслання. вперше ця тема в  загальному вигляді виникла в  листі до Бронислава 
залеського від 10–15 лютого 1857 року, в якому Шевченко в уяві малював дорогу 
через Москву («Потом пауза до Москвы, потом Москва, оставшиеся друзья и  школьные 
товарищи»), далі — через вільно в Петербург. у наступному варіанті вимріяна дорога 
кардинально змінюється, проте Москва залишається в плані повернення із заслан-
ня. в листі до Михайла лазаревського з Новопетровського укріплення, написаному 
в два прийоми 22 квітня і 8 травня 1857 року, Шевченко писав: «Грошей у мене тепер 
дуже небагато, але якби дав Бог тую волю, то можна було б позичить трохи, щоб до Москви 
або Чорноморії допхаться, а там уже я не загину». таким чином, Москва, де Шевчен-
ко міг сподіватися на допомогу Михайла Щепкіна й осипа Бодянського, стоїть тут 
нарівні з українською землею — Чорноморією («як дасть Господь милосердний, приїду 
сам на Січ…»), де засланець збирався спертися, передусім, на якова кухаренка. тому 
ж лазаревському писав 20 травня: «…Не знаю ще, як я і поїду. Чи на Оренбург, чи Волгою 
до Нижнього і  на Москву, чи на Чорноморію?» Проте, отримавши на початку червня 
листа від Михайла лазаревського, в якому той привітав Шевченка зі звільненням, 
тарас Григорович, говорячи його словами, «перелицював свою дорогу в столицю». 
Першим свідченням цього є  запис у  щоденнику 13 червня, де чітко йдеться про 
дорогу волгою до Нижнього Новгороду: «Потом в Москву, а из Москвы, помолившись 
Богу… через 22 часа и в Питер. Не правда ли, яркая фантазия?» втім, саме ця «фантазія» 
і накреслила Шевченкову дорогу із заслання. та поки вона стала реальністю, Москва 
ще не раз згадувалася в листах і щоденнику поета. тридцятого червня Шевченко за-
писав: «…Весь мой капитал состоит из 100 рублей серебра, на который я, кроме дорожных 
издержек, намерен еще сделать в Москве необходимое платье…»

Наступного дня Шевченко відповів на згаданий вже лист лазаревського: «Чорно-
морію оставив до другого разу, а вдарив просто через Астрахань Волгою до Нижнього, а потім 

1  Сумцов  Н.  Ф. сны т.  Г.  Шевченка (к психологии художественного творчества). с.-Петербург: 
т ипография императорской академии наук, 1914. с. 7.
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через Москву і до тебе, мій друже милий, мій єдиний». десятого серпня 1857 року поет 
написав залеському вже з астрахані: «15 августа понесёт меня пароход из Астрахани до 
Нижнего Новгорода, а оттуда дилижанс в Москву, а из Москвы паровоз в Петербург. Весело, 
друже мой единый, невыразимо весело, когда наши волшебные воздушные замки начинают 
быть осязательными». Нарешті в листі до кухаренка з астрахані від 13–15 серпня чи-
таємо: «І я тепер із Астрахані попростую на пароході аж до Нижнього Новгорода, а там 
через Москву в столицю».

Неважко переконатися, що Москва, яка вже почала приходити поетові уві снах, 
розглядалася ним як важливий, обов’язковий пункт по дорозі до Петербурга. Про-
те річ не лише в  її географічному розташуванні. Шевченко сприймає Москву на-
дійним містом, де йому допоможуть друзі. зустріч із ними, передусім із Михайлом 
Щепкіним, важила для засланця надзвичайно багато, зокрема в психологічному пла-
ні. Шевченкові життєво потрібно було відчути справжнє людське тепло. до того ж, 
Москва притягувала поета як інтелектуальний і культурний центр, де він міг відразу 
відчути творчий пульс живого світу.

дуже важливо пам’ятати про внутрішній, духовний стан Шевченка наприкінці за-
слання, який він сам схарактеризував у щоденнику 20 червня 1857 року: «Мне кажется, 
что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моём внутреннем об-
разе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины 
души благодарю моего Всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться 
своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований».

Шевченка мучило те, що впродовж десяти років його намагалися «перетворити 
в ніщо», в «бездушну машину», щоденно тяжко принижували людську гідність. але 
він ставився до своїх мучителів по-християнськи: «Я в глубине души прощаю моих гони-
телей и только молю Всемогущего Бога избавить скорее от этих получеловеков». водночас, 
Шевченко виокремлював людей, чистих душею, й  тягнувся до них. в  останньому 
записі у щоденнику, зробленому в Новопетровському укріпленні, 29 липня поет за-
нотував хвилюючу оцінку свого земляка з-під лисянки, солдата андрія обеременка: 
«…Я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой, гнусной 
жизни не опошлил и не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остал-
ся верным во всех отношениях своей прекрасной национальности». ці слова про націо-
нальну й людську гідність представників прекрасної національності звучать нині як 
заповіт кобзаря кожному з українців.

сподіваючись на швидке звільнення, Шевченко запитував себе: «Дожду ли я тех 
блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие?» Поет 
розумів, наскільки глибоко врізалося в його пам’ять гірке й болюче неподобство за-
слання, але він інтуїтивно відчував, що на волі перші, справді блаженні, щасливі дні 
подарують йому друзі й знайомі, передусім у Москві. Шевченко не помилився.

узагальнюючи поетові переживання й  сподівання наприкінці заслання, іван 
дзюба пише:

«Шевченко записує сни, в яких йому з’являються образи україни та дорогі серцеві 
друзі; радіє листам від них, з яких відчуває, шо його не просто ждуть — що його жде 
участь у новому відродженні української культурної діяльності за умов надій на лібе-
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ралізацію режиму; будує плани роботи в мистецтві гравірування, розглядаючи його як 
найдемократичніше мистецтво, що робить унікальні шедеври живопису доступними 
всім, — в контексті своєї нової концепції праці на ниві виховання, облагородження 
“среднего сословия” та освіти народу (через це, обдумуючи маршрути свого повернен-
ня, визнає за краще їхати спершу до Петербурга, а не в україну, — ще не знаючи, які 
перепони його чека ють); ділиться враженнями від книжкових і журнальних новинок, 
сподіваючись надолужити втрачене за десять років ізоляції від столичного літератур-
ного життя. особливо радують його одержані від куліша і костомарова їхні нові істо-
ричні праці: він утішений тим, що його друзі не занепали на дусі й не втратили твор-
чої сили, а ще більше тим, що це дає надії на піднесення всього українського життя»1.

«Друже мій давній, друже мій єдиний!»

двадцятого вересня 1857 року Шевченко прибув пароплавом до Нижнього Нов-
городу, маючи намір відразу ж їхати далі через Москву до Петербурга. На нещастя, 
поетові оголосили, що його відпущено з Новопетровського укріплення без дотри-
мання «потрібних» формальностей і насправді йому заборонено жити в Петербурзі 
та Москві. ось як про це повідомлялося в  невідомому досі офіційному документі 
санкт-Петербурзького воєнного генерал-губернатора московському воєнному ге-
нерал-губернатору: 

«По высочайшему повелению, объявленному военным министром оренбург-
скому и самарскому генерал-губернатору от 1го Мая сего года, рядовой оренбург-
ского линейного № 1 батальона Шевченко (бывший художник императорской 
академии художеств, отданный в службу за политическое преступление), во внима-
ние к ходатайству Президента академии художеств ее императорского высочества 
великой княгини Марии Николаевны уволен от службы с учреждением за ним над-
зора там, где он будет жить, и с воспрещением выезда в обе столицы.

По неосновательному распоряжению коменданта Ново-Петровского укрепле-
ния, где состоял на службе Шевченко, до увольнения его в отставку, выдан сему ря-
довому билет, в котором не обозначено воспрещения жительства в столицах, вслед-
ствие чего Шевченко и отправился в с.-Петербург2.

По сему генерал-адъютант катенин просит меня, если Шевченко находится 
в настоящее время в с.-Петербурге, сделать распоряжение к объявлению ему изло-
женной высочайшей воли и вытребовать от него сведение, где он пожелает иметь 
жительство, для сообщения подлежащему гражданскому начальству об учреждении 
за ним надзора.

1  Дзюба І. тарас Шевченко. — к.: видавничий дім «альтернативи», 2005. с. 522.
2  комендант Новопетровського укріплення майор іраклій усков дістав за це від командира окре-

мого оренбурзького корпусу генерал-ад’ютанта олександра катеніна суворе зауваження: «…выдав ря-
довому Шевченке билет на свободный проезд в с.-Петербург без достаточных к тому оснований и во-
преки распоряжению ближайшего начальства сего рядового… поступили весьма опрометчиво, и только 
в уважение долговременной, усердной и полезной службы вашей я ограничиваюсь на сей раз объявле-
нием вам за это строгого замечания…»
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сделав распоряжение по вверенному мне управлению к  удовлетворению 
изъясненного требования, я долгом считаю сообщить об оном вашему сиятельству, 
на случай прибытия рядового Шевченко в Москву или Московскую губернию»1.

тільки за допомоги друзів і  знайомих, Шевченку вдалося залишитися в  Ниж-
ньому Новгороді і чекати подальшого вирішення своєї долі. ось як він сам записав 
про це у щоденнику 21 вересня: «Добрые мои новые друзья, Н. А. Брылкин2 и П. А. Ов-
сянников3, посоветовали мне прикинуться больным, во избежание путешествия, пожалуй, 
по этапам, в Оренбург, за получением указа об отставке. Я рассудил, что не грех подлость 
отвратить лицемерием, и притворился больным». Характерно, що 21 вересня, тобто на-
ступного дня після прибуття в Нижній Новгород, Шевченко вже передав з оказією 
вітання Щепкіну: «Просил… целовать в Москве моего старого друга М. С. Щепкина…»

дванадцятого листопада 1857 року тарас Григорович написав Щепкіну першо-
го листа, який наведемо повністю:

«Друже мій давній, друже мій єдиний! Із далекої киргизької пустині, із тяжкої неволі 
вітав я тебе, мій голубе сизий, щирими сердечними поклонами4. Не знаю тілько, чи доходили 
вони до тебе, до твого щирого великого серця? Та що з того, хоч і доходили? Якби-то нам 
побачиться, якби-то нам хоть часиночку подивиться один на одного, хоть годиночку по-
говорить з тобою, друже мій єдиний! Я ожив би, я напоїв би своє серце твоїми тихими 
речами, неначе живущою водою!

Тепер я в Нижнім Новігороді, на волі, — на такій волі, як собака на прив’язі5… Так 
щоб подивиться мені на тебе, великий мій друже, я, сидячи отут, от що видумав: чи 
не найдеться коло Москви якого-небудь села, дачі або хутора з добрим чоловіком? Якщо 
єсть у тебе такий чолов’яга з теплою хатою, то напиши мені, батьку, брате мій рідний! 
А я і приїду хоч на один день, хоч на одну годиночку. Зробімо так, мій славний друже! 
А якого б я тобі гостинця привіз ік празнику! уже так що гостинець! Порадься з своїм 
розумним серцем, мій друже єдиний! Та якщо можна буде побачиться нам і поколядувать 
на сих святках укупі, то поколядуєм. А до того року Бог знає, чи дождемося. Вибач мені, 
моє серце, за мою щирость, і як і що придумаєш, то напиши мені, а тим часом оставайся 
здоровий і веселий і не забувай искреннего твого друга й поклонника

Т. Шевченка.
адрес: в Нижний Новгород. его высокоблагородию Павлу абрамовичу овсян-

никову.

1  центральний історичний архів Москви, ф. 16, оп. 47, спр. 130, арк. 4–5 зв.
2  Брилкін Микола олександрович — головний управитель нижньогородської контори пароплав-

ної компанії «Меркурій», із яким Шевченко познайомився в день приїзду в Нижній Новгород і підтри-
мував дружні стосунки під час перебування в місті.

3  овсянников Павло абрамович — помічник Брилкіна, архітектор за освітою. Шевченко запри-
ятелював із овсянниковим і кілька місяців жив у його домі. Після від’їзду овсянникова до Петербурга 
на початку 1858 року Шевченко переселився до костянтина Шрейдера — чиновника для особливих 
доручень при Нижньогородському генерал-губернаторі.

4  ішлося про вже згадані нами Шевченкові листи до якова кухаренка від 22 квітня та 5 червня 
1857 року, в яких поет розпитував про Щепкіна та просив передати йому свої поезії.

5  Шевченко мав на увазі письмову заборону в’їзду в обидві столиці. двадцять третього жовтня 1857 
року він зробив запис у щоденнику: «Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе столицы и что 
я обретаюсь под секретным надзором полиции. Хороша свобода. Собака на привязи».
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Чи не писав тобі чого-небудь про мене старий кошовий із Чорноморії — Яков Гераси-
мович Кухаренко? Я йому ще з Новопетровського укрепления послав дещо і просив його, щоб 
він з тобою поділився1, та й досі не маю од його ніякої чутки».

цей лист ніби прорвав греблю з  океаном щирих і  гарячих Шевченкових по-
чуттів, які накопичилися в засланні, коли Щепкін приходив до нього лише уві сні. 
в Нижньому Новгороді у поета було чимало друзів і приятелів, але його тягнуло до 
великого земляка й геніального артиста — постаті співставної з ним і духовно суго-
лосної. він усім нутром відчував, що по-справжньому відродиться й  оживе тільки 
після зустрічі з Щепкіним: «я ожив би, напоїв би своє серце твоїми тихими реча-
ми, неначе живущою водою!..» у щоденнику Шевченко занотував: «…Написал письмо 
М. С. Щепкину. Прошу свидания с ним где-нибудь на хуторе в окрестностях Москвы. Как 
бы я рад был [увидеть] этого славного артиста-ветерана».

«Спасибі тобі, Богу милий мій друже…»

Прийнято вважати, що поет просив Щепкіна зустрітися з  ним у  Нижньому 
Новгороді. справді, Шевченко був ініціатором зустрічі, проте він, мабуть, не нава-
жився просити Щепкіна про приїзд у  Нижній Новгород, а  збирався приїхати до 
нього сам. Щепкін відповів одразу. На жаль, цей лист нам невідомий. зате зберігся 
лист від 27 листопада, в якому він пише:

«…ежели тебе очень хочется увидеть мою старую фигуру, то можно приехать: 
у сына под Москвой у 40 верстах есть дача, Никольское2, не доезжая Москвы за 
две станции, Богородского уезда, с купавловской станции, версты три от дороги 
по владимирскому тракту,  — то ежели не раздумал, то все-таки прежде извести 
аккуратно, когда выедешь, потому что нужно приготовить комнату для жилья, то 
есть дня за два до приезда нужно протопить… ежели все это будет очень затруд-
нительно, то не приехать ли мне в Нижний? и это не для того только, чтобы по-
видаться, а поговорить бы многое нужно, может быть, моя старая голова навела 
и твою на добрую мысль; а для того, чтобы только повидаться, нам делать такие 
расходы жирно».

таким чином, ідею приїзду до Нижнього Новгороду подав саме Щепкін. і схви-
льований Шевченко записав у щоденнику 1 грудня: «Получил письмо от М. С. Щепки-
на, в котором он предлагает мне свидание в селе Никольское (имение его сына) или же, если 
я не имею лишних денег на поездку… то он обещает сам приехать ко мне в Нижний. Как бы 
он возвеселил и меня, и своих нижегородских поклонников. Напишу ему, пускай едет сюда 
и пускай на здешней бедной сцене тряхнёт стариной».

Четвертого–п’ятого грудня 1857 року Шевченко написав артисту великого лис-
та, частину якого ми вже цитували, іншу — процитую зараз:

1  ішлося про те, що разом із листом до якова кухаренка від 5 червня 1857 року Шевченко надіслав 
йому поеми «Москалева криниця» й «Чернець» та поезію «садок вишневий коло хати…», а в листі попро-
сив: «Та пошли старому Щепкіну».

2  ішлося про дачу сина Щепкіна Миколи Михайловича.



340

Глава 6. «Завдячую моєму друГу Щепкіну»

«…Сьогодні був у мене Владимир Иванович Даль1; я показав йому письмо твоє. Зра-
дів старий, як прочитав, що ти хочеш приїхать в Нижній. Низенько кланяється тобі 
Владимир Иванович і сердечно просить не перемінять доброго наміренія. На тім тижні 
почнуться тут дворянські вибори, уже почали збираться повітові пани, то може б ти 
здумав показать себе їм на тутешній сцені. Ото б порадував ти їх хуторянські душі, 
а мою щиру, любящую тебе душу переніс би на саме небо. На сей конець я бачився з директо-
ром Нижнегородського театра, з г. Варенцовим, питав його насчет условий, і він сказав мені, 
що “согласится на условие, какое ты ему предложишь”2. Чудний би був, якби і не согласився.

Добрий мій друже! Питаєш ти, чи багато у мене грошей? Дуже, дуже небагато, мій 
друже єдиний: нема де взять. Заходився рисовать карандашем портрети, так що ж? На-
рисовав три портрети3 та й сижу склавши руки. Без столиці художник — риба без води. 
Погано, дуже мені погано у цім Нижнім. Граф Федор Петрович обіщає мені “выхлопотать 
позволение жить в столице”4. О, якби-то йому Бог поміг! “Ожила б тогда моя душа одинокая 
при виде великих произведений божественных искусств!” А тим часом, а тим часом... як ти 
приїдеш сюди та я подивлюся на тебе, подивлюся, неначе на всесвітнюю галерею, неначе на 
всесвітній театр, і забуду хоть на годину своє невсипуще горе.

Грошей у мене б стало, щоб доїхать до Никольского і назад вернуться, та не в тім річ. 
Не я один прошу тебе приїхать сюди, а всі добрі і розумні люди просять тебе, а їх тут таки 
чимало. Старий Улыбышев, той самий, що написав біографію Бетговена5, не пропускає ні 
одного спектакля: так щиро любить театр; а як тебе побачить, то він, старий, як мала 
дитина, заридає, та чи він один?

Рішися, друже мій великий, на мою просьбу і, рішившись, напиши мені гарненько, коли 
б тебе ждать до себе… А як побачиш мого давнього друга, Варвару Николаевну Репнину, то 
привітай її од мене, мій друже єдиний, та в письмі своїм напиши її адрес. Прощай, моє серце! 
Нехай тебе Бог милує і стереже на славу великого святого искусства. Не отринь же просьби 
любящого тебе друга

Т. Шевченка.
…Ще, як приїдеш, то зараз пришли почталіона на квартиру Овсянникова, щоб тобі не 

турбуваться насчет поміщенія.

1  даль володимир іванович (1801–1872) — російський та український письменник, лексико-
граф, етнограф і  фольклорист, почесний академік Петербурзької академії наук (1863). Підготував 
збірник «Пословицы русского народа» (1861–1862), створив «толковый словарь живого великорус-
ского языка» в 4-х томах (1863–1866). Шевченко познайомився з далем в 30-х роках у Петербурзі.

2  варенцов олександр Петрович — директор Нижньогородського ярмаркового театру. Шевченко 
познайомився з ним восени 1857 року, часто бував у його домі, допомагав в оформленні благодійної 
вистави. двадцятого грудня 1857 року записав у щоденнику: «Г. Варенцов меня как живописца пригласил 
сегодня на репетицию, собственно, для живых картин, т. е. для освещения этих бестолковых картин».

3  у записах у щоденнику від 23 вересня до 14 жовтня 1857 року йшлося про декілька портретів, 
зроблених Шевченком у цей проміжок часу, з них відомий лише портрет П. а. овсянникова.

4  Поет, очевидно, мав на увазі запевнення дружини віце-президента академії мистецтв анастасії 
толстої, висловлене в її листі від 2 листопада 1857 року: «вы получите свободу жить в столице для Боже-
ственного искусства».

5  улибишев олександр дмитрович (1794–1858)  — російський літератор, драматург, публі-
цист, музичний критик, історик музики. видав дослідження про Моцарта та Бетховена. з Шев-
ченком познайомився 2 грудня 1857 року. вони часто зустрічалися в театрі та на музичних вечо-
рах, які проводилися в домі улибишева.
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Чи не взяв би ти з собою рукопись “Москаля-Чарівника”? Тут єсть прехороша дівчина 
і талантлива артистка, Піунова1. То може б, ви чи не вшкварили б сього “Чарівника” на-
вдивовижу нижегородським людям?2

Поцілуй старого Максимовича за мене, та чому він не шле мені своє “Слово о  полку 
Игореве”?3

Ще одно Р.  S. Поніс був уже я  оце письмо на почту, та зострівся мені старий 
Улыбышев і просив написать од себе глубочайший поклон і просить тебе, щоб ти приїхав 
просто до його на квартиру.

“Москаль-чарівник” єсть тут печатний. І Піунова сьогодні вчиться по-нашому гово-
рить заходилась. Зраділо дівча — аж заплакало».

лист свідчить, що Шевченко почувався щасливим від передчуття зустрічі з Щеп-
кіним у Нижньому Новгороді: «…Як ти приїдеш сюди та я подивлюся на тебе, подивлю-
ся, неначе на всесвітню галерею, неначе на всесвітній театр, і забуду хоть на годину своє 
невсипуще горе». Більше того, поет загорівся ідеєю зібрати своїх друзів у Нижньому 
Новгороді. Ще тоді, коли йшлося про поїздку в підмосковне Никольське, Шевчен-
ко звернувся з листом до Михайла лазаревського 29 листопада: «Пише мені старий 
Щепкін і просить, щоб я приїхав до нього на праздники в гости. В саму Москву мені їхать 
не можна; то він просить мене до свого сина на хутір, десь недалеко коло Москви… А що якби 
і ти, взявши Куліша та й Семена (с. с. Гулака-артемовского. — В. М.) з собою, та й ви 
приїхали на той благодатний хутір. А дуже добре б було».

втім, ні Михайло лазаревський, ні Микола костомаров, ні Пантелеймон куліш, 
ні варвара рєпніна у Нижній Новгород не приїхали. дізнавшись, що Щепкін пря-
мує до нього, Шевченко занотував у щоденнику вдячно-вогняні слова: «Как я счаст-
лив этой нелицемерной дружбой! Не многим из нас Бог посылает такую полную радость…» 
за день до приїзду Щепкіна тарас Григорович захоплено писав академіку Петер-
бурзької академії художеств Миколі осипову: «…Я же жду к  себе из Москвы дорогого 
гостя на праздник… И кого бы вы думали я так трепетно дожидаю? 70-летнего знаменито-
го старца и сердечного друга моего, Михаила Семеновича Щепкина. Не правда ли, дорогой 
гость у меня будет? Да еще какой дорогой, единственный!»

«І обійма поет актора…»

і Щепкін, якому йшов сімдесятий рік, обтяжений хворобами, приїхав до свого 
друга! захоплено-вдячний Шевченко потім написав: «…Сделал мне четырёхсотверстный 
визит о Рождественских святках». далека поїздка кіньми в мороз і хуртовину була для 
старого подвигом. олександр афанасьєв написав у своїх спогадах: «с редким дру-

1  Піунова катерина Борисівна (1841–1909) — російська провінційна актриса. Шевченко по-
знайомився з нею наприкінці 1857 року.

2  твердження Піунової, що на роль тетяни в «Москалі-чарівнику» її «призначив» Щепкін, не 
відповідає дійсності.

3  Шевченко давно цікавився перекладом Михайла Максимовича («Песнь о полку игореве», 
сложенная в конце Хіі в. на древнем русском языке. к., 1837). Ще у квітні 1854 року поет просив 
андрія козачковського надіслати йому це видання, але той прохання не виконав.
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жеским участием приветствовал Щепкин своего одноземца Шевченко, только что 
получившего свободу; нарочно ездил к нему в Новгород…» 

Нагадаю, що невдовзі Шевченко подолав цю дорогу в  зворотному напрямі 
з Нижнього Новгороду в Москву, спочатку на санях, а потім «на телізі»: з усіма шля-
ховими незручностями, весняним бездоріжжям, тряскою і т. д. і т. п. вона тривала дві 
з четвертю доби (56 годин). тоді Шевченко заплатив випадковому жандармському 
унтер-офіцеру 10 рублів (і це недорого)1. Навіть у дорозі з Москви в Петербург, між 
якими в 40-х роках було прокладено, як казали, найкраще в Європі шосе, пасажири 
все одно тряслися в кареті дві з половиною доби.

ось що писав про цю впорядковану дорогу французький маркіз астольф де кюс-
тін: «Подорожувати на поштових із Петербурга в Москву — це значить пережива-
ти декілька днів відчуття, знайомі за спуском з “російських гірок” у Парижі…» втім, 
француз привіз із собою англійську коляску, щоб «проїхатися на справжніх ресорах 
знаменитою дорогою  — кращому шосе в  Європі, за словами росіян і  навіть іно-
земців». у результаті він резюмував: «Шосе, треба визнати, утримується в порядку, 
але воно дуже тверде й  нерівне, бо досить подрібнений і  щільно втрамбований 
щебінь утворює невеликі ковбані та гірки. тому болти розхитуються, вилітають на 
кожному перегоні, на кожній станції коляска лагодиться, втрачається час, виграний 
у  дорозі, коли летиш у  хмарах куряви з  запаморочливою швидкістю буревію. 
англійська коляска дає задоволення тільки на перших порах, а невдовзі відчуваєш 
потребу в російському екіпажі, більше пристосованому до особливостей дороги та 
вдачі ямщиків».

Борис Чичерін, який знаходив поезію в подорожах у кінних каретах, нещадно 
вказував «на грязь, на толчки, на ухабы, на зажоры2… на пошлые станционные дома, 
на недостаток лошадей… приходилось… тащиться чуть не шагом… и по целым ночам 
ежеминутно пробуждаться от неудержимой дремоты вследствие невыносимого 
толкания то в один бок, то в другой».

згадаємо, що в «Путешествии с удовольствием и не без морали» Шевченко опи-
сав чимало мальовничих історій, що трапилися під час подорожі на конях, зокрема, 
у бричці, в колясці та «на тройке добрых почтовых лошадей». саме тарас Григорович 
свідчив: «На каждом шагу или выбоина, наполненная жидкой грязью, или древесный корень, 
как бревно, растянулся поперек дороги и ждёт, как бы доброму человеку колесо сломать или 
иначе как-нибудь напакостить».

1  у цей час усі шляхові витрати можна було перерахувати до дрібниць заздалегідь. Мені трапилася 
довідкова книга (178 сторінок!), видана незадовго до першого приїзду Шевченка в Москву: «расписание 
трактов от с.-Петербурга и Москвы и других важнейших мест российской империи с означением рас-
чёта, сколько следует платить прогонов за две лошади на каждой станции и с алфавитным указателем 
городов». у ній позначалася кількість верст між кожною станцією і сума, яку слід було платити сріблом 
за кожен прогін (наприклад: 1 рубль 1¼ копійки чи 78¾ копійки і т. д.)

у цьому своєрідному довіднику було надруковано також «табель, высочайше утверждённый в 6 день 
декабря 1839 года с переложением на серебро прогонных и поверстных денег и других на станциях 
платежей». Наприклад, у табелі чітко передбачалася оплата «за смазку колёс у собственных экипажей 
проезжающих: у кибиток и телег, у прочих экипажей», а також гроші «на водку извозчикам, где суще-
ствуют вольные почты».

2  у володимира даля: «зажор, зажорина — подснежная вода в ямине, по дороге».
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Михайло Щепкін безстрашно подолав усі ці дорожні перешкоди й пригоди за-
ради свого друга. він єдиний із Шевченкових друзів відвідав поета в Нижньому Нов-
городі. за чотири роки до цього Щепкін так само підтримав у лондоні олександра 
Герцена, який про це писав: «я испугался от радости… русские в  это время всего 
меньше ездили за границу и все больше боялись меня… и первый русский, ехавший 
в лондон, не побоявшийся протянуть мне руку, был Михаил семёнович».

дружина Щепкіна олена дмитрівна повідомляла їхнього сина олександра Ми-
хайловича 18 грудня 1857 року: «отец едет в  Нижний к  Шевченку на свой счёт, 
утешить его, ибо сказал, что в столицу не позволено въезжать». а 23 грудня дода-
вала в черговому листі: «отец уехал в Нижний к Шевченку-стихотворцу, которого 
вернули из ссылки и не велят в столицу въезжать». у цих рядках, призначених для 
сина, особливо добре видно безкорисливість, щирість і доброту вчинку, який Щеп-
кін присвятив своєму другові.

Шевченко домовився про гастролі Щепкіна з  директором місцевого театру 
олександром варенцовим1. дізнавшись про виїзд артиста з  Москви, поет зробив 
21 грудня захоплений запис у щоденнику: «Сегодня получил письмо от М. С. Щепкина2. 
Он сегодня выехал из Москвы, и послезавтра я обниму моего старого, моего искреннего друга. 
Как я счастлив этой нелицемерной дружбой! Не многим из нас Бог посылает такую полную 
радость, и, весьма, весьма немногие из людей, дожив до семидесяти лет, сохранили такую 
поэтическую свежесть сердца, как Михайло Семёнович». а 24 грудня з’явився новий ра-
дісний запис: «Праздникам праздник и торжество есть из торжеств! В три часа ночи 
приехал Михайло Семёнович Щепкин». Хоча це сталося так пізно, артист відразу зу-
пинився у Павла овсянникова, де мешкав і Шевченко. Щепкін потім просив його: 
«Поцелуй своего хозяина, а он пусть тебя и оба за меня».

Біограф артиста віталій івашнєв дотримується тих спогадів, за якими генерал-
губернатор Муравйов дав Щепкіну згоду на зустріч з  Шевченком за умови його 
особистої присутності. сучасник свідчив, що Щепкін і  Шевченко кинулись один 
одному в обійми і довго не могли сказати жодного слова, чути було лише судорожні 
ридання. «Генерал-губернатор был так ошеломлён и растроган увиденным, что уже 
не препятствовал больше их встречам. добавим, что позднее он приложил немалые 
усилия к  ходатайству Шевченко о  разрешении на выезд из Нижнего Новгорода 
и содействовал “скорейшему разрешению его дела”».

Навіть якщо сцена з  губернатором вигадана, немає сумніву, що зустріч двох 
друзів була як спалах тепла і  справжньої дружби. «когда старик приехал, друзья 
бросились друг другу в объятия, и оба разрыдались так, что не могли вымолвить ни 
слова» (т. Щепкіна-куперник).

1  цікаво й характерно, що Щепкін у листі до Шевченка від 11 грудня 1857 року перелічив спекта-
клі, в яких готовий грати, але свій приїзд не пов’язував із ними: «из этого, если пожелают, пусть выбира-
ют сами, но чтобы было слажено, а коли що не так, то ми і без театра обійдемось!»

2  ось зміст цього листа:
«Писать мне некогда, и потому скажу несколько слов. я еду 21-го числа в Нижний Новгород, то есть 

в субботу. ежели приеду днём, то прямо к тебе; а ежели ночью, то где-нибудь остановлюсь в гостинице, 
а там уже разберёмся, як чому буть. Прощай! до свидания. Бог даст, колядовать будем вкупи. обнимаю 
тебя от души. твой щирий друже, Михайло Щепкин».
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у Максима рильського є такі рядки про цю зустріч:

два кріпаки… один ще вчора
Миколи Палкіна солдат…
і обійма поет актора,
як батька син, як брата брат,
і зріє віра неозора,
Що згине враг і супостат…

Майже тиждень Щепкін був у Нижньому Новгороді, тарас Григорович позна-
йомив його зі своїми нижньогородськими приятелями Миколою Брилкіним, Пав-
лом овсянниковим і Миколою олєйниковим (саме вони разом із Шевченком про-
воджали артиста кілька днів потому до Москви). добрий Михайло семенович навіть 
став хрещеним батьком у дочки Брилкіна, про що згадував у листі додому, написа-
ному незадовго до смерті — 12 червня 1863 року з Нижнього Новгорода: «сегодня 
я выезжаю в казань. здесь заработал 320 р. серебром, промотал не много, потому 
что жил у Николая александровича Брылкина. я когда-то у него крестил, когда при-
езжал к Шевченке…» це — остання письмова згадка про тараса Григоровича в папе-
рах Михайла семеновича.

Немає підстав не вірити катерині Піуновій, яка згадувала, що «Щепкін під час 
своїх гастролей кожний вільний вечір проводив зі  мною і з тарасом Григоровичем». 
Піунова залишила цікаву розповідь про один із таких вечорів:

«Пригадуються мені наші дружні бесіди, коли за чашкою чаю біля самовара сиді-
ла я, Михайло семенович Щепкін і тарас Григорович… ось одного разу я й розпові-
ла своїм друзям про те, як мене образили багаті люди під час мого передбенефісного 
об’їзду вельможної публіки для запрошення на мій бенефіс… в  одному домі мене 
прийняли дуже  люб’язно, купили квиток і “на додачу” подарували одягнений один 
раз на бал тарлатановий костюм. ця подачка мене страшенно образила, але не взяти 
було не можна.

Щепкін разповів інший факт з його бенефісних об’їздів високого панства. в од-
ному домі “вельможний пан” прийняв його в залі, і, не кажучи й слова, подзвонив 
лакея, і  наказав провести Щепкіна до їдальні, щоб економка напоїла його кавою. 
Пішов він з лакеєм до їдальні, і економка Горпипа яківна, яка була сама в кімнаті, 
оскільки пани щойно пообідали, напоїла його кавою.

— я,  — казав Щепкін,  — випив чашку кави, ледве тамуючи своє обурення. 
а коли заспокоївся, то зрозумів, що мене не хотіли образити, а навпаки… але спосіб 
виявити увагу до людини був грубий, оскільки в цей дім не проникло ще почуття по-
ваги до актора як рівноправної людини. Ну, все-таки мені було боляче й образливо, 
адже я тоді був уже визнаним артистом і вже немолодою людиною, а ти ще таке “по-
рося”, якому “будь-яка подачка благо”. з цього фіналу розповіді до сліз сміявся тарас 
Григорович, примовляючи: “оце-то пригостили — тебе (тобто Михайла семенови-
ча) кавою, а ти катрусю — поросятком”».

Фотографію Щепкіна, подаровану артистом, Шевченко беріг як зіницю ока. 
в списку «Фотографій з натури» Григорія Честахівського, що залишилися після по-
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етової смерті, читаємо: «Малоросійський актор Михайло семенович Щепкін, друг 
задушевний кобзаря Шевченка. Подарував кобзарю сам Щепкін».

для Шевченка дні, проведені з  Щепкіним, були суціль щасливими, наповне-
ними бесідами і грою геніального артиста в п’єсах Миколи Гоголя, івана котлярев-
ського, олександра островського, т. соважа й Ж. делюр’є: «Я все ещё не могу прийти 
в нормальное состояние от волшебного, очаровательного видения. У меня все еще стоит перед 
глазами городничий, Матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов».

«У мене все ще стоять перед очима…»

зупинимося коротко на тих спектаклях, які бачив тарас Шевченко в Нижньому 
Новгороді. Найперший за часом постановки — «Москаль-чарівник» івана котлярев-
ського, в якому Щепкін грав роль Михайла Чупруна з 1819 до 1863 року — чотири 
з половиною десятиліття (!). цей спектакль з’явився на світ в один рік із «Наталкою 
Полтавкою» котляревського, що стала першою ластівкою української національної 
драматургії й була показана на сцені Полтавського театру1. роком народження укра-
їнського театру, родоначальниками якого були котляревський і Щепкін2, по праву 
вважається 1819 рік.

«Москаля-чарівника» наближувало до «Наталки Полтавки» не лише те, що 
обидва твори котляревський назвав «малоросійськими операми», а, передусім, та-
лановите розкриття в  обох п’єсах переваги народної моралі над мораллю панів 
і чиновників, тим більше, що герої Михайла Щепкіна були живими й напрочуд пе-
реконливими. своїм життєво-правдивим виконанням ролей сільського виборного 
Макогоненка в  «Наталці Полтавці» й  поселянина Чупруна в  «Москалі-чарівнику» 
Щепкін «не тільки забезпечував небувалий успіх на театральній сцені цим першим 
творам української національної драматургії, а  й  допомагав російському глядачеві 
глибше пізнати україну, її народ, побут, її звичаї»3.

1  цікаво, що, торкаючись витоків українського національного театру, іван Франко звернув увагу на 
історію постановки «Наталки Полтавки» в Харкові, спираючись на Щепкіна:

«знаменитий Щепкін оповідав, що головно дякуючи концептові квітки в Харкові виставлена була 
уперше котляревського “Наталка Полтавка” за ким іще цензура одобрила її для театральних вистав. 
“Наталка” перший раз дана була в Полтаві за спеціальним ad hoc (для даного випадку, для даної цілі. — 
В М.) дозволом генерал-губернатора рєпніна. Щепкін, родовитий українець, хотів дати її на свій бенефіс. 
квітка дав йому ось яку раду: „заповіджте яку-небудь стародавню штуку, а перед самим днем бенефіса 
покличтесь на нездоровля якого-небудь актора і просіть, щоб для поспіху позволили виставити ‘Наталку 
Полтавку’, штуку вже дозволену для Полтави”. і дійсно, сим способом харківці перший раз побачили на 
сцені штуку котляревського» (Франко І. твори в двадцяти томах. том ХVі. к.: державне видавництво худож-
ньої літератури, 1955. с. 224).

2  у цьому контексті нагадаю, як іван Франко в статті «русько-український театр (історичні обриси)» 
(1894) цитував статтю театрознавця Мизка про актора карпа соленика («основа», 1861): «український те-
атр був би тепер дуже до речі. розумію не тільки п’єси на українській мові і з українського побуту, але й те, 
щоб грали їх артисти, виплекані на укр. грунті, знайомі з мовою і звичаями народу, а може, навіть вийшовші 
з-поміж того народу, так як знаменитий артист, котрого й називати не треба, бо його всі знають (Щепкін)».

3  Шабліовський Є., Деркач Б. і. П. котляревський — корифей української літератури // Котляревський 
І. Повне зібрання творів. к.: Наукова думка, 1969. с. 35–36.
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окремо хотілося б  акцентувати толерантне й  глибоко продумане розкриття 
котляревським особливо делікатної теми, яку пізніше коротко сформулював Шев-
ченко: «А на москалів не вважайте… У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, 
нехай судять люди».

Нагадаю сцену з спектаклю. солдат-москаль попросив, аби господарка подала 
на стіл «лавреничків», а  Михайло Чупрун їдко відповідав: «лавреничків! який то 
у вас, москалів, язик луб’яний! скільки меж нами вештаєтесь, а і досі не вимовиш: 
вареників». але солдат не вгамувався й наполягав, що може навіть заспівати україн-
ську пісню й таки заспівав її… російською мовою. Михайло Чупрун і його дружина 
тетяна щиро реготали з того кострубатого виконання: 

М и х а й л о. утяв до гапликів! (сміється). 
т е т я н а. аж пальці знати1 (сміється)».

затим Чупрун попросив свою дружину заспівати «по-своєму ту пісню, що мос-
каль співав», і в спектаклі лунала чарівна українська пісня, яку так любив тарас Гри-
горович:

дівчино моя, Переяслівко,
дай мені вечеряти, моя ластівко!

та, найголовніше, прислухаємося до діалогу, що відбувся відразу після цього між 
Чупруном і солдатом:

«М и х а й л о. а що? яково?
с о л д а т. Ну, што й говорить! вить вы — природные певцы. у нас пословица 

есть: хохлы никуда не годятся, да голос у них хорош.
М и х а й л о. Нікуда не годяться? Ні, служивий, така ваша пословиця нікуда те-

пер не годиться. я тобі коротенько скажу: тепер уже не те, як давно було, іскра доте-
пу розжеврілась. ось заглянь в столицю, в одну і в другу, та заглянь в сенат, та кинься 
по міністрах, та тогді і говори — чи годяться наші куди, чи ні?»

цей знаменний момент не дооцінювався. в «коротеньких» словах Михайла фак-
тично закодовано важливу історичну інформацію, що нагадувала не лише про ве-
лику кількість українців у владних коридорах імперії, але й про те, що з середини 
ХVіі століття розчалося перенесення в Москву, так би мовити, київської вченості. 
Михайло Грушевський підкреслював те важливе значення, яке «українська наука 
ХVіі в. мала для розвою письменства й культури московської»2.

Пам’ятаймо, що геніальний Щепкін, який заворожив Шевченка в ролі україн-
ця Михайла Чупруна, був театральним носієм і цього феномену. очевидець писав: 
«в “Москале-чаривнике” М. с. Щепкин беспрекословно не Щепкин, а малороссий-
ский казак Чупрун в полном типе этого лица, с его говором, поговорками, ужим-
ками, ухватками, движениями, осанкою и бытом. знаешь, наверное, что на сцене 

1  цікаво, що Шевченко в листі до Максимовича в січні 1858 року, захоплюючись Щепкіним, писав: 
«Завдав він мені свято. Так учистив, що аж пальці знать».

2  див.: Мельниченко В. Ю. Шевченківська Москва. М.: олМа Медиа Групп, 2009. с. 12–23; Мельни-
ченко В. Ю. українські наголоси московських храмів. М.: олМа Медиа Групп, 2010. с. 14.
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Щепкин — и невольно сомневаешься, не Чупрун ли это в самом деле?» збереглися 
й  інші свідчення людей, які бачили Щепкіна в ролі Михайла Чупруна. серед них 
я виокремлюю спогади драматурга Миколи Чаєва: «…Первый раз на сцене я увидел 
Михаила семёновича в 44-м году в “Москале-чаривнике”… Щепкин в запачканных 
дёгтем холщовых широчайших шароварах, в широкополой шляпе, с длинным по-
гонялой бичом, с расплывшимся от блаженства загорелым лицом, с подбритою до 
оселедца головою, точно сейчас прилетел на ковре-самолёте из украины… степью, 
свежим, здоровым воздухом, с  благоуханием полевых цветов и  трав, смешанным 
с запахом дегтя и дымком теплины, тянуло со сцены в освещенную a giorno1 зри-
тельную залу. театр дрожал от хохота, рукоплесканий, восторженных кликов… все 
было схвачено живьем, списано с натуры, а вместе с тем изящно-обаятельно, краси-
во; даже пропитанный смолой и дегтем наряд гуртовщика-хохла просился на карти-
ну: до того он был красив и живописен на Михайле семеновиче».

відомо, що Шевченко віддав перевагу карпу соленику в ролі Чупруна («Он по-
казался мне естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина»), і відомий радянський 
щепкінознавець абрам дерман пояснив це геніальною чутливістю поета: «…Шев-
ченко був в  самій генезі своєї поетичної творчості бездоганно народним поетом, 
жоден атом його душі не був засмічений і отруєний хибнокласичною традицією… 
і він з особливою чутливістю і  сприйнятливістю повинен був реагувати навіть на 
найменше відхилення від простоти й природності»2.

але ж ми знаємо, що для тараса Григоровича Щепкін у ролі Михайла Чупруна 
залишився «неподражаемым». в образі Чупруна, як і в ролі Макогоненка в «Натал-
ці Полтавці», створеними ще в полтавський період творчості, Щепкін уособлював 
український характер, здається, на генному рівні. Переконливо сказав про геніаль-
ну гру Щепкіна сергій аксаков: «…Щепкин перенес на русскую сцену настоящую 
малороссийскую народность, со всем ее юмором и  комизмом. до него мы видели 
на театре только грубые фарсы, карикатуру на певучую, поэтическую Малороссию, 
Малороссию, которая дала нам Гоголя! Щепкин потому мог это сделать, что провел 
детство и  молодость свою на украине, сроднился с  ее обычаями и  языком. Мож-
но ли забыть Щепкина в “Москале-чаривнике”, в “Наталке-Полтавке”?» цікаво, що 
в 1844 році, після того як на гастролях у Петербурзі Щепкін упродовж півтора мі-
сяці тринадцять разів зіграв Чупруна, було навіть видано літографічний портрет ар-
тиста в цій ролі.

сучасний біограф артиста віталій івашнєв наголошує: «роль Макогоненка й Чу-
пруна у виконанні Михайла семеновича — приклад глибокого й тонкого розуміння 
національної культури, шанобливого ставлення до неї». радянський щепкінознавець 
о. Фельдман влучно зауважив, що в ролі Чупруна «стилістично й по духу Щепкін ви-
переджав гоголівські “вечори на хуторі біля диканьки”». Певно, що Михайлу семено-
вичу припала б до душі така думка. у сучасній «театральной энциклопедии» зафіксо-
вано, що важлива частина творчості Щепкіна «пов’язана зі створенням ним образів 
в українській драматургії… передачею національної своєрідності цих персонажів».

1  як вдень (італ.).
2  Дерман А. Московского Малого театра актёр Щепкин. с. 223.
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Мало хто знає, що Михайло Щепкін наприкінці життя жалкував з приводу по-
вної неможливості показати на сцені ще один видатний український тип, уособле-
ний Миколою Гоголем у тарасі Бульбі. Принаймні, в спогадах вихованця Щепкіна 
Михайла лентовського зустрічаємо таке свідчення: 

«он вмещал в себе частичку характера тараса Бульбы и, кажется, любил в себе 
эту черту; оттого и сожалел, что не находилось на руси такого автора, который мог 
бы построить из повести Гоголя мало-мальски порядочную пьесу, где бы можно 
было душу отвести и поработать, показав себя в должном виде. видеть тараса, во-
спроизведенного с должным умением и обстановкой, было его заветной мечтой».

у наш час цю роль зіграв у кіно видатний український артист Богдан ступка, 
який високо ставив талант Михайла Щепкіна:

«це був потрясаючий актор. Щепкін уперше створив школу правдивої театраль-
ної гри. він учив акторів усіма силами примушувати себе думати так, як думав і по-
чував той, кого вони повинні представляти. “Намагайся, так би мовити, розжувати 
й проковтнути роль, щоб вона ввійшла тобі в плоть і кров, — говорив Щепкін. — 
у тебе самі собою народяться і правдиві звуки голосу, і правдиві жести…”1. Недарма 
Щепкіна любив тарас Шевченко».

Повернемося до ролей, зіграних Щепкіним у  Нижньому Новгороді в  присут-
ності Шевченка.

у водевілі «Матрос» французьких авторів соважона і делюр’є Михайло семе-
нович виконував одну з  найулюбленіших своїх ролей  — матроса симона. він не 
розлучався з  нею понад 25 років (з 1835 до 1860 року). «Матрос» був пересічною 
мелодрамою, але геній Щепкіна підняв сценічну драматургію спектаклю й особливо 
свого героя до шекспірівських висот. Бєлінський писав, що мистецтво Майстра «со-
стоит не только в том, что в одно и то же время умеет возбуждать и смех, и слезы, но 
в том, что он умеет заинтересовать зрителей судьбой простого человека и заставить 
их рыдать и трепетать от страданий какого-нибудь Матроса2, как Мочалов заставлял 
их рыдать и трепетать от страданий принца Гамлета или полководца отелло».

Мелодраматичний герой у  виконанні Щепкіна виростав до героя трагічного, 
підкоряючи глядачів своєю мужністю, благородством, людяністю. сучасники писа-
ли, що зал ридав «світлими сльозами», але не стільки від співчуття й жалості, а, пе-
редусім, від потрясіння жертовністю симона3. Піднявши й укрупнивши його образ, 
артист підняв та укрупнив переживання глядачів.

уже згаданий нами Микола ефрос спостеріг: «иногда, вместо ролей водевильных, 
рассчитанных на пустой, но зычный смех, ему доводилось играть и роли, рассчитанные 

1  у листі до актриси олександри Шуберт Щепкін писав у 1854 році про роботу над роллю: «…Не 
удовлетворяйтесь одной наружной отделкой: как вы искусно ни отделаете, а будет всё от неё веять холо-
дом… Нет! в душу роли проникайте, в самые тайники сердца человеческого…»

2  у п’єсі матрос симон, розлучений із сім’єю багатьма роками мандрів і походів, нарешті поверта-
ється в рідні місця, і, опинившись у власному домі, де його не пізнають і не ждуть, бо вважають загиблим, 
розуміє, що він тут зайвий, і, не наважуючись потривожити налагоджене, спокійне життя своїх рідних, 
залишає, тепер уже назавжди, свою дружину, доньку й старого друга, який став їм чоловіком і батьком.

3  Микола огарьов, уперше побачивши Щепкіна в «Матросі», зізнавався: «я плакал, как безумный. 
я рад был плакать… Это одна из лучших минут, проведённых в Москве».
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на трогательность. и тут Щепкин также достигал полноты эффекта, умел заставить 
слушать себя с затаенным дыханием и обливаться горячими слезами. самый яркий 
пример тому — исполнение Щепкиным пьесы “Матрос”. и опять Щепкин творил 
тут, как правдолюб и реалист, не позволял своей игре быть сентиментальной, хотя сам 
Щепкин по натуре был несколько склонен к сентиментальности. в игре его звучал го-
лос трезвой правды, но внутренняя прочувствованность, искреннее проникновение 
в изображаемое, в психику играемого лица давали полноту эффекта».

тепер — кілька слів про «ревізора» Миколи Гоголя. його постановці в Малому те-
атрі в Москві передувала прем’єра в александринському театрі в санкт-Петербурзі, 
що була сприйнята неоднозначно. Пригнічений Гоголь з цього приводу писав Щеп-
кіну 29 квітня 1836 року: «Посылаю вам “ревизора”. Может быть, до вас уже дошли 
слухи о нем. Мочи нет. делайте, что хотите с моей пьесой, но я не стану хлопотать 
о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. действие, произведенное 
ею, было большое и шумное. все против меня. Чиновники пожилые и почтенные 
кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих 
людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня… 
теперь я вижу, что значит быть  комическим писателем».

у цей час Гоголь зрозумів, що тільки постановка «ревізора» в  Малому театрі 
може виправити ситуацію, а московська доля п’єси, на його думку, залежала від учас-
ті в ній геніального Щепкіна. драматург писав артистові: «…вы должны непременно 
из дружбы ко мне, взять на себя все дело постановки ее. я не знаю никого из ак-
теров ваших, какой и в чем каждый из них хорош, но вы это можете знать лучше, 
нежели кто другой. сами вы, без сомнения, должны взять роль городничего: иначе 
она без вас пропадет. есть еще труднейшая роль во всей пьесе — роль Хлестако-
ва. я не знаю, выберете ли вы для нее артиста. Боже сохрани, если ее будут играть 
с  обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и  повес театральных!.. Жаль, 
очень жаль, что я никак не мог быть у вас: многие из ролей могли быть совершенно 
понятны только тогда, когда бы я прочел их»1.

тим часом Михайло семенович прочитав «ревізора» і  з захопленням прийняв 
його. це було зумовлено розчаруванням артиста в тодішньому театральному репер-
туарі і внутрішньою готовністю Щепкіна до сприйняття принципово нової драма-
тургії Гоголя. цікаво, як 8 січня 1836 року Михайло Погодін записав у щоденнику 
суть розмови з артистом: «…вечером Щепкин. об упадке театра и комедии. — ко-
медии Гоголя должны сделать эпоху в истории театра русского и восстановить его».

сьомого травня 1836 року Щепкін відповів Гоголю, який збирався в італію:
«Благодарю вас от души за “ревизора”, не как за книгу, а как за комедию, кото-

рая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я совершенно ожил. давно уже я не 
чувствовал такой радости, ибо, к несчастью, мои все радости сосредоточены в одной 
сцене. знаю, что это почти сумасшествие, но что ж  делать? я, право, не виноват. 
Порядочные люди смеются надо мной и почитают глупостью, но я за усовершенство-
вания этой глупости отдал бы остаток моей жизни. Ну, все это в сторону, а теперь про-

1  Гоголь читав «ревізора» в присутності Михайла Щепкіна, Прова садовського, сергія Шумського, 
а також сергія та івана аксакових, івана тургенєва, степана Шевирьова та інших аж у листопаді 1851 року.
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сто об “ревизоре”; не грех ли вам оставлять его на произвол судьбы, и где же? в Москве, 
которая так радушно ждет вас… спасибо вам за подарок пьесы для бенефиса, верьте, 
что такое одолжение никогда не выйдет из моей старой головы, в которой теперь одно 
желание видеть вас, поцеловать. Чтобы это исполнить, я привел бы всю Москву в дви-
жение. Прощайте. Простите, что оканчиваю без чинов. ваш М. Щепкин».

Михайло Погодін яскраво свідчив про тодішній душевний стан артиста в листі 
до Гоголя: «Щепкин плачет. ты сделал с ним чудо. При первом слухе о твоей комедии 
на сцене он оживился, расцвёл, вновь сделался весёлым, всюду ездил, рассказывал…»

у нас немає можливості та й потреби розповідати непросту історію постановки 
«ревізора» в Малому театрі, зазначимо тільки, що це сталося значною мірою завдяки 
Михайлу Щепкіну та сергію аксакову. Після прем’єри спектакль пройшов у Москві 
відразу 26 і 29 травня, 2, 9, 12, 22 і 26 червня і т. д. отже, провалу, якого так боявся 
Гоголь, не було, втім і повним успіхом спочатку не хвалилися. з цього приводу один 
із Щепкінових знайомих прорік: «Помилуйте, как можно было её лучше принять, 
когда половина публики берущей, а половина дающей».

Повний успіх прийшов пізніше, завдяки саме Щепкіну, який швидко досяг вер-
шини в новій ролі. власне, нас і цікавить лише констатація того, що Щепкін геніаль-
но грав Городничого. це засвідчили його сучасники. скажімо, Бєлінський із часом пи-
сав: «он всегда играл роль городничего превосходно, но теперь становится хозяином 
в этой роли и играет её с большею и большею свободою». сам Гоголь зізнавався артис-
ту в грудні 1842 року: «теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого 
я видел прежде. у вас теперь есть то высокое спокойствие, которого прежде не было. 
вы теперь можете царствовать в вашей роли…» Гоголь цілком погоджувався з тими 
критиками, які стверджували, що роль Городничого, зіграна артистом у «ревізорі», ста-
ла в один рівень із творінням драматурга: «он не помощник автора, но соперник его 
в создании роли». Гоголь сам засвідчив це: «в таком совершенстве, в такой окончатель-
ности, так сознательно и в таком соображенье всего исполнить роль свою — нет, это 
что-то выше обыкновенной передачи. Это второе созданье, творчество!..» 

Михайло Щепкін грав Городничого понад 27 літ і востаннє вийшов у цій ролі 
в 1863 році, в керчі, за місяць до смерті. скільки городничих пройшло за цей час пе-
ред різними глядачами і в різних куточках країни! кожний новий спектакль із Щеп-
кіним не був схожим на попередній, артист вносив все нові й нові кольори й нюанси 
в образ, який завдяки йому став еталонним і хрестоматійним. «ревізор» продовжив 
театральне життя самого Щепкіна, і Шевченко переконався в цьому в Нижньому 
Новгороді1: «Какая живая, свежая, поэтическая натура! Великий артист…»

Щепкін до кінця свого життя був вдячний Гоголю за роль Городничого. Пись-
менник іван Панаєв згадував: «После “ревизора” любовь к  Гоголю превратилась 
в благоговейное чувство. когда он говорил о нем или читал отрывки из его писем 
к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы… он передавал каждое са-
мое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным умилением и, улыбаясь 
сквозь слезы, восклицал: “каков! каков!” и в эти минуты голос и щеки его дрожали».

1  у «репертуарі М. с. Щепкіна», складеному теодором Гріцем, засвідчено, що в 1857 році Городни-
чого Щепкін грав дев’ять разів, у тому числі в Нижньому Новгороді між 25 і 29 грудня.
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це дуже схоже на те, як артист сприймав поетичні твори ще одного свого вели-
кого земляка — тараса Шевченка. до речі, в згаданому листі до Щепкіна від 29 квіт-
ня 1836 року Гоголь підписався: «от души обнимаю вас и прошу не забывать вашего 
старого земляка, много, много, любящего вас».

Нарешті, кілька слів про роль любима торцова в  спектаклі «Бідність не порок» 
олександра островського, яку Щепкін грав, починаючи з серпня 1855 року до початку 
червня 1858-го менше 10 разів (після Нижнього Новгорода, коли його бачив Шевчен-
ко, артист вийшов на сцену в цій ролі лише двічі). в серпні 1855 року в листі до сина 
олександра Михайловича Щепкін так пояснював перший вихід на сцену в цій ролі 
в Нижньому Новгороді: «Живя на даче нынешнее лето, я от скуки выучил роль люби-
ма торцова из комедии “Бедность не порок”, в которой садовский так хорош, но сама 
по себе роль при его игре грязна; чем более я вникал в оную, тем более убеждался, что 
в ней можно отыскать чисто человеческую сторону, и тогда самая грязь не будет так 
отвратительна, но как я не слишком доверяю моей старой голове, то мне нужно было 
для полного убеждения ее сыграть где-нибудь, — в Москве играть ее было неловко: 
первое, что я получаю большую поспектакльную плату, и просить роль все равно, что 
просить 40 р. серебром, и в отношении товарищества было неловко, — я как будто из 
зависти к садовскому решился показать его слабую сторону в этой роли. все это не 
в моей натуре. Мое поприще уже оканчивается, а он еще не получает и полного оклада 
жалованья. а сыграть мне было нужно эту роль. Это была потребность души…»

так що не «от скуки» вивчив цю роль Щепкін, а того вимагала душа художника, 
яка прагнула сценічного втілення принципово нового людського типу. Характерно, що 
в цій ролі артист зробив пролом у своєму негативному ставленні до драматурга остров-
ського. Можливо, Щепкін і не був упевнений в успіху нової для нього ролі, тому й не 
ризикнув виступити з нею на московській сцені, де її грав успішно Пров садовський.

критики й через кілька років писали про «не удавшуюся ему, во времена оны, из-
вестную роль любима торцова». збереглися живі свідчення Євгена якушкіна, який 
у листі до дружини в серпні 1855 року писав про свої враження від згаданого спекта-
клю в Нижньому Новгороді: «Михаил семёнович должен был играть роль пьяницы 
в комедии “Бедность не порок” и чрезвычайно был доволен, что ему представился 
случай попробовать силы в этой роли… игра Щепкина была, по моему мнению, сла-
ба… он с самого начала расчувствовался и беспрестанно плакал…» але найцікавіше те, 
що якушкін після спектаклю сказав артисту, що, так би мовити, негативною роллю 
п’яниці любима торцова «нічого не можна зробити», а Щепкін відповів: «Нет, роль 
прекрасная, но её трудно выполнить, надо показать, что под этой грязной оболочкой 
скрываются такое благородство и доброта, какие редко встречаются».

садовський у ролі торцова повністю відповідав задуму та настроям островсько-
го, які спонукали його написати п’єсу «Бідність не порок», але не вичерпував усього 
життєвого матеріалу, що стояв за постаттю торцова1. На жаль, дехто не розуміє цього 

1  Щепкін із задоволенням зазначав: «анненков, издатель Пушкина, хотел написать об этом статью, 
которая расшевелила бы садовского и подвинула его вперед, а то он, бедный, успокаивается уже на лав-
рах, думая, что искусство дальше идти не может, а это грустно, больно грустно; дай Бог, чтобы он двинул-
ся с этой мысли и при его таланте он подвинулся в искусстве».
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й досі. в одній сучасній публікації про садовського прочитав легковажну заяву про 
те, що «спробував було великий комік Михайло Щепкін помірятися силами з моло-
дим даруванням у ролі любима торцова, та не мав ніякого успіху». Насправді Щеп-
кін протиставляв грі садовського глибшу й більшу визначеність соціальної та пси-
хологічної характеристики і будував роль так, щоб «из-за горького пьяницы виден 
был страдающий человек» і  його «внутренняя борьба с  самим собою» (олександр 
афанасьєв). Певно, що тарас Шевченко зрозумів і оцінив задум Михайла Щепкіна 
в ролі любима торцова.

у ті щасливі для обох зимові дні, наприкінці 1857 року (між 25 і  29 грудня) 
Михайла Щепкіна чекав у залі на кожному спектаклі найдобріший і найвимогли-
віший, а  головне  — найдорожчий глядач  — тарас Шевченко. артист буквально 
відчував на собі його захоплений погляд і могутню теплу енергетику, в якій його 
талант розкривався з особливою силою. зі свого боку, тарас Григорович не відри-
вав очей від геніального Майстра й найдорожчого друга і після від’їзду увічнив його 
гру в щоденнику.

«Великий артист і велика людина!»

двадцять дев’ятого грудня 1857 року опівночі схвильований тарас Григорович 
проводжав свого друга Михайла семеновича в Москву. Не хотів відпускати, навіть 
проїхав із ним до першої станції. востаннє обнялися: Щепкін плакав, а в Шевчен-
ка були повні очі сліз… Михайло семенович написав поетові, тільки-но приїхав 
додому:

«спешу сказать несколько слов. и тело устало, и душе некогда… Передай всем 
поклоны, а варенцову прибавь, чтобы он поблагодарил почтмейстера за почталио-
на; он за мной, как за ребенком, ухаживал, и, пожалуйста, чтобы он не забыл этого: 
доброе слово в пользу маленького человечка необходимо… здесь я никого не видел 
и ничего не скажу: дай душе отдохнуть, а то она все время была в таком волнении, 
что немножко и не под силу, а приехал домой — все взворошилось в старой душе 
моей… Перед моим приездом, за день, получено известие из Малаги, что сын мой 
дмитрий умер1. Прощай! твой Михайло Щепкин».

…тарас Григорович повернувся додому о  третій годині ночі. рука сама потя-
глася до щоденника, й поет записав пронизливі слова про щасливі дні, проведені 
з другом: «Шесть дней, шесть дней полной, радостно-торжественной жизни!» справді 
ці святкові дні стали найбільшим духовним потрясінням учорашнього засланця 
в перші місяці на волі: «Я теперь не в силах ни о чем больше писать, ни думать». Чет-
вертого січня 1858 року поет зізнавався Щепкіну: «Друже мій єдиний! Я ще й досі не 

1  дмитро Михайлович Щепкін (1817–1857) — старший син Михайла семеновича, був магістром 
астрономії й одночасно працював у галузі філології, археології, історії мистецтв. Через туберкульоз му-
сив подовгу жити за кордоном; помер у м. Малага (іспанія) 12 грудня в іспанії. Шевченко записав у що-
деннику: «Письмо своё заключает он печальным известием, полученным на пороге своего дома, о  смерти сына 
Дмитрия, умершего за границей».
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вгамувався од того великого свята, що ти мені завдав на самоті. Якщо не полегша трохи 
згодом, то я не знаю, що мені й робить з моєю дурною головою, думаю, та я й сам тепер не 
знаю, що думаю»1.

На щастя, це щире захоплення Щепкіним назавжди збереглося в поетових листах, 
написаних на початку 1858 року, і ми сьогодні зберемо ці дивовижні рядки докупи:

другого січня. з листа до анастасії толстої:
«Простите ли вы меня, моя святая заступница, за мое долгое молчание? Наверное 

простите, когда я  вам расскажу причину этой грубой невежливости. 23 декабря получил 
я ваше драгоценное письмо, а 24-го приехал ко мне из Москвы гость. И кто бы вы думали 
был этот дорогой гость, который не дал мне написать вам ни одной строчки? Это был ни 
больше ни меньше как наш великий старец Михайло Семенович Щепкин. Каков старец? За 
четыреста верст приехал навестить давно не виданного друга. Вот это, что называется, 
друг. И я бесконечно счастлив, имея такого искреннего друга. Он гостил у меня по 30 декабря. 
Подарил нижегородцам три спектакля, привел их в трепетный восторг, а меня, меня вознес 
не на седьмое, а на семидесятое небо! Какая живая, свежая, поэтическая натура! Великий 
артист и  великий человек! И, с  гордостью говорю, самый нежный, самый искренний мой 
друг! Я бесконечно счастлив!

Проводив Михаила Семеновича, я долго не мог прийти в себя от этого переполненного 
счастия. И только сегодня, и то с горем пополам, мог взяться за перо, чтобы благодарить вас 
за драгоценное письмо ваше и написать вам о моем беспредельном счастии…»

Четвертого січня. з листа до сергія аксакова:
«Простите мне, что я не написал вам с Михаилом Семеновичем. Не мог. Старый чародей 

наш своим посещением сделал из меня то, что я и теперь еще не могу прийти в нормальное 
состояние. Он все еще вертится у меня перед глазами и мешает мне не только приняться 
за какую-нибудь работу, думать, даже говорить мешает. Да, он таки порядком пошевелил 
меня. И нужно же было ему такую штуку выкинуть. Нет, таких богатырей-друзей немного 
на белом свете. Да я думаю, что он один только и есть. Как я, однако ж, не по-христиански 
думаю. А этому причина тот же великий наш чудотворец Михайло Семенович. Храни его 
Господь на поучение людям».

Четвертого січня. з листа до Пантелеймона куліша:
«Наробив він мені, оцей старий, лиха: приїзжав до мене на святках колядувать. Я й досі 

ще хожу неначе з  тяжкого похмілля од його колядок. Учистив старий! аж пальці знать. 
I де в його узялась така жива, сердечно трепещуща, жива натура? Диво, та й годі!»

Четвертого січня. з листа до Михайла лазаревського:
«Приїжджав до мене колядувать старий М. С. Щепкін. То я після його колядки ще й досі 

хожу, неначе після похмілля. Нехай йому Господь шле добре здоров’я».
Четвертого січня. з листа до Михайла Максимовича:

1  Не менше від цих високих слів про щирі й легкі стосунки друзів говорить і заземлений, сказати б, 
фривольний чотиривірш, несподівано дописаний поетом у самому кінці цитованого листа:

таточко з мамкою
скрипають лавкою,
діточки в запічку:
Годі вам, таточку.
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«Я ще й досі не охолонув од мого дорогого гостя, досі ще стоїть він у мене в очах і не дає 
мені покою ні вдень, ні вночі… Завдав він мені свято. Так учистив, що аж пальці знать.

Вибач мені, мій голубе сизий, ради великого Бога, що я тобі так оце нашвидку пишу, єй-
богу, нічого в голову не лізе, кроме нашого великого, чудотворця Михайла Семеновича».

такої напруги щирих емоцій і  дружніх почуттів, такої вдячності за справжнє, 
чудотворне щастя, подароване дружбою, у Шевченка, здається, більше не зустріча-
ємо. Нічого подібного не знайдемо у світовому мемуарному й епістолярному жанрі. 
в словах про Щепкіна — серце, що завмирає від захоплення. як зазначив іван дзюба, 
Шевченкові «записи цих днів підносяться до апофеозу щастя». вчений також спра-
ведливо зауважив щодо Михайла семеновича: «Щепкін, людина старша, не такий 
нестримний у виявленні почуттів (може, й професія актора виробила певний само-
контроль), — але й його відданість другові, вболівання за нього безмежні»1. втім, на 
це звернув увагу ще радянський театрознавець абрам дерман: «Письма Щепкина 
к Шевченку полны не столь пылкого энтузиазма, но чисто отеческой заботой о поэте». 
На правах старшого друга Щепкін міг навіть жорстко вичитати тараса Григоровича, 
зауваживши: «Не взыщи за мои грубые слова. дружба строга, а ты сам произвёл меня 
в друзья, и потому пеняй на себя… а всё-таки целую тебя без счёту и твою бороду».

«Зі слів Михайла Семеновича»

у перший день Нового, 1858 року Михайло семенович несподівано нагадав про 
себе тарасу Григоровичу. Читаємо в поетовому щоденнику:

«Придя домой, я нечаянно взялся за Библию, раскрыл, и мне попался лоскуток бумаги, 
на котором Олейников2 записал басню со слов Михаила Семеновича. Эта находка так меня 
обрадовала, что я сейчас же принялся ее переписывать. Вон она:

На улице и длинной, и широкой
И на большом дворе стоит богатый дом.
И со двора разносится далеко
                   Зловоние кругом.
А виноват хозяин в том.

     “Хозяин наш прекрасный! но упрямый, —
Мне дворник говорит. —
Раскапывать велит помойную он яму,
А чистить не велит”.
Зачем раскапывать заглохшее дерьмо?
И не казнить воров, не предавать их сраму?
Не лучше ль облегчить народное ярмо,
Да вычистить велеть помойную-то яму.

1  Дзюба І. тарас Шевченко. с. 531, 533.
2  олейников-аллеников Микола сергійович — службовець волзької пароплавної компанії «Мерку-

рій». Був знайомий із тимофієм Грановським, високо цінував діяльність олександра Герцена. Шевченко 
познайомився з ним у Нижньому Новгороді.
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Сочинение этой басни приписывают московскому актеру Ленскому1. 
Это не похоже на водевильный куплет2. Басня эта так благодетельно на меня подей-

ствовала, что я, дописывая последний стих, уже спал».
Між іншим, дуже цікавий штрих до соціального портрета Щепкіна, бо ж ця байка, 

спрямована проти царя олександра іі, поширювалася в росії у списках. уперше над-
рукована була Герценом в «Полярной звезде на 1859 год» під назвою «Помойная яма».

Першого січня Шевченко ще раз згадав Щепкіна в щоденнику, коли тепло пи-
сав про актрису катерину Піунову (тетясю), яка разом зі Щепкіним брала участь 
у виставі «Москаль-чарівник»:

«Как благодетельно подействовал Михайло Семенович на это милое и даровитое созда-
ние. Она выросла, похорошела, поумнела после “Москаля-чаривныка”, где она сыграла роль 
Тетяны, и так очаровательно сыграла, что зрители ревели от восторга, а Михайло Семе-
нович сказал мне, что она первая артистка, с которой он с таким наслаждением играл Ми-
хайла Чупруна, и что знаменитая Самойлова3 перед скромной Пиуновой — солдатка»4.

На авторитет Щепкіна поет послався і в рідкісній для нього рецензії «Бенефис 
г-жи Пиуновой, января 21, 1858 года», опублікованій без підпису 1 лютого в газеті 
«Нижнегородские губернские ведомости», в якій писав щодо Піунової в ролі тетяни 
в «Москалі-чарівнику»:

«…Пиеса эта была поставлена в два дня по желанию Михаила Семеновича Щепкина, 
приехавшего случайно в Нижний и согласившегося участвовать в трех спектаклях, и, несмо-
тря на поспешность постановки, а также незнание малороссийского языка5, г-жа Пиунова 

1  ленський дмитро тимофійович (справжнє прізвище — воробйов; 1805–1860) — драматург і ак-
тор, автор сатиричних віршів і перекладів зарубіжних п’єс і пісень П. Беранже. П’ятого лютого 1858 року 
Шевченко зазначив у щоденнику, що йому було прочитано «песню Беранже, переведённую Ленским…». дми-
тро ленський був знайомий із олександром Пушкіним. Брат Щепкіна авраам семенович згадував, що 
ленський був улюбленцем Михайла семеновича: «не за то, чтоб он был талантливый артист, но за его 
искусные переводы на русский язык разных пьес».

2  Шевченко знав, що дмитро ленський був автором водевілей. скажімо, 6 січня 1858 року він за-
писав у щоденнику: «Пиунова сегодня в роли Простушки (водевиль Ленского)…» ішлося про водевіль ленсько-
го «Простушка і вихована», в якому розбещеній жінці протиставлялася проста селянська дівчина, яка 
зберегла чистоту і душевну щирість. усього ленський написав понад сто водевілей, всі — переробки 
з французьких авторів, але, на думку знавців, вони перевершували оригінали.

3  самойлова Надія василівна (1823–1899) — російська драматична актриса, виступала у водевілях. 
Шевченко бачив її на петербурзькій сцені в 30–40-х роках.

4  Піунова також згадувала: «Після спектаклю, який пройшов із величезним успіхом для мене 
і справжнім тріумфом для Щепкіна, тарас Григорович прийшов за куліси в убиральню до Щепкіпа і дя-
кував йому за ту насолоду, яку він приніс своєю грою. Щепкін сказав йому, що насолоду дістав він, Щеп-
кін, оскільки Піунова — це перша актриса, яка так чудово грала з ним тетяну, а знаменита самойлова 
перед скромною Піуновою просто солдатка».

5  Піунова свідчила, що вчила роль українською мовою з Шевченком: «я принесла свічку. тарас Гри-
горович розкрив п’єсу, яку він приніс із собою. я взяла свою роль, і за столом при тьмяному світлі однієї 
сальної свічки почався мій перший із т. Г. Шевченком урок української мови для ролі тетяни у п’єсі 
“Москаль-чарівник”.

тарас Григорович спокійно прочитував кожне слово і терпляче чекав, коли я правильно вимовлю 
його. він працював зі мною довго, свічка нагоріла, чаділа, доводилося зрізати гнота. схилившись над 
п’єсою, тарас Григорович спідлоба поглядав на мене і схвально кивав головою, коли я поступово почи-
нала правильно вимовляти українські слова. до першої вистави “Москаль-чарівник” тарас Григорович 
приходив до нас щодня, після репетиції і до вечора, поки я не йшла на спектакль, розучував зі мною 
роль тетяни».
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в роли Татьяны была очень хороша, так что наш ветеран-артист был в восторге и говорил, 
что он ни с  кем с  таким удовольствием не играл, а  мнение Щепкина может служить 
авторитетом. В нашей милой бенефициантке он принял сердечное участие, советовал ей 
серьезно трудиться, и, конечно, советы и напутствие вполне оценены ею». 

Губернський масштаб оспівування молодої артистки Шевченкові здався недо-
статнім, і 3 лютого він попросив артиста: «По поводу її бенефіса написав я невеличку 
статейку в газету, котору посилаю тобі: прочитай та прикинь своє до неї яке мудре слово, 
та оддай перепечатать в  “Московских ведомостях”. Для нашої любої Тетясі се було б  не-
згірше». Щепкін передав поетову рецензію редактору-видавцеві «Московских ведо-
мостей» Євгену коршу1, і  той опублікував її 11 лютого в  «Приложениях» до газе-
ти. Шевченко, зокрема, писав про Піунову: «Независимо от юности и располагающей 
наружности, она так мила и  естественна, что, глядя на неё, забываешь театральные 
подмостки». він окремо відзначив артистичні задатки Піунової: «Бенефициантка 
обладает всеми задатками сценического искусства, а это, вместе с молодостью её, конечно, 
подаёт большие надежды и  в  будущем». якщо вірити самій Піуновій, то її талант ще 
в дитинстві помітили знамениті московські актори василь Живокіні та іван самарін, 
за допомоги яких вона навіть два роки на початку 50-х навчалася в Москві. втім, 
Шевченко висловив і  доречне побажання молодій актрисі: «Сколько можно судить, 
г-жа Пиунова с  особенным пристрастием выбирает роли наивно-милых девушек. Слова 
нет: это лучшие её роли; но она не должна забывать, что в  них же кроется однообразие 
и лёгкость, которые могут вредить её таланту».

«Во имя святого Бога, поможи їй»

Наприкінці січня 1858 року 44-річний тарас Григорович освідчився в коханні 
17-річній актрисі катерині Піуновій. Хтось вважає, що «до Петербурга йому хоті-
лося з’явитися з  юною нареченою  — актрисою, здатною підкорити весь бомонд». 
але насправді спрагла поетова душа просто тягнулася до жіночої краси й сімейного 
затишку. в щоденнику та листах Шевченка навіть числиться любовний лист до Піу-
нової, хоча приналежність тексту поетові чи міра його участі в написанні цього лис-
та не встановлені: «Я вас люблю и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов… 
Сделаться вашим мужем для меня величайшее счастье и отказаться от этой мысли будет 
трудно». з цього приводу Богдан лепкий писав: «та все ж таки незабаром прийшлось 
зречися. Молода дівчина не бачила, мабуть, щастя у подружжу з чоловіком, хоч не 
так то старим, але знищеним тяжкою неволею… епізод, бо, як із щоденника видно, 
поет не довго тужив за катериною Борисівною».

справді, вже через три тижні, ще до свого виїзду з Нижнього Новгороду, тарас 
Григорович порвав із Піуновою взаємини. це сталося після того, як вона попросила 
Шевченка допомогти їй вступити в трупу Харківського театру і водночас поновила 
свій контракт у Нижньогородському театрі, чим поставила в незручне становище 

1  Про це Щепкін писав Шевченкові 6 лютого: «статью в газету передам коршу».
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Шевченка та Щепкіна, які в листах до директора Харківського театру івана Щерби-
ни наполегливо й зворушливо клопоталися за неї. Шевченко дізнався про рішення 
Піунової 23 лютого, повертаючись з пошти, де відправив лист Щепкіну, в якому зо-
крема писав: «Цілує тебе твоя Тетяся тричі, і я тричі, поки побачусь, а той й лік поте-
ряю, а поки що бувай здоров і веселий і не забувай мене». вчинок юної Піунової зачепив 
Шевченка за живе, й того ж 23-го він із гіркотою записав у щоденнику: «Если это 
правда, то в какие же отношения поставила она меня и Михайла Семёновича со Щерби-
ною? В отвратительные! Вот она где, нравственная нищета…» Наступного дня образа 
та обурення, здається, сильніше розворушилися випадковою зустріччю з Піуновою, 
й усе це гнівно й емоційно вихлюпнулося в щоденнику. свого часу сергій Єфремов 
звернув увагу на те, що стосунки з Піуновою відбилися навіть на самому характері 
письма в щоденнику, що носить «виразні сліди хвилювання: видно, історія ця більш, 
далеко більш коштувала поета, ніж сказав він сам змістом свого журналу…»: 

«Я так много перенёс испытаний и  неудач в  своей жизни, казалось бы, пора уже 
освоиться с этими мерзостями. Не могу. Случайно встретил я Пиунову, у меня не хватило 
духу поклониться ей. А давно ли я видел [в ней] будущую жену свою, ангела-хранителя своего, 
за которого готов был положить душу свою? Отвратительный контраст. Удивительное 
лекарство от любви — несамостоятельность. У меня всё как рукой сняло. Я скорее простил 
бы ей самое бойкое кокетство, нежели эту мелкую несамостоятельность, которая меня, 
а главное, моего старого знаменитого друга, поставила в самое неприличное положение».

Шевченко згадав, як п’ять тижнів тому просив артиста: «Твоя і моя люба Тетяся 
Піунова хоче покинуть Нижній Новгород, і добре зробить, їй тут погано, воно тут захрясне 
і пропаде… Я їй порадив виїхать в Харків, і воно раде виїхати… Нам колись добрі люде по-
магали, поможемо ж і ми тепер посильно, друже мій єдиний! Я вже написав і послав епіс-
толію до директора Харківського театра1, а якби ще ти од себе до його вчистив, то, може 
б, з того пшона зробилася б каша. А воно аж плаче та просить тебе, щоб ти укрив її своєю 
великою славою. Зроби ж так, як воно і я тебе прошу, мій голубе сизий!» і наприкінці листа 
Шевченко дописав: «Ще раз прошу тебе, моє серце, напиши, до нього знаєш, в  Харков». 
третього лютого Шевченко, на прохання Щепкіна, надсилає умови роботи юної ар-
тистки в Харкові, висунуті сім’єю Піунової: «1 500 р. в год без бенефиса, а з бенефі-
сом 1 200 р. і на переїзд до Харкова 200 р.». у своїй відповіді від 6 лютого Щепкін 
зауважив, що вимоги катерини Піунової занадто високі, й, безперечно, мав рацію: 
в Нижньому Новгороді молода актриса Піунова отримувала вп’ятеро (!) менше. а що 
ж у Харкові? Щепкін, який знав про стан справ, інформував Шевченка: «в Харькове 
её роли теперь занимает жена комического актёра — васильева, который для них 
необходим, а и она получает 850 р. жалованья и бенефис, а ты хочешь, что Пиуновой 
надо дать 1 500. и кому же? существу, которого совершенно не знает дирекция».

Наївно думати, що всього цього не розуміли сама Піунова та її батьки, проте вони 
сподівалися на високе покровительство Шевченка й Щепкіна. сергій Єфремов із 
цього приводу зробив висновок, що Піунова «та й її родина дивилися на Шевченка 
тільки як на впливову людину, що її можна позиськати для прискорення сценічної 

1  лист Шевченка до івана Щербини невідомий.
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кар’єри». закоханий поет нічого цього не бачив і не хотів бачити. Бо ж многомудрий 
Щепкін, який був реалістом, радив дівчині «соразмерять жизнь свою по средствам 
и учиться, учиться, и время все сделает», а також — усе як слід зважити, перш ніж 
переїжджати до Харкова.

Проте Шевченко гаряче наполягав: «Во имя святого Бога и  святого искусства, 
поможи їй, друже мій великий, вирваться із сього гнилого Нижнього». десятого лютого 
Шевченко переслав Щепкіну лист, який отримав від директора Харківського театру 
Щербини, і повідомляв: «Тетяся цілує тебе, як батька рідного, і просить, щоб ти робив 
з нею, як тебе Бог навчить». Поетову ніжність видає приписка до цього листа: «Хоча ти 
і не велів, а я таки не втерпів, чмокнув сегодня разочок нашу любу Тетясю».

Прочитаймо відповідь Щепкіна, аби остаточно переконатися в активній участі 
артиста в улаштуванні долі Піунової:

«теперь получил твое письмо и приложенное при нем письмо Щербины: я тот-
час написал к нему и приложил репертуар Пиуновой. сказал все, что нужно, а, глав-
ное, что ей ехать на неопределенную сумму немного неловко, и просил о скорейшем 
ответе, уже на мое имя, потому что я  сказал, что её и  тебя жду в  Москву. На все 
смотрите, ради Бога, осторожнее решайтесь: я об г. Щербине слышал, что его слово 
не закон и  что собственные выгоды не остановят его изменить ему; что же каса-
ется до совета, какой я могу дать, как Пиуновой ехать — одной или с семейством, 
то я этот вопрос отношу к поэтическому настроению твоей восторженной головы. 
какой я могу дать совет, когда я совершенно не знаю ее семейственных отношений; 
и этого никто решить не может, как само семейство, если и ошибется, то жаловаться 
не на кого. Мой совет один и тот же, без верного обеспечения не решаться. Но вспо-
мните, что это только совет, а как человек, и я могу ошибиться…»

отже, Щепкін спочатку клопотався перед директором Нижньогородського те-
атру варенцовим про сприяння Піуновій та просив про це деяких своїх нижньо-
городських знайомих, а  потім, на прохання Шевченка, надіслав до Харківського 
театру репертуар і умови катерини Піунової, водночас знову застерігаючи її від не-
розважного переїзду до Харкова.

і всі ці щирі турботи самого Шевченка й, головне, старого друга Щепкіна враз ігно-
ровані Піуновою! вражений, ображений, розсерджений Шевченко зізнається самому 
собі: «Я скорее простил бы ей самое бойкое кокетство, нежели эту мелкую несамостоятельность, 
которая меня, а  главное, моего старого знаменитого друга поставила в  самое неприличное 
положение. Дрянь госпожа Пиунова! От ноготка до волоска дрянь!» ці гнівні слова вирва-
лися наодинці в щоденнику, в емоційному пориві, знайомому кожній нормальній лю-
дині. Бо таки Піунова, як зазначалося в «Біографії» Шевченка (1984), «не витримала 
випробування на порядність». утім, як зауважив сергій Єфремов, «трудно, певна річ, 
винуватити Піунову за те, що вона була сама собою…» якраз Єфремов, який доско-
нально розібрав цю «любовну історію», зокрема за поетовим щоденником, дійшов ви-
сновку: «Переживши і чари захоплення, і муки розчарування; спробувавши вирвати 
свою наречену з міщанського оточення й надихнути її вищими інтересами (див. за-
писи під 1, 11, 14, 30 і 31 січня, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17 і 22 лютого), поет мусів визнати 
повну свою невдачу, і наведений присуд був розпачливим її виразом».
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але в наш час один автор вважає, що рядки про Піунову є «не гідними поета» 
й за них йому «незручно… за самого Шевченка». Хай у даному випадку читач сам ви-
рішує, за кого йому незручно. Не сумніваюся, що кожен українець самостійно з’ясує 
й інші звинувачення на адресу Шевченка, якщо, на лихо, доведеться з ними зіткну-
тися в тій науковоподібній книзі. в ній можна прочитати, що нашому національ-
ному генієві були притаманні: невихованість і «брутальна неповага до людей»; не-
тактовність і «хвороблива, нав’язлива декларація своєї екзальтованості»; безчесність 
і «виказування своїх друзів»; сльозливість і прагнення, «щоб усі навколо його жаліли» 
тощо. Мені неприємно длубатися в цьому словесному бруді, такому ж давньому, як 
й історія безтямного ставлення деяких юродивих до Шевченка. та в цьому й потре-
би немає, бо в народі справедливо кажуть: «до чистого погане не пристане».

Що ж до вчених-шевченкознавців, то вже згаданий сергій Єфремов писав про 
щоденник поета (який нині дехто намагається використати проти нього самого), що 
«з дивовижною щирістю, без страху вводить нас Шевченко в своє “святая святих” 
і показує свою чисту дитячу душу, якої не держався життєвий бруд, — навіть серед 
оргій чисту і благородну навіть під час занепаду». а що свідчили люди, які знали й лю-
били Шевченка? лев Жемчужников писав: «вырванный из народа, он представляет 
собою самый поэтический его образчик. добрый до наивности и любящий, он был 
твёрд, силен духом — как идеал народа».

та повернімося до поетового. тридцять першого січня 1858 року тарас Гри-
горович бідкався: «Я совершенно не гожусь для роли любовника. Она, вероятно, приняла 
меня за помешанного или просто за пьяного и вдобавок за мерзавца. Как растолковать ей, 
что я ни то, ни другое, ни третье и что не пошлый театральный любовник, а искренний, 
глубоко сердечный её друг». відповіді поет не дістав. як розтлумачити деяким молодим 
і не дуже «шевченкознавцям», які виступають нині «моральними наставниками» чи 
«викривачами» нашого грішного генія, те, чого по молодості не зрозуміла Піунова? 
Не судіть неправедно і не судимі будете.

катерина Піунова говорила неправду, коли через багато років розповідала, що 
Шевченко ще й з Петербурга писав її батькові листи. Проте вона напрочуд точно 
й правдиво зафіксувала своє тодішнє сприйняття великого поета: «Мені здавалося, 
що в  тарасі Григоровичу женихівського нічого не було.  — Чоботи, нашмаровані 
дьогтем, непокритий кожух1, шапка смушева найпростіша, і в патетичні хвилини 
тараса Григоровича вона падала на підлогу в день до сотні разів (яка жива й цікава 
подробиця! — В. М.), так що, коли б вона була скляна, то часто б розбивалася».

Ще двічі Шевченко згадував про Піунову. в травні 1858 року він дивився в Ми-
хайловському театрі в Петербурзі спектакль «весілля кречинського» о. в. сухово-
кобиліна з актрисою Фанні снєтковою. її гра поетові не сподобалася, і він записав 
у щоденнику: «Как бы хороша была в этой роли моя незабвенная Пиунова». радянський 
театрознавець Петро рулін із цього приводу написав про поета: «очевидно, не 
відчував він уже в цей час тої великої образи, що за три місяці перед цим примусила 
його схарактеризувати так суворо Піунову»2. Наприкінці 1858 року Шевченко не 

1  оголений, голий, на якому немає шерсті.
2  Рулін П. Шевченко і к. Б. Піунова // україна, 1925. кн. 1–2. с. 131.
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без іронії до свого сватання згадав про Піунову в листі до Щепкіна: «Скажи мені, будь 
ласкав, що б з мене тепер було, якби був я оженився на моїй любій Тетясі? Пропащий чоловік, 
та й більш нічого».

«Не покидай мене, учи…»

Щепкіну поет довіряв найдорожчі свої поезії. саме йому першому надіслав 
у листі від 9–10 лютого тексти славетного триптиха: «доля», «Муза» і «слава» (мають 
різночитання з остаточними). Шевченкові хотілося поділитися з артистом і другом 
поетичним осмисленням того страдницького шляху, який він пройшов, і свого при-
значення, як народного кобзаря.

у тодішньому варіанті вірша «Муза» Щепкін прочитав:

і я живу, і надо мною
своєю Божою красою
витаєш ти, мій херувим,
золотокрилий серафим!
Моя порадонько святая,
Моя ти доле молодая!
витай зо мною уночі,
і вдень, і звечера, і рано,
Не покидай мене, учи,
учи неложними устами
Хвалити правду. Поможи
Молитву діяти до краю.
а як умру, моя святая!
Не кинь мене. а положи
свого ти сина в домовину
і хоть єдиную сльозину
в очах безсмертних покажи.

Шевченко правив «Музу» вже в  Нижньому Новгороді та й  пізніше, можливо, 
й  у  помешканні Щепкіна в  Москві, але три останні рядки залишилися без змін 
в остаточному тексті.

Навдивовижу точно й  гарно написав про Шевченкову «Музу» іван дзюба, 
який підкреслив, що божевільна муза класицистів стає у поета щирою, рідною, по-
материнському і водночас непорочно по-дівочому люблячою істотою, стає частиною 
краси і благодаті світу:

о чарівниченько моя!
Мені ти всюди помагала!
і всюди, зоренько моя,
ти непорочною сіяла.
Не помарніла в чужині
в далекій неволі,
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у кайданах пишалася,
як квіточка в полі.
із казарми смердячої
Чистою, святою
вилетіла, як пташечка,
і понадо мною
Полинула, заспівала
тихесенько, мило...
Мов живущою водою
душу окропила.

артист і друг розумів поета, і ці рядки, цитовані з тексту, надісланого Щепкіну, 
зворушили його чисту й святу душу. цікаве спостереження висловив іван дзюба:

«це нечувана інтимна фамільярність у розмові з незбагненною розпорядницею 
святого натхнення і неприступною покровителькою суворо обраних талантів. од-
нак право на такий тон (неминуче такий!) дала Шевченкові вона сама, Муза, обрав-
ши його і явивши йому своє найвище дбання і рятівну любов: адже тільки тому, що 
його не зраджувало ні за яких обставин “странное... всемогущее призвание”, він зміг 
пережити фізичні випробування і моральний сморід солдатчини, і не тільки пере-
жив, а й творив, і зберіг душевну снагу. Мав за що дякувати Музі, виливати їй нею 
ж окроплену душу!»1

у тексті вірша «слава», що містився в листі Щепкіну, були такі рядки:

Моя крале мальована!
Бо я таки й досі
волочуся за тобою.
ти хоч і пишалась,
і з п’яними королями
По шинках шаталась,
і курвила з солдатами
Під севастополем…
та мені про те байдуже…
Мені, моя доле,
дай хоч глянути на тебе,
і, і пригорнутись
Під крилом твоїм. і любо
з похмілля заснути.

Через два тижні, переписуючи «славу» в листі до Михайла лазаревського, поет 
виправив: «і курвила з Миколою у севастополі…» в остаточному тексті читаємо: «По 
шинках хилялась. / а надто з тим Миколою у севастополі…» тим самим поет осу-
джував фальшиву славу російського царя і  жорстоку суть кріпосного ладу  — дер-
жавного устрою, чию повну неспроможність і  тотальну корумпованість показала 
кримська війна.

1  Дзюба І. тарас Шевченко. Життя і творчість. с. 491.
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Проте у слави є й інша іпостась, недоступна брехні та фальші, вона несе в собі 
найвищу винагороду для поета, і вірш «доля», який відкривав триптих, Шевченко 
завершив так:

Ходімо дальше, дальше слава,
а слава — заповідь моя!

у поезії «доля» поет пізніше також зробив виправлення, а  найраніший текст 
знаходимо в листі до Щепкіна:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
і йоти кривди за собою!
Ходімо ж, доленько моя,
Мій друже щирий, нелукавий!

як і поетова доля, Михайло Щепкін був справді щирим і нелукавим другом та-
раса Шевченка. тому поет і рвався до нього. в листі до Михайла лазаревського на-
писав якось: «Поїду аж під Москву в гості до мого старого батька — до М. С. Щепкіна…»

в інформації воєнного губернатора Нижньогородської губернії Муравйова на 
ім’я московського воєнного генерал-губернатора закревського, знайденій мною 
в центральному історичному архіві Москви, перебування Шевченка в Нижньому 
Новгороді узагальнено в  двох фразах: «…в сентябре 1857 года Шевченко прибыл 
в  Нижний Новгород и  оставался здесь под надзором полиции до марта месяца… 
в марте месяце /9 числа/ Шевченко выехал из Нижнего Новгорода в с.-Петербург, 
но, по частным сведениям известно, доехав до Москвы, остановился в оной, по слу-
чаю постигшей его болезни»1.

якщо бути точнішим за місцевого начальника, то Шевченко виїхав із Нижнього 
Новгорода 8 березня, а в Москву прибув через день — 10 березня об 11 годині вечора.

«Біля Старого Пимена, в будинку Щепотьєвої»

так пізно Шевченко не став розшукувати й  турбувати свого друга Михайла 
Щепкіна: «Взял № за рубль серебра в  сутки в каком-то великолепном отеле. И едва мог 
добиться чаю, потому что уже было поздно. О Москва! О караван-сарай!2 Под громкою фир-
мою — отель. Да еще и со швейцаром».

та й справді, це ж таки Москва, а не астрахань, де на початку серпня минулого 
року він зупинявся. Не знайшов тоді жодного трактиру, в якому можна було б як-
небудь пообідати. зайшов у  якийсь готель, попросив щось поїсти. забруднений 

1  центральний історичний архів Москви, ф. 16, оп. 47, спр. 130, арк. 15.
2  караван-сарай — на шляхах і в місцях Близького сходу, середньої азії, закавказзя — заїзд для 

караванів в’ючних тварин, які перевозять вантажі та людей. очевидно, Шевченко іронізував із приводу 
метушливої помпезності й поверхової показушності московського готелю та його реальної некомфорт-
ності.
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і вертлявий половий відповів, що все, що накажете, все є, крім чаю. а насправді ви-
явилося, що нічого немає, крім чаю, навіть звичайної юшки. це в астрахані, в місті, 
яке половину величезного російського царства годує осетриною! «ай да астрахань! 
ай да портовый город!» а що вже згадувати, як у 40-х роках їхав із києва під лисянку 
та зупинився на ніч у білоцерківському жидівському трактирі, де чотири рази про-
сив чаю і тричі йому відповідали: «зáраз». а вчетверте сказали, що «у нас чаю немає», 
а  є  фарширована щука… це ж  треба, щоби неприємні провінційні історії майже 
в точності повторилися в фірмовому московському готелі.

у якому готелі зупинився поет? відповісти на це питання з абсолютною точ-
ністю неможливо. Москвознавці пишуть, що «з семи московських готелей у пуш-
кінські часи шість знаходилися на тверській». На час Шевченкового приїзду 
ситуація змінилася, але не набагато. за моїми підрахунками, в Москві тоді було 
більш, як півтора десятка готелів, принаймні, тих, яких було офіційно занесено 
до міського реєстру1. кращими вважалися готелі варгіна, Шевалдишева і «дрез-
ден» на тверській вулиці, «лондон» в  охотному ряду, «Франция» на Петровці, 
Шевальє — у власному будинку в Газетному провулку2. серед інших менше відо-
мих — готель Філімона Горячева у власному будинку на вулиці спиридоновській 
в арбатській дільниці, в якому, до речі, не було номерів для приїжджих, «ярос-
лавль» Марем’яни Федорової на вулиці сретенці в будинку Петрової, «Москва» 
на трубному бульварі, готель П’єра Бардена в  М’ясницькій дільниці. але біль-
шість готелів, як і раніше, знаходилася в тверській дільниці, передусім на твер-
ській вулиці, в охотному ряду і на кузнецькому мосту. скоріше за все, Шевченко 
навмисне зупинився в цьому районі, ближче до будинків, у яких жили його друзі 
Бодянський і  Щепкін. тому наступного дня він швидко знайшов помешкання 
Щепкіна. Поет взяв недорогий номер, як правило, ціни складали від 1,5 до 5 ру-
блів на добу3. втім, у готелі варгіна були розкішні номери вартістю 30 рублів на 
добу, в яких не було проблем не лише з чаєм, а виконувалися всі капризи пожиль-
ців. Петро вістенгоф згадував і про номери за 50 рублів. а тарас Шевченко зупи-

1  історик і архівіст олексій Малиновський у книзі «историческое обозрение Москвы», заверше-
ній у пушкінські часи, писав, що в Москві було 40 готелів. але в це число він включав і постоялі двори, 
подвір’я. скажімо, в китай-городі, де взагалі не було готелів, він прирівняв до них 15 подвір’їв. усього 
в середині 50-х років у Москві нараховувалося понад півсотні подвір’їв, які мали 1 300 номерів і близько 
500 постоялих дворів.

2  цей готель, що знаходився неподалік від будинку, де жив осип Бодянський, очевидно, бачив Шев-
ченко. в ньому на той час збиралися московські балетомани. сучасник свідчив: «в ресторане собира-
лись вечером люди более или менее состоятельные и там передавались балетные новости, впечатления, 
надежды». Москвознавець Петро вістенгоф писав, що цей готель відвідувався «исключительно людьми 
высшего тона, здесь обыкновенно обедают московские львы, столичные франты и русские парижане…». 
Бував тут і Михайло Щепкін. олександр афанасьєв, зокрема, записав 2 вересня 1856 року: «сегодня 
кружок литературный сделал обед… обед (пикник) происходил у Шевалье, был роскошен (по 10 рублей 
с персоны), вино лилось. всего человек до 40 было (М. с. Щепкин, некоторые профессора Московского 
университета…)»

3  за 5 рублів сріблом можна було зробити річну підписку на редаговані Бодянським «Чтения в им-
ператорском обществе истории и древностей российских при Московском университете», а це склада-
ло чотири часописи загальним обсягом понад 100 друкованих аркушів. 4 рублі 50 копійок коштувала 
річна передплата на дуже цікаву «Московскую медицинскую газету».
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нився в недорогому готелі, можливо, це був готель московського купця Пєчкіна 
«с №№ для приезжающих и общим столом, в доме г-жи козьминой, на тверской 
ул.» неподалік від Неглинної.

у готелі Шевченкові страшенно не сподобалося, і  він залишив його зранку: 
«В 7 часов утра оставил я караван-сарай со швейцаром и пустился отыскивать своего друга 
М. С. Щепкина. Нашел его у старого Пимена в доме Щепотьевой и у него поселился…» два-
надцятого березня тарас Григорович ще раз упевнено зафіксував свою адресу в лис-
ті до Михайла лазаревського: «Сижу я у Михайла Семеновича Щепкіна, близ Садовой 
улицы в приходе старого Пимена, в доме Щепотьевой».

«Біля старого Пимена, в будинку Щепотьєвої» — Шевченко не вказував навіть 
назви провулка, але не майте сумніву, що в цьому випадку адреса була точною і зро-
зумілою. церква преподобного Пимена, що знаходилася неподалік, була відома всій 
Москві, а будинки тоді називалися за прізвищами їх домовласників. Познайомимося 
з цим історичним феноменом ближче. Найкраще послухати пояснення москвича-
очевидця:

«дома так и назывались по их домовладельцам… обозначение домов по фами-
лии их владельцев создавало разного рода трудности при отыскании дома. когда 
приходилось, например, отыскать дом Петрова на какой-либо длинной улице, на 
Пятницкой или на якиманке, иногда надо было промаршировать ее всю по одной 
стороне, а потом проделать то же по другой, если не было указано, к какому концу 
улицы дом расположен ближе. Полезно было в таких случаях для справки заходить 
в какую-либо, особенно в полотняную лавочку: там можно было получить указания, 
касавшиеся, впрочем, не только адресов, но и всего образа жизни обывателей обслу-
живаемого лавочкой района…

Бывали затруднения и  в  тех случаях, когда по одной улице домами владели 
однофамильцы, и при указании адреса надо было обозначать, что адресат живет 
не только в доме иванова, но “в доме иванова, бывшем Брабец”. вообще, впро-
чем, надо сказать, что не было еще общепринятого порядка в обозначении адре-
сов и их обозначали то по полицейским частям и кварталам, например Хамовни-
ческой части 2-го квартала на углу Неопалимовского и Малого трубного переулка 
дом такого-то, то по церковным приходам, например “у Мартына исповедника”, 
“у успенья на-Могильцах”, “в приходе церкви Неопалимыя купины”. иногда же 
прибегали к различным совершенно случайным обозначениям: против такой-то 
церкви, против вдовьего дома, против пожарного депо1 и т. д. Нумерация домов 
начала заводиться, помнится, с 90-х годов (ХіХ століття. — В. М.), но этот обще-
европейский порядок, уже давно усвоенный в Петербурге, в Москве прививался 
очень туго».

утім, у часи Шевченка домовласників успішно розшукували за їхніми пріз-
вищами. Пам’ятаймо про це, бо номери будинків, які тепер екстраполюють на 
той час, коли їх насправді не вивішували, невиправдані в науковому досліджен-

1  важко погодитися з тим, що уточнення в адресі назвою приходської церкви, пожежного депо чи 
поліцейської дільниці були «випадковими». якраз такі «позначення» давали змогу знайти домовласника 
безпомилково.
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ні1. інша річ, коли вони називаються стосовно ХХ століття чи сьогодення, щоб 
уявити місце тодішнього розташування московських будинків.

у Москві середини ХіХ століття жодних проблем із пошуком будинку Щепотьє-
вої не було. зате вони виникли через сто років, коли дослідники намірилися точно 
встановити, де конкретно знаходився цей будинок. Почалося з  того, що вони по-
лінувалися по-справжньому пошукати домовласницю з  досить рідкісним для Мо-
скви прізвищем. авторитетний московський біограф Щепкіна Борис земенков на-
прикінці 50-х років ХХ століття заявив, що в жодному довіднику тих часів йому не 
вдалося виявити прізвища домовласниці Щепотьєвої. Через тридцять років автори 
книги «Шевченко в Москве» і. карабутенко, о. Марусич і М. Новохатський повтори-
ли це твердження і висловили припущення, що Шевченко жив, очевидно, в будинку 
Щепотьєва, але, не відаючи про господаря, знав лише його дружину2. Між іншим, 
тоді ще ніхто не знав, що навіть московська поліція доповідала начальству саме 
про «будинок Щепотьєва». у знайденому мною в центральному історичному архіві 
Москви «рапорті» московського обер-поліцмейстера князя кропоткіна воєнному 
генерал-губернаторові закревському йшлося про те, що «отставной рядовой 
тарас Шевченко прибыл из Нижегородской губернии проездом в  с.-Петербург 
и остановился сретенской части 1 квартала в доме Щепотьева»3.

утім, все це були легковажні заяви, зумовлені, з одного боку, поверховим під-
ходом тодішньої московської поліції, яка не зафіксувала чи не врахувала, мабуть, 
смерть Щепотьєва, з іншого — неглибоким вивченням питання радянськими іс-
ториками. досить розгорнути «книгу адресов жителей Москвы» за 1858 рік з адре-
сами артистів і прочитати: «Щепкин Михайло семёнович, сретенская часть, на 
Малой дмитровке, в  воротницком переулке, дом Щепотьевой»4. але не заспо-
коївся на цьому й  провів велику пошукову роботу в  архівах, аби доконечно під-
твердити, хто був власником будинку, в якому зупинився Шевченко. Надзвичайно 
цікавою виявилася знахідка сповідальної відомості церкви старого Пимена5 про 
сповіді парафіян конкретно по кожному будинку під час святої Чотирьохдесят-

1  Навіть у  90-х роках ХіХ століття не тільки в  приватному листуванні, а  й  в  офіційних адре-
сах, скажімо, друкарні, що видала книгу, вказували не номер будинку, а  називали такі координати: 
«Москва. типография М. и. волчанинова, Б. Чернышевский пер., д. Пустошкина против английской 
церкви».

2  Карабутенко И., Марусич А., Новохатский М. Шевченко в  Москве. историко-литературный 
очерк. — к.: радянський письменник, 1989. с. 156. 

власне, київські автори і в цьому некритично продублювали своїх московських попередників. теа-
трознавець в. Маслих у статті «По щепкинским местам» в журналі «театр» (№ 8) ще в 1963 році ствер-
джував: «Щепкін поселився у воротниковському провулку в будинку Щепотьєва… тут прожив кілька 
днів т. Г. Шевченко».

3  центральний історичний архів Москви, ф. 16, оп. 47, спр. 130, арк.11.
4  книга адресов жителей Москвы составлена по официальным сведениям и документам к. Нистре-

мом. 1858. книга чиновников служащих. — Москва. в типографии т.т. волкова и комп. 1858. с. 184.
5  Повна назва документу: «ведомость именная, учинённая Никитского сорока, Пименовским, что 

в старых воротниках, священником александром алексеевичем остроумовым с причтом, обретающи-
мися при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людям, со изъявлением против коегождо имени 
о бытии их в святую Четыредесятницу у исповеди и святых таин причастия… в тысяча восемьсот пять-
десят седьмом году».
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ниці1 навесні 1857  року, в  якій записано і  Щепкінову сім’ю: «дом Щепотьевой. 
артист Московских императорских театров Михаил семёнович Щепкин. Жена 
его елена дмитриевна. дочь их девица вера2»3.

точна адреса стоїть і на листах, які отримував великий артист. скажімо, в паперах 
тодішнього московського генерал-губернатора арсенія закревського є  конверт із 
адресою артиста: «сретенской части на Малой дмитровке воротниковском переулке 
в  д. Щепотьевой». сам Щепкін, знаходячись на гастролях в  ярославлі у  квітні 
1858 року, тобто відразу після від’їзду з Москви Шевченка, писав дружині олені дми-
трівні Щепкіній: «в Москву в приход старого Пимена в дом госпожи Щепотьевой»4. 
Ще один лист олені дмитрівні з ярославля, датований 11 квітня 1858 року, Михай-
ло семенович підписав так: «её высокоблагородию елене дмитриевне Щепкиной 
в Москве. в приход старого Пимена в доме г-жи Щепотьевой»5.

стало зрозуміло, що власницею будинку, в якому жив Щепкін на той час, коли 
в нього гостював Шевченко, була саме Щепотьєва.

Про цю сенсацію я доповів у січні 2006 року на традиційних «Щепкінських чи-
таннях» у Будинку-музеї М. с. Щепкіна. Наступного року вийшла в світ моя книга 
«тарас Шевченко: “Моє перебування в Москві”», в якій писав таке: «тож поставимо 
крапку в надуманій версії з відсутністю домовласниці Щепотьєвої та назавжди при-
пинимо невиправдану ревізію напрочуд точного щоденникового запису Шевченка. 
Насправді, як він і зафіксував, будинок числився не за Щепотьєвим6, а саме за Ще-
потьєвою».

інша річ, що пошуки домовласниці Щепотьєвої з  воротницького провулка7 
були непростими. 

цей будинок давно знесено, але навколо нього пристрасті не вщухають. річ 
у тому, що неподалік від помешкання Щепкіна знаходився будинок, у якому в травні 
1836 року під час останнього приїзду до Москви жив у свого друга Павла Нащокіна 

1  великий піст перед Пасхою, який готує віруючих до пасхального свята, очищуючи і освячуючи їх 
душі через покаяння, молитву, сповідь, причастя. в 1857 році Пасха була 7 квітня.

2  Щепкіна віра Михайлівна (1830–1896), єдина з дітей тоді жила з батьками. в квітні 1857 року 
Щепкіни писали в рим сину Миколі Михайловичу про довгу хворобу віри: «Наконец Мин велел по-
ставить пиявки. Поставили 7 пиявок, и такая кровяная, что насилу могли остановить. с первого часу всё 
шло и 8 часов. теперь ей получше, и всем в доме лучше».

3  центральний історичний архів Москви, ф. 203, оп. 747, од. зб. 1727, арк. 811–811 зв.
4  державний центральний музей ім. о. о. Бахрушина, ф. 312, оп. 1, од. зб. 255.
5  там само, од. зб. 48.
6  згадані автори називали трьох Щепотьєвих, а ще кілька потрапили мені на очі в історичних доку-

ментах; в некрополі донського монастиря я навіть знайшов могилу титулярного радника і кавалера Ми-
хайла Щепотьєва (1790–1848). Проте в контексті сказаного до чоловіків Щепотьєвих інтерес зникає.

7  воротницький (воротниковський провулок) — назва виникла в ХVіі столітті, з ХV століття тут 
знаходилася воротниковська слобода, в якій мешкали воротники — вартові при воротах кремля, ки-
тай-города і Білого города. звідси і назва провулка. так вважається нині. Проте забулася цікава точка 
зору москвознавця ХіХ століття івана кондратьєва, який писав: «Помимо сторожей у городских ворот 
воротниками назывались особые мастера при пушечном деле. Поэтому, принимая во внимание, что 
вблизи этой местности проживали военные мастера в Бронной, в Палашах и в Пушкарях, более веро-
ятно здесь название военных воротников (воротить, поворачивать), а не привратников, которые жили 
поблизости своих ворот». у цьому випадку йшлося не про воротниковську слободу взагалі, а саме про 
воротниковський провулок.
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поет олександр Пушкін1. це був одноповерховий цегляний особняк із дерев’яним 
мезоніном, збудований в 1817–1820 роках, у підвалі знаходилася кузня. в 1838 році 
замість мезоніна збудували другий поверх2. Будинок № 12 зберігся і  називається 
тепер «Будинком Нащокіна», на ньому встановлено меморіальну дошку, присвячену 
Пушкіну. тут часто бував Гоголь, і Нащокін став прообразом одного з героїв другого 
тому «Мертвых душ» — Хлобуєва.

так от, у 60–80-х роках минулого століття в історичній і москвознавчій літературі 
усталилася думка, що саме будинок № 12 винаймав Щепкін і  саме тут у  березні 
1858  року жив Шевченко3. вже згаданий Борис земенков ще в  1966 році писав: 
«Щепкін переселився в будинок № 12 у воротниковському провулку… за кілька років 
перед тим у цьому будинку жив близький друг Пушкіна — Павло воїнович Нащокін, 
якого неодноразово відвідував тут Щепкін. важко повірити, що артист переселився 
в цей театральний район лише заради побутових і житейських зручностей — надто ба-
гатозначний вибір ним цього гостинного притулку, де, здавалося, ще не стихли дружні 
голоси письменників, артистів, музикантів, які збиралися у П. в. Нащокіна, а кімнати 
ще берегли тепло щепкінських зустрічей з о. с. Пушкіним»4. версію земенкова актив-
но підтримував доцент Московського університету Михайло зозуля, який у 1974 році 
писав: «Будинок, у якому Щепкін приймав тоді Шевченка, був до певної міри знаме-
нитим. цей будинок знав Пушкіна й Шевченка, Щепкіна і Гоголя, Грановського і тур-
генєва, багатьох учених, артистів і музикантів». у «Шевченківському словнику» (1977) 
до статті зозулі «Москва» було навіть вміщено фотографію номера дванадцятого: «Бу-
динок, де в квартирі М. с. Щепкіна жив т. Г. Шевченко 1858». так само ще й нині 
в «коментарях» до шостого тому Повного зібрання творів Шевченка стверджується: 
«сучасна адреса тодішньої квартири М. с. Щепкіна — воротниковський провулок, 
12». відомий москвознавець сергій романюк також наполягав, що саме в цьому бу-
динку мешкав актор М. с. Щепкін: «Будинок № 12 в той час… належав а. і. івановій… 
в 1847–1858 рр. будинок винаймав актор М. с. Щепкін. тут же в 1858 р. зупинив-
ся т. Г. Шевченко»5. Щоправда, того ж 1998 року в книзі «По землям московских сел 
и слобод», а потім і через десять літ романюк писав інакше: «т. Г. Шевченко відвідав 
Москву вже на схилі років6. він приїхав 10 березня 1858 р. і, переночувавши в готелі, 
поселився у свого давнього друга, актора Малого театру М. с. Щепкіна, який тоді ви-
наймав будинок у якоїсь Щепотьєвої в воротниковському провулку (№ 12)»7. таким 

1  у щоденнику Бодянського записано 25 жовтня 1850 року: «Наиболее Пушкин любил Нащокина, 
который давал ему всегда в заем денег».

2  «Паспорт», складений у грудні 1973 року, на об’єкт культурної спадщини федерального значення 
«дім, у якому жив о. с. Пушкін у свого друга П. в. Нащокіна в 1836 р.». с. 2.

3  у «літописі життя і творчості т. Г. Шевченка», складеному Миколою ткаченком в 1961 році, міс-
тилася така інформація: «Березня 11. з цього дня до виїзду з Москви жив у М. с. Щепкіна (тепер велика 
каретна вулиця, № 16)...» це була груба помилка, бо з будинку у великому каретному провулку Щепкін 
виїхав за десять років до приїзду Шевченка в Москву. дивно, адже в 1944 році ткаченко писав інакше: 
«Поет тоді жив на старо-Пименському провулку, коло теперішньої площі Пушкіна».

4  Земенков Б. С. М. с. Щепкин в Москве. М.: Московский рабочий, 1966. с. 111–112.
5  Романюк С. К. из истории московских переулков. М., 1988. с. 493–494.
6  Насправді, Шевченко вперше приїхав у Москву в лютому 1844 року, коли йому було 30 років.
7  Романюк С. К. Москва за садовым кольцом. М.: аст: астрель, 2007. с. 72.
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чином, визнано, що Щепкін жив у будинку, який належав Щепотьєвій, але насправді 
називається будинок, яким володіла іванова, що лише заплутує питання.

Моє звернення у 2008 році до комітету з культурної спадщини міста Москви 
(Москомспадщини) не переконало тамтешніх москвознавців у неправоті їх багато-
літньої позиції. в своїй відповіді вони повторили помилкове твердження, зіславшись 
на… «дані дослідника с. к. романюка».

Першими висловили сумнів з приводу того, що тарас Григорович жив у будинку 
Нащокіна, вже згадані автори книги «Шевченко в Москве» і. карабутенко, о. Ма-
русич і М. Новохатський. вони справедливо вказали на те, що Шевченко не міг не 
відзначити в своєму щоденнику про перебування Пушкіна в будинку, де й він зупи-
нився, проте великий український поет навіть не згадує про великого російського 
поета. додамо від себе, що так само й Щепкін ніколи й ніде не зазначав, що він жив 
у будинку, де бував Пушкін, а він же його добре знав. Правда, ці сумніви не могли 
переконливо й остаточно заперечити твердження прихильників зручної та прива-
бливої версії, що в одному будинку жили чи бували в різний час і Пушкін, і Щепкін, 
і Шевченко. Принаймні, ця версія панує в Москві до цього часу. Проте вона не від-
повідає дійсності. довести це неважко. відомо, що нинішній будинок № 12 у во-
ротницькому провулку насправді належав губернській секретарші аграфені іванів-
ні івановій, про що є  чіткий запис в  «алфавитном указателе к  плану сретенской 
части»: «ивановой аграфены ив. губерн. секретарши, в воротническом пер.». але 
ж ми напевне знаємо, що будинком, у якому жив Щепкін і  зупинявся Шевченко, 
володіла зовсім інша домовласниця — Щепотьєва.

довелося зануритися в  архівні документи. в  центральному архіві науково-
технічної документації м. Москви знайшовся «указатель к  плану города Москвы, 
печатанному Московскою городскою распорядительною думою в  1868 году», 
а в ньому — безцінна для мене «ведомость городских и владельческих имуществ по 
планам 1849–1854 годов». у цій «відомості» в сретенській частині я знайшов воло-
діння «Щепотьевой, поручицы, жены канцеляриста».

ця знахідка, знову ж таки, була вкрай важливою, і я задовольнився нею на час 
виходу в світ книг «тарас Шевченко: “Моє перебування в Москві”» й «тарас Шев-
ченко і осип Бодянський». але сама по собі ця інформація  також не відповідала на 
питання, де саме стояв будинок Щепотьєвої у воротницькому провулку. річ у тому, 
що в «алфавитном указателе к плану сретенской части», в якому перелічені пріз-
вища власників усіх будинків і проставлені номери володінь на тодішньому плані 
міста, прізвище Щепотьєвої відсутнє. скоріше за все, тому, що на момент його ви-
ходу в світ у 1860-х роках вона вже перестала володіти будинком. це припущення 
документально підтвердилося після того, як у центральному історичному архіві Мо-
скви були вивчені сповідальні відомості церкви старого Пимена за 1859–1860 роки. 
у 1859 році Щепотьєва була на сповіді, а серед мешканців її будинку названо Щеп-
кіна. відомо, що того року сім’я артиста переїхала в інший будинок, але в 1860 році 
в сповідальній відомості не числилася вже й Щепотьєва.

у подальших дослідженнях уже ніяк не міг допустити, щоб точне місцезнахо-
дження будинку Щепотьєвої, в  якому два тижні жив у  Щепкіна Шевченко, зали-
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шилося не встановленим. я  вирішив звернутися за допомогою до центрального 
історичного архіву Москви. Повна невдача! відповідь була такою: «Повідомляємо, 
що в  документах архіва відомостей з  історії будинку Щепотьєвої, що знаходився 
у воротниковському провулку сретенської частини м. Москви, не виявлено». таким 
чином, найвагомішими залишилися щоденникові записи самого Шевченка (про 
них скажемо далі), які свідчили, що з вікна будинку Щепотьєвої було видно церкву 
«старого Пимена».

і тоді в справу втрутився щасливий випадок, але з тих, через які пробиває собі 
дорогу закономірність. у  процесі роботи часто зустрічалися вчені й  архівісти, які 
так чи інакше допомагали в історичному пошуку, а цього разу щаслива дослідниць-
ка доля звела мене з унікальною жінкою, кандидатом мистецтвознавства, автором 
великих монографій, заслуженим діячем мистецтв росії лідією андреєвою. вияви-
лося, що лідія володимирівна з дня народження в 1930 році й до 1953 року жила 
в будинку № 16 в старопименовському провулку. її батько — володимир андреєв 
(1899–1980) — був крупним інженером-будівельником, а мати — тетяна Просвірова 
(1895–1943) — архітектором. у середині 30-х років архітектор Просвірова взялася 
за надбудову чотирьох нових поверхів до двоповерхового старого будинку № 14 по 
старопименовському провулку, і тоді вперше її донька лідія почула з розмов батьків 
про те, що в сусідньому з материним новобудом будинку в ХіХ столітті жив актор 
Михайло Щепкін. у сім’ї його так і називали «дім Щепкіна», і це міцно закріпилося 
у свідомості дівчинки, яка згодом призначала побачення біля «дому Щепкіна».

двадцять дев’ятого червня 2008 року лідія андреєва показала мені та людмилі 
Гільмановій (вона серйозно допомагала в пошуках архівних документів), точне міс-
це, де стояв колись будинок Щепотьєвої, в якому в 1848–1859 роках мешкав Щеп-
кін, а в березні 1858 року гостював Шевченко. «дім Щепкіна» було знесено в 70-х 
роках минулого століття, коли на його місці — на розі двох провулків — побудували 
новий будинок. його нинішня адреса — старопименовський провулок, № 12/6. 

Будинок Щепотьєвої, з  якого Шевченко бачив «старого Пимена», справді ви-
ходив вікнами на церкву, бо своїм парадним фасадом був зорієнтований на в’їзд із 
тверської вулиці по Пименовському провулку1.

спогади лідії андреєвої були підтверджені фотознімками та матеріалами з фо-
тотеки державного науково-дослідного музею архітектури ім. о. в. Щусєва, де, зо-
крема, збереглися зображення «дому Щепкіна», зроблені в 1840-х роках, коли в ньо-
му жив Михайло семенович2, і незадовго до його знесення в радянські часи.

Після показу лідією андреєвою конкретного місцезнаходження «дому Щепкі-
на» з’явилася можливість відшукати його на планах Москви середини ХіХ століття.

у «Плане сретенской части» з воротницьким і Піменовським провулками з ма-
ловідомого «атласа столичного города Москвы» 1852–1853 років видно, що будинок 
Щепотьєвої входив до володіння № 47 і на плані має форму перевернутої літери «Г». 

1  зазначу, що за Шевченкових часів провулок називався Пименовським, пізніше й зараз — старо-
пименовським.

2  у фототеці державного науково-дослідного Музею архітектури ім. о. в. Щусєва зазначено: «Буди-
нок на розі Пименовського й воротниковського провулків» (колекція іV, негатив 188).
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Щепкін мешкав у тій частині будинку, що виходила фасадом на воротницький про-
вулок (цілком можливо, що лише ця частина й належала Щепотьєвій).

у документах центрального архіву науково-технічної документації м. Москви 
перша згадка про будівлю на цій ділянці зустрічається в січні 1835 року. тоді було за-
тверджено «План дому, стоящему в земляном городе сретенской части 1-го квартала 
под № 26 владения титулярной советницы анисьи андреяновой дочери анфиловой»1. 
з «експлікації», складеної в той час, видно, що на розі Пименовського й воротницько-
го провулків знаходився палісадник, а за ним ― одноповерхова дерев’яна нежитлова 
будівля площею 46 квадратних саженів2. Через якийсь час на цьому місці вже стояла 
дерев’яна одноповерхова житлова будівля, а впритул до неї ― дерев’яний сарай, що 
входили до володіння княгині кудашевої3. Пізніше прізвище княгині зустрічається 
в документах, як власниці будинку в стрілецькому провулку сретенської дільниці Мо-
скви, а будівлю на розі двох провулків вона, скоріше за все, і продала Щепотьєвій.

Жінка не встигла потрапити як власниця цього будинку до «алфавитного ука-
зателя к плану сретенской части», складеного в 60-х роках ХіХ століття, коли вона 
ним уже не володіла, та й Щепкін на той час переїхав із воротницького провулка. 
Проте неважко звірити «План сретенской части» з  «алфавитным указателем», на 
якому також стояли відповідні номери володінь, але вже біля конкретних прізвищ. 
так от, володіння № 70 на «Плані» у «Покажчику» відповідає прізвищу відомої нам 
аграфени іванової, і саме тут знаходився будинок Нащокіна, а, скажімо, № 55 — 
церква «Пимена Чудотворца, что в старых воротниках», яку бачив Шевченко з ві-
кна будинку Щепотьєвої. Хто ж у той час — на початку 60-х років — володів цим 
будинком? виявляється, титулярна радниця онисія анфілова. Ми зустрічали це 
прізвище серед власниць володіння в середині 30-х років («онисія андріянова дочка 
анфілової»). Певно, що анфілова мала свій будинок на території володіння № 47 
увесь цей час, а потім ще й придбала будинок у Щепотьєвої.

«Дивлюся у вікно на старого Пимена»

тепер  — про «старого Пимена» (ще його називали «великим Пименом у  ста-
рих воротниках»). церкву було названо на честь преподобного Пимена. відома 
з 1493 року, тобто з часу, коли вперше з’явилася письмова згадка про арбат. у серед-
ині XVII століття слободу воротники було перенесено в сущове, де воротники також 
побудували в 1672 році церкву Преподобного Пимена, що стала називатися храмом 
Пимена Нового4. Більш ранню церкву в народі назвали «старим Пименом».  історичні 
джерела свідчать, що в другій половині XVII століття вона була дерев’яною. цегляною 

1  Появу цього документа спричинило те, що наприкінці 1834 року онисія андріянова звернулася 
до місцевих властей з письмовою заявою про звільнення її будинку від «постойної повинності».

2  центральний архів науково-технічної документації м. Москви, ф. 1, оп. 1, од. зб. 45, спр. 1, арк. 1.
3  там само, спр. 2, арк. 6.
4  в офіційних документах того часу читаємо: «Пимена Чудотворца, что в Новых воротниках, в пе-

реулке воротниковском». тобто, в ті часи існували два провулки з однаковою назвою. Нас цікавить во-
ротниковський (воротницький) провулок біля старого Пимена в сретенській дільниці Москви.
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її споруджено в 1681–1682 роках. тоді ж було зведено шатрову дзвіницю, що стояла 
окремо і вирізнялася рідкісною витонченістю. в 1689 році після пожежі храм понов-
лено. в ХіХ столітті за два заходи на місці старої церкви збудовано нову. в 1825 році 
звели трапезну з боковим вівтарем преподобного Пимена. Головну церкву перебудову-
вали впродовж десятиліття, починаючи з 1848 року, й освячено 20 вересня 1859 року. 
таким чином, у той час, коли Шевченко бачив «старого Пимена», головну церкву саме 
добудовували1. втім, у вівтарях правили служби, тут у січні 1854 року відспівували ста-
реньку матір Щепкіна — Марію тимофіївну: «у меня домашнее горе. Мать скончалась 
20-го сего месяца, — отпевать будут в субботу у старого Пимена».

«Пимен Чудотворець, що в  старих воротниках» за часів Шевченка був однією 
з тринадцяти приходських церков сретенської дільниці Москви. Проте наприкінці 
ХіХ —  початку ХХ століть він уже входив до арбатської дільниці, про що є свідчення 
в переліку церков у «Путеводителе и справочнике по Москве. Москва белокаменная»: 
«св. Пимена Преподобного… Что в старых воротниках — арбатская часть, 2 участок, 
угол воротниковского и  Пименовского переулков»2 (тепер  — № 5). На «Плане 
арбатской части», складеному в 1901 році, видно, що територія між вулицями Мала 
дмитрівка і тверська, в тому числі з воротниковським провулком, повністю відійшла 
до арбатської дільниці. значить, Щепкін жив недалеко від арбату, а отже, і Шевченко.

Прочитаємо про храм у дореволюційному путівнику по Москві:
«свернём в  тихий, осенённый большими деревьями Пименовский переулок. 

сквозь их ветви виднеется в глубине старинная шатровая колокольня церкви св. 
Пимена с двойной висячей аркой. её шатер уцелел от ХVіі в. и в очертаниях хранит 
некоторую расплывчатость. сам храм с его куполом и колоннами, перестроенный 
в 1825 году, переносит нас совсем в иную эпоху — эпоху классицизма. очертания 
храма немного тяжелы. весь он как будто придавлен к земле. Несоответствие сти-
лей колокольни и храма резко бросается в глаза. церковь называется св. Пимена, 
что в воротниках».

1  Після цього храм обновляли в 1893–1899 роках. у радянські часи на старого Пимена чекала тяж-
ка доля. церкву було закрито вже в 1923 році, ніби-то у зв’язку з тим, що на дзвіниці знайшли… само-
гонний апарат. Храм передали комсомольцям, і  3 травня 1923 року в  ньому проходила конференція 
краснопресненського райкому комсомолу, про що газета «Правда» розповідала так:

«...Портрет либкнехта раздвинул образа в алтаре. спрятался за знаменами Пантелеймон-целитель. 
со стен кричат заголовками стенные газеты:

— Готовим смену!
— На обе лопатки святых! Молчат угодники...
Шла бабушка мимо древняя... смотрит — народ в церковь валом валит — верно, архиерей служит. 

зашла. Парень из мандатной комиссии поглядел:
— заходи, бабушка...
комсомолец у входа убрал винтовку:
— Милости просим...
На пороге, перекрестясь, слушает...»
Храм старого Пимена було знесено в 1932 році. Пам’ять збережено нині в назві старопименов-

ського провулка, що простягається між тверською вулицею і вулицею Мала дмитрівка.
2  На рубежі ХіХ і ХХ століть біля церкви старого Пимена жив відомий російський історик дмитро 

іловайський (1832–1920). із цього приводу на початку 30-х років минулого століття написала спогади 
«у старого Пимена» дружина івана Буніна віра Муромцева і родичка іловайського Марина цвєтаєва 
(«дом у старого Пимена»).
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у перший день перебування в Москві поет, який сподівався відразу подивитися 
місто й зустрітися з друзями, але, захворівши, вимушений був сидіти вдома та ще 
й дотримуватися суворої дієти1, роздратовано записав у щоденнику: «Сиди да смотри 
в  окно на старого безобразного Пимена». Мабуть, пильний погляд художника відразу 
відзначив важкуватість обрисів храму, та все ж його судження несправедливе — ста-
рий Пимен привертав увагу і мав симпатичний вигляд, у чому можна переконати-
ся, переглянувши фотографії. Храм опоетизував художник іван Павлов на гравюрі 
«старопименовський провулок», де його зображено в контексті ближніх будинків.

утім, ясно, що не про храм ішлося, а просто тарасу Григоровичу набридло сидіти 
вдома, в чому він сам зізнався через три дні: «Надоело смотреть в окно на старого Пиме-
на». схожий запис у Шевченковому щоденнику зустрічаємо 22 вересня 1857 року, 
коли поет через непогоду вимушений був сидіти в квартирі в Нижньому Новгороді: 
«На улицу бразные толкачи с реповидными верхушками, и ничего больше не видно из моей 
квартиры. Скучно».

Пам’ятаймо, що тарас Григорович не збирався залишатися в Москві надовго, він 
поспішав до Петербурга2. своєму другові Михайлу лазаревському обіцяв 25 лютого, 
того самого дня, коли від нього отримав звістку про дозвіл проживати в Петербурзі: 
«…Через тиждень або два я сам… поцілую, і тебе, і Семена (с. с. Гулака-артемовського. — 
В. М.), і всіх добрих людей, сущих в Петербурге».та для нас найцікавіше пояснення за-
тримки в Москві пов’язане саме з Михайлом Щепкіним, яке тарас Шевченко ви-
клав у листі до анастасії толстої від 5 березня 1858 року перед від’їздом із Нижнього 
Новгорода в Москву. Поет писав: «В Москве остануся несколько часов, для того только, 
чтобы поцеловать моего искреннего друга, знаменитого старца М. С. Щепкина. Говорил ли 
вам Лазаревский, что этот бессмертный старец сделал мне четырёхсотверстный визит 
о Рождественных святках. Каков старик? Самый юный самый сердечный старик! И мне 
было бы непростительно грешно не посвятить ему несколько часов в Москве».

ці слова свідчать, до кого найперше їхав у  Москву Шевченко  — до Щепкіна! 
так само бачимо, що майже через два місяці після приїзду Михайла семеновича до 
Нижнього Новгороду тараса Григоровича переповнювали захоплення вчинком ар-
тиста та вдячність йому.

«Я в Москві, нездужаю»

Приїзд тараса Шевченка до Москви був затьмарений хворобою, початок якої 
Шевченко зафіксував у щоденнику 10 березня: «В три часа пополудни 8 марта оста-
вил Нижний на санях, а  во Владимир приехал 9-го ночью на телеге. Кроме этого весьма 
обыкновенного явления в настоящее время года, ничего особенного не случилось, кроме лёгкого 

1  коли 12 березня ввечері прийшли гості, Шевченко на прохання Щепкіна спустився вниз 
з перев’язаною головою, але довго бути з ними не міг: «Подали ужин, гости сели за стол, а я удалился в свою 
келию».

2  вимушений тоді чекати, Шевченко дратувався, бо не любив цього, тим більше, що йшлося про 
повернення із заслання. в щоденнику записував: «Ожидание, как всякое ожидание несносно». Або: «Лучше 
решительный удар обуха, нежели тупая деревянная пила ожидания».
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воспаления в левом глазе и зуда на лбу. Во Владимире я взял розовой воды и думал всё покон-
чить этим ароматическим медикаментом. А вышло не так, как я думал».

уже 11 березня, коли Шевченко переселився до Щепкіна, стан його здоров’я 
значно погіршився: «...Глаз мой распух и покраснел, а на лбу образовалося несколько групп 
прыщей». отже, в дорозі тарас Григорович, очевидно, застудився, до того ж загостри-
лася цинга, якою він тяжко хворів, та інші болячки, здобуті на засланні1, можливо, 
далися взнаки нижньогородські проблеми з харчуванням.

до лікаря Шевченко звернувся відразу, як тільки поселився у Щепкіна: «Облобызав 
моего великого друга, отправился я к доктору Ван-Путерену, моему нижегородскому знако-
мому». як свідчить «российский медицинский список на 1858 год», дмитро іванович 
ван-Путерен був у  Нижньому Новгороді молодшим лікарем приказа громадської 
опіки і  лікарем міського дворянського інституту. Шевченко нещодавно  — 20 січ-
ня — проводжав його з Нижнього Новгороду в Москву і Петербург. лікар уважно 
оглянув поета: «Он прописал мне английскую соль2, зелёный пластырь3, диету и по крайней 
мере неделю не выходить на улицу. Вот тебе и столица!» Наступного дня, 12 березня, 
дмитро ван-Путерен відвідав Шевченка вдома. це був освічений і досвідчений лі-
кар, автор ряду наукових праць, зокрема про інфекційні захворювання. Шевченко 
відразу записав у  щоденнику: «Посетил меня доктор Ван-Путерен4, прибавил еще два 
лекарства для внутреннего и наружного употребления. И посулил мне по крайней мере не-
делю заточения и поста. Веселенькая перспектива!» того ж дня пише Михайлу лазарев-
ському в Петербург: «Я в Москві, нездужаю. Око розпухло і почервоніло, трохи з лоба не 
вилазить. Доктор посадив мене на дієту5 і не велів виходить на улицю. От тобі і столиця!.. 
Доктор говорить, що я неділю або й дві остануся в Москві».

у цьому ж листі Шевченко просив лазаревського найти «гульвісу овсянникова6» 
й сказати йому, щоб він обов’язково побачився з ним у Москві. Михайло лазарев-
ський відповів одразу: «овсянникова опять не видел несколько веков и не знаю, здесь 
ли он; но вчера послал ему по городской почте письмо, чтобы он непременно заехал 
к тебе в Москве». Продовження цієї теми знаходимо в листі поета від 19 березня до 

1  уже наприкінці 1847 року тарас Шевченко скаржився андрію лизогубу: «…Восени мучив мене рев-
матизм — а тепер цинга, у мене її зроду не було, а тепер така напала, що аж страшно». тоді ж писав Михай-
лу лазаревському: «…Занедужав я спершу ревматизмом, тяжкий недуг… а тут спіткала мене  цинга лютая…» 
в лютому 1848-го сповіщав лизогуба: «…Тепер зуби і очі так болять, що не знаю, де дітись». Через два роки 
скаржився василю Жуковському: «…казарменная жизнь и скорбут (цинга. — В. М.) разрушили мое здо-
ровье… и скорбут и казарменная жизнь совершенно разрушили моё здоровье».

2  англійська або гірка сіль — безбарвні кристали сірчанокислої магнезії солоно-гіркого смаку, що 
легко розчиняються у воді. Мають проносну дію. очевидно, сіль було призначено ван-Путереном для 
очищення організму.

3  зелений пластир (наривний) до цього часу призначається для лікування карбункулів і фурункулів. 
вихідною сировиною для його виробництва є донник лікарняний і донник білий.

4  візит доктора в Москві коштував недешево — від 3 до 10 рублів.
5  у «словнику мови Шевченка» це слово зареєстровано в даному контексті. там сказано, що поет 

уживав його один раз. Насправді, в щоденнику Шевченко пише про призначення йому лікарями дієти 
ще тричі — 14, 16 і 17 березня.

6  Ще в Нижньому Новгороді Шевченко попросив овсянникова придбати йому чемодан у Петербур-
зі. двадцять другого лютого поет писав Михайлу лазаревському: «Дожидаю Овсянникова с чемоданом, а то 
б я вже давно виїхав». Четвертого березня він занотовує в щоденнику, що знаходиться «в ожидании Овсянни-
кова и полицейского пропуска в Питер». але Шевченко так і не дочекався його в Нижньому Новгороді.
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того ж лазаревського: «Де той там у чорта Овсянников пропадає? Я не знаю, чи купив 
він мені чемодан, чи ні. Якщо купив, то нехай хоч соломою напха та пришле мені, а то до-
ведеться в Москві куповать». так і невідомо, чи зустрівся Шевченко з овсянниковим 
у Москві. судячи з усього — не зустрівся.

тринадцятого березня ван-Путерен повернувся до Нижнього Новгороду, на-
томість рекомендував Шевченку свого приятеля, лікаря-німця, який у той день до 
хворого не прийшов. і тарас Григорович звернувся за допомогою до Щепкіна: «при-
гласить медика, какого он лучше знает, потому что болезнь моя не шутя меня беспокоит. 
Михайло Семенович пригласил доктора Мина. Завтра я его дожидаю».

Наступного дня, чекаючи лікарів, Шевченко записав у  щоденнику: «Отправил 
Лазаревскому два рисунка, назначенные для преподнесения Марии Николаевне». Про ці 
малюнки Шевченко повідомляв Михайла лазаревського двічі  — 12 і  19 березня. 
зокрема, 12 березня писав: «З завтрашньою почтою посилаю тобі два рисунка. Закажи 
снять фотографу дві копії в половину менше, одну для себе, а другу для мене. А потім передай 
рисунки графу Федору Петровичу і попроси його, щоб він при случаї передав їх Мар’ї Ніко-
лаєвні для альбома. Коли вони будуть варті того. Я сам думав передать їх лично, та бач, що 
зо мною зробилось». Малюнки були призначені для подарунка президентові академії 
художеств великій княгині Марії Миколаївні романовій (1819–1876), через яку віце-
президенту академії художеств Федору толстому та його дружині анастасії толстій 
вдалося домогтися дозволу Шевченкові повернутися до Петербурга. На жаль, досі не 
встановлено, які саме малюнки були надіслані.

Чотирнадцятого березня Шевченко зафіксував у  щоденнику: «После обеда яви-
лись ко мне два доктора, хорошо еще, что не вдруг. Приятель Ван-Путерена прописал какую-
то микстуру в темной банке, а Мин — пильнавскую воду1 и диету. Я решился следовать 
совету последнего.

Дмитрий Егорович Мин — ученый, переводчик Данте и еще более ученый и опытный 
медик. Поэт и медик. Какая прекрасная дисгармония.

У старого друга моего Михайла Семеновича везде и во всем поэзия, у него и домашний 
медик поэт».

Шевченко був точний — Мін справді став сімейним лікарем Щепкіних. у листі 
дружини артиста олени дмитрівни до сина олександра Михайловича від 8 травня 
1857 року читаємо: «…Мне гораздо лучше, лечит меня Мин, он теперь нас лечит». у той 
же день вона повідомляла сина Миколу Михайловича, який перебував у Парижі: «спа-
сибо Мину… и его лечению… Мину я благодарна очень за то, что через день у меня был».

1  ішлося про штучну мінеральну пільнауську воду, що вироблялася, зокрема, в  одесі з  кінця 
1820 років. у Москві, на остоженці, в Хілковому провулку, що зеленим парком спускався до Москви-
ріки, знаходився модний курорт «штучних мінеральних вод», у якому пацієнтів лікували за великі гроші 
водами, в тому числі пільнауською, та моціоном. засновником цього закладу був популярний на початку 
XIX століття лікар лодер, і багатіїв, які нагулювали собі здоров’я на садових доріжках курорту, московські 
дотепники прозвали «лодырями».

до речі, Шевченків приятель Михайло Максимович влітку 1823 року слухав лекції лодера на ме-
дичному факультеті Московського університету, а згодом лікувався московськими штучними мінераль-
ними водами, і цим жваво зацікавився Микола Гоголь, який 2 липня 1833 року просив у листі: «уведоми-
те, пожалуйста, какую пользу принесёт вам московский водопой и каким образом вы проводите на нем 
день свой». Максимович поправляв здоров’я за допомоги штучних мінеральних вод і в києві в 1845 році.
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дмитро Мін (1818–1885) заслуговує на нашу увагу. він справді був не тільки 
поетом і перекладачем, але й блискучим медиком. виходець із сім’ї інженера, Мін 
здобув вищу освіту спочатку в Московській практичній академії комерційних наук, 
а згодом у Московському відділенні Петербурзької медико-хірургічної академії, яку 
закінчив у  1839 році з  золотою медаллю. затим 16 років працював ординатором 
в Єкатерининській лікарні, виявив глибокий інтерес до патологоанатомії, яка тоді 
тільки оформлювалась в  самостійну медичну дисципліну. у  1848 році захистив 
дисертацію з  питань патологічної анатомії. Через 10 років Міна обрали ад’юнкт-
професором кафедри державного лікарознавства і доручили вести курс гігієни та 
епізоотології. він вважався кращим гігієністом у  місті. власті нерідко зверталися 
до Міна за допомогою в проведенні гігієнічних заходів, зокрема санітарного обсте-
ження підприємств і шкіл, а в термінових випадках, як, наприклад, при спалахах 
холери в Москві, доручали йому керувати здійсненням надзвичайних протиепіде-
мічних заходів. із часом Міна призначили завідуючим першої в  Москві кафедри 
судової медицини й  обрали університетським суддею. довгий час Мін працював 
в університеті, зокрема виконував обов’язки секретаря медичного факультету, зго-
дом — проректором університету.

Михайло коломійченко та володимир Горленко в книзі «в боротьбі за життя ге-
нія» (1964) навіть стверджували, що Мін був ректором Московського університету, 
проте це не відповідає дійсності. якраз у 1858 році дмитро Мін став дійсним членом 
товариства аматорів російської словесності й двічі виступав на публічних зборах із 
читанням своїх перекладів данте й Шиллера. він перекладав також Шекспіра, Бай-
рона, Петрарку. Про громадську вагомість постаті Міна в тодішньому літературно-
му світі свідчить те, що його прізвище стояло серед відомих російських літераторів 
і  діячів культури, які восени 1858 року протестували проти антисемітської статті 
в журналі «иллюстрация». цей протест підписав і Шевченко.

так що спілкування з Міном було приємним для тараса Григоровича. до того 
ж лікар, очевидно, правильно поставив діагноз, і лікування, призначене ним, швидко 
давало позитивні результати. П’ятнадцятого березня Шевченко записав у щоденни-
ку: «Мне, слава Богу, лучше, скоро, может быть, они (лікарі. — В. М.) для меня будут совсем 
не нужны. Как бы это хорошо было».

Шевченко не забував про свого лікаря. Шостого грудня 1858 року, тобто через 
дев’ять місяців після знайомства з Міном, він передавав йому вітання через Щепкіна.

П’ятнадцятого березня поет відзначив особливу турботу про нього свого друга 
Михайла Щепкіна: «Михайло Семёнович ухаживает за мною, как за капризным больным 
ребенком1. Добрейшее создание! Сегодня вечером пригласил он для меня какую-то г. Грекову2, 
мою полуземлячку, с тетрадью малороссийских песень. Прекрасный, свежий, сильный голос, 

1  цікаво, що віссаріон Бєлінський, який у травні — вересні 1846 року лікувався на півдні в товари-
стві Щепкіна, писав дружині: «М. с. смотрит за мной, словно дядька за недорослем».

2  Грекова ірина опанасівна (1823–1870) — дружина московського юриста П. М. Грекова, родич-
ка станкевичів, близький друг огарьових і Щепкіних. Н. огарьова писала: «у неё был замечательный 
музыкальный талант: редко чистый, мелодичный, сильный голос, контральто, что для меня и всех пони-
мающих музыку — выше лучшего исполнения на любом инструменте. я любила слушать её, особенно, 
когда она пела страстные и грустные малороссийские песни...»
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но наши песни ей не дались, особенно женские. Отрывисто, резко, национальной экспрессии 
она не уловила. Скоро ли я услышу тебя, моя родная задушевная песня?1.

Петр Михайлович, старший сын моего великого друга, подарил мне два экземпляра — 
фотографические портреты апостола Александра Ивановича Герцена».

Насправді, Щепкін Петро Михайлович (1821–1877) був не старшим, а третім за 
віком сином Щепкіних; після смерті старшого — сорокарічного — дмитра Михай-
ловича наприкінці 1857 року, старшим залишився Микола Щепкін. але тут особли-
во важливо відзначити, що Петро Щепкін (жив у Міщанській дільниці), який закін-
чив правничий факультет Московського університету і працював обер-секретарем 
у московському сенаті2, виявив увагу до хворого поета, тим більше, нагадавши йому 
про «апостола» Герцена.

Ще в  листопаді 1857 року Шевченко познайомився з  брошурою Герцена 
«крещёная собственность» і записав у щоденнику: «Сердечное, задушевное, человеческое 
слово! Да осенит тебя свет истины и сила истинного Бога, апостол наш, наш одинокий из-
гнанник». в повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали» Шевченко виводить 
образ поміщика, про якого сказано: «Его можно было бы назвать ничем, если бы он не 
был помещиком нескольких сот душ крещеной собственности». десятого грудня 1857 року 
поет перемалював у свій щоденник портрет Герцена: «…Я всё-таки скопирую для имени 
этого святого человека». Шостого лютого 1858 року Шевченко взяв у руки герценів-
ський «колокол»: «Я в первый раз сегодня увидел газету и с благоговением облобызал».

того року Герцен, в  черговий раз назвавши Миколу і  «страшным тормозом», 
порівнював його з  іудейським царем саулом, а через два роки Шевченко написав 
поему «саул», у якій під іменем саула показав царя. в щоденнику поет неодноразо-
во називав його «тормозом». у квітні 1860 року Шевченко передав Герцену щойно 
виданого «кобзаря», як він писав, «с моим благоговейным поклоном». цей примірник 
зберігся в бібліотеці Герцена.

донька віце-президента академії художеств Федора толстого катерина Юнге 
згадувала, що в 1861 році Герцен у бесіді з її батьком сказав про Шевченка: «он тем 
велик, что он совершенно народный писатель, как наш кольцов; но он имеет гораз-
до большее значение, чем кольцов, так как Шевченко также политический деятель 
и  явился борцом за свободу». в  статті «1831–1833», говорячи про розвиток рево-
люційно-демократичних сил в росії, Герцен в журналістиці назвав ім’я Бєлінського, 
а в поезії — Шевченка. у спогадах відомого художника Миколи Ге згадується, з яким 
захопленням Герцен читав твори Шевченка в перекладах Миколи Гербеля: «Боже, 
что за прелесть, так и повеяло чистой нетронутой степью, это ширь, это свобода».

1  у цих словах вихлюпнулася поетова туга за українською піснею, що назбиралася впродовж за-
слання. у  спогадах доньки коменданта Новопетровського укріплення Є.  літвінової є  такі слова про 
Шевченка: «він з якоюсь пристрастю любив свою україну й не міг спокійно слухати її пісень, її мови. 
усе обличчя йому змінялося, серце билося, як пташка в клітці, він готовий був зараз же, як брата, обняти 
й притиснути українця до своїх грудей». 

2  у росії сенатом називалася урядова установа, члени якої мали право судити й наглядати за вико-
нанням урядових указів. Будинок сенату було побудовано в кремлі знаменитим архітектором Матвієм 
казаковим у 1776 році. в ХіХ столітті сенат у Москві перетворився на суто судовий заклад, який скла-
дався з 12 напівсамостійних департаментів. до кожного з них входило кілька сенаторів, призначених 
царем, на чолі з обер-прокурором.
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Життєві шляхи Шевченка й Герцена не перетнулися, проте їхня зустріч була ціл-
ком можливою в Москві в 1844 чи 1845 році. якби Шевченко залишався тоді в місті 
довше, Щепкін врешті-решт привів би його до Герцена.

Шістнадцятого березня дмитро Мін знову побував у Шевченка, проте, крім дієти 
і пільнауської води, нічого не додав до лікування: «Дня через три обещает выпустить на 
улицу. Ах, как бы было хорошо!»

«Намалював портрет Михайла Семеновича»

Проте, записавши це, Шевченко вже працює — малює портрет свого друга Ми-
хайла Щепкіна1. Шевченко навіть був роздратований приходом гостей, переклавши 
на них своє невдоволення: «Нарисовал портрет не совсем удачно Михайла Семёновича. 
Причиной неудачи были сначала Максимович, а потом Маркович».

утім, цій самокритиці далеко до тієї, яку Шевченко залишив у своєму щоденнику 
26 червня 1857 року: «О живописи мне теперь и думать нечего. Я и прежде не был даже 
и посредственным живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии 
сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного кабашного балалаешника. Следователь-
но, о живописи мне и думать нечего».

у світовому малярстві, мабуть, не знайдеться більше такого самокатування й само-
зречення. Проте й після десяти страшних років царської заборони писати й малювати 
Бог залишив Шевченкові геній поета й художника. Портрет Щепкіна, виконаний на 
тонованому папері італійським і білим олівцями, — неперевершений! директор Бу-
динку-музею М. с. Щепкіна в Москві антоніна кучина говорила мені, що це кращий 
портрет артиста. так само вважав найвідоміший дослідник прижиттєвої іконографії 
Щепкіна Микола Пахомов: «Найвдалішим, найпроникливішим слід визнати портрет, 
зроблений тарасом Шевченком…» Щепкінознавець Борис земенков писав, що пор-
трет «належить до кращих зображень великого актора». сучасний біограф Щепкіна 
віталій івашнєв захоплюється: «…один із кращих портретів Михайла семеновича — 
на ньому зображено людину похилих років, але вона зберегла проникливий розум, жи-
вість погляду, шляхетність і поетичність натури… По одному цьому портрету неважко 
уявити, яке розмаїття відтінків почуттів, настроїв, поривів душі могли спостерігати су-
часники Щепкіна в спілкуванні з ним в ролях, зіграних на сцені».

Перед нами вишукано елегантний, статечний й натхненний Щепкін, який, зацікав-
лено припіднявши брови, що наче збільшує його високочолість, дивиться на нас ясними, 
відкритими і вдумливими очима. ліве око прикрито повіком трохи більше, і цей штрих, 
який, очевидно, взятий із життя, зворушує своєю живою точністю. Повні губи, що вида-
ють людину добру й чуйну, помітно зачеплені гіркотою прожитих літ. обличчя великого 
артиста випромінює вистраждану мудрість, і можна лише дивуватися й захоплюватися 
психологічно тонкою, виразною й точною характеристикою портретиста Шевченка.

1  за два місяці до цього в листі до Щепкіна Шевченко писав про майбутній портрет артиста: «А я для 
себя сам колись нарисую». і нарисував. але не для себе — для друга. Нині портрет зберігається в Національ-
ному музеї тарас Шевченка.
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в той же час, акумульовані в портреті життєві простота і доброта Щепкіна ро-
блять його образ, сказати б, артистично піднесеним і величним у розумінні, сфор-
мульованому львом толстим: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

добре видно, що художник вклав у портрет всю глибоку повагу й щиру любов 
до Щепкіна.

аби переконатися в  цьому, варто порівняти Шевченкову роботу з  портретом 
Щепкіна пензля талановитого художника василя Пукірева, виконаного рівно за рік 
до Шевченка  — в  березні 1857 року. двадцятого березня олена дмитрівна писа-
ла сину олександру Михайловичу про чоловіка: «он сидит теперь дома1, и с него 
какой-то молодой человек2 снимает портрет. теперь очень похож, что-то будет в от-
делке?» Михайло семенович «дуже схожий» і на літографії, зробленій того ж року за 
малюнком Пукірева. Проте майстерна фотографічна точність не йде в порівняння 
з одухотвореністю, залюбленістю Шевченкового сприйняття старшого друга.

до портрета, створеного Шевченком, можна застосувати слова Бєлінського 
в листі до Герцена, написані ще в 1846 році про інше зображення артиста: «…как 
хорош портрет Щепкина! слеза, братец мой, чуть не прошибла меня, когда я увидел 
эти старые, но прекрасные в их старости черты; мне показалось, будто он, друзьяка, 
сам вошёл ко мне. кто хочет убедиться, что старость имеет свою красоту, пусть по-
смотрит на этот портрет…»

Поетові друзі в Петербурзі хвилювалися, нетерпляче чекали на нього. Шістнад-
цятого березня Михайло лазаревський відправив у  Москву листа, в  якому спові-
стив, що графиня анастасія толстая просила його поквапити Шевченка приїхати 
до столиці. це було відгуком на згаданого вже листа Шевченка до лазаревського, 
написаного 12 березня, де йшлося й про толстую: «Прошу тебе, зайди до графині На-
стасії Іванівни і  розкажи їм про моє лихо». тарас Григорович високо цінив підтрим-
ку толстих. Ще 22 липня 1857 року, перебуваючи в Новопетровському укріпленні, 
мріяв про ту хвилину, коли зустрінеться з ними: «Минуту, в которую я сердечною слезою 
благодарности омочу руку моей благороднейшей заступницы графини Настасии Ивановны 
и её великодушного супруга графа Федора Петровича3. О мои незабвенные благодетели! Без 

1  у зв’язку з великим постом театри були закриті, і Щепкін більше знаходився вдома.
2  василю Пукіреву було тоді 25 років.
3  толстая анастасія (Настасія) іванівна (1817–1889)  — дружина толстого Федора Петровича 

(1783–1873), який у  1828–1859 роках був віце-президентом академії художеств. Починаючи з  1855 
року подружжя клопоталося про звільнення Шевченка з заслання.

у жовтні 1854 року відзначалося 50-річчя мистецької діяльності Федора толстого, і тарас Шевчен-
ко, дізнавшись про це, написав йому в квітні 1855 року:

«Ваше сиятельство!
Только прошедшего марта дошло в нашу пустыню сведение о торжественном прекрасном празднике вашего 

юбилея.  Позвольте же и мне, почитающему вас как великого художника и покровителя прекрасных искусств, от 
полноты сердца поздравить вас с вашим великим и вполне заслуженным праздником».

у списку «Фотографій з натури», зробленому Григорієм Честахівським після поетової смерті, зна-
ходимо такий запис: «Портрет графа Федора толстого, віце-президента с.-Петербурзької академії худо-
жеств і найвідданішого друга кобзаря Шевченка».

Про Федора толстого та про те, як він добивався звільнення тараса Шевченка, докладніше див.: 
Кузнецова  Э.  В. Фёдор Петрович толстой. 1783–1873.  — М., 1977; записки графа Фёдора Петровича 
толстого. М., 2001.
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вашего человеколюбивого заступничества, без вашего теплого, родственного участия в моей 
печальной судьбе меня бы задушил всемогущий сатрап в  этом безотрадном заточении». 
ці почуття вдячності до толстої не гасли в душі поета. другого березня він записав 
у щоденнику: «Доброе, благородное создание! Чем я воздам тебе за добро, которое ты для 
[меня] сделала? Молитвою, бесконечною молитвою!» сергій Єфремов, який досліджував 
характер Шевченкового письма в щоденнику, звернув увагу на разючу деталь: скрізь, 
де поет вживає слово «графиня» стосовно до толстої, то воно «написано аж надто 
виразно, конче виписано немов одпечатано літеру за літерою, конче каліграфічно 
і конче з великої літери. вже в самій формі написання… виливалася величезна… по-
шана того, хто писав». у короткій, скупій і не закінченій автобіографії (1860) Шев-
ченко не забув про графиню: «…По ходатайству графини Анастасии Ивановны Толстой 
освободили его из Новопетровского укрепления. И по её же ходатайству всемилостивейше 
повелено быть ему под надзором полиции в столице и заниматься своим художеством». ла-
заревський повідомляв хворого поета: «сегодня я был опять у неё с твоим письмом 
из Москвы: она чрезвычайно жалеет о  твоей болезни и  боится, чтобы Михайло 
семёнович не удержал тебя в  Москве и  на пасху; она даже сомневается в  твоей 
болезни и думает, что ты остался там для Михаила семеновича». втім, ще в лютому 
лазаревський повідомив Шевченкові найвагомішу причину побоювань петербурзь-
ких друзів стосовно неприбуття поета в Петербург: «в случае бы тебе не объявили 
ещё об этом официально (про дозвіл приїхати в Петербург. — В. М.), то ты держи 
это в  секрете и  никому не розказуй; так просила и  графиня; она боится, чтоб не 
выдумали чего».

18 березня: «Заїхали в книгарню М. Щепкіна»

Повертаємося до Шевченкового щоденника і читаємо в ньому запис від 18 бе-
резня: «Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина, где мне Якушкин подарил пор-
трет знаменитого Николая Новикова». Микола Михайлович Щепкін (1820–1886) — 
відомий російський видавець і громадський діяч, другий син артиста. користувався 
пошаною серед московської інтелігенції як чесна і порядна людина. книгарня Ми-
коли Щепкіна була одним із центрів поширення нелегальних закордонних видань 
Герцена і огарьова в росії. Політична поліція, яка стежила за Миколою Щепкіним, 
доповідала: «во время ярмарки в Нижнем Новгороде и в продолжение зимы, один 
из сыновей Щепкина уезжал из Москвы и, как говорят, развозил несколько тысяч 
экземпляров запрещённых сочинений…» Незадовго до знайомства з Шевченком — 
влітку 1857 року — Микола Щепкін разом із дружиною відвідав олександра Герцена 
в лондоні, мабуть, ішлося між ними й про відкриття книгарні в Москві. книгарню 
Миколи Щепкіна і кузьми солдатьонкова було відкрито у вересні 1857 року, і роз-
ташовувалася вона в М’ясницькій дільниці на великій луб’янці в будинку Михайла 
сисаліна (не зберігся); тепер на тому місці знаходиться будинок № 11.

у книгарні Миколи Щепкіна продавалися, передусім, книги видавництва, за-
снованого ним у  Москві в  1856 році разом з  купцем-меценатом, колекціонером 
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кузьмою терентійовичем солдатьонковим (1818–1901), який стоїть у часі першим 
у когорті таких будівничих російської культури, як брати сабашникови, Мамонтов 
і Морозов, Щукіни і третьякови. Микола Щепкін згадував: «солдатенков родился 
и  вырос в  очень грубой и  невежественной среде рогожской окраины Москвы, не 
получил никакого образования, еле обучен был русской грамоте и всю юность свою 
провёл “в мальчиках” за прилавком своего богатого отца, получая от него медные 
гроши на дневное прокормление в  холодных торговых рядах». але солдатьонков 
зайнявся самоосвітою, він захоплювався творами Гоголя, долучався до гуртка тим-
офія Грановського. в його бібліотеці, переданій за заповітом рум’янцевському му-
зею, нараховувалося близько 20 тисяч книг. у  садибі солдатьонкова в  кунцевому 
гостювали іван крамськой, ілля рєпін, василь Полєнов… він здавав дачу Михайлу 
Щепкіну, дружив із багатьма відомим в росії людьми. На кошти солдатьонкова було 
побудовано лікарню його імені для бідних «без различия званий, сословий и рели-
гий» (тепер — Міська клінічна лікарня ім. с. П. Боткіна).

у щоденнику Бодянського видавець солдатьонков згадується в зв’язку з підпис-
кою після смерті тимофія Грановського на гроші, за рахунок яких в університеті міг 
би два роки вчитися на його честь кандидат на звання магістра загальної історії: «…
купец солдатенков всех перещеголял, 5 тысяч серебром подписал. и этот был его 
знакомцем и, кажется, больше, чем знакомцем». у цьому дусі записав у щоденнику 
21 травня 1861 року про відомого багатія й  іван забєлін: «Попался солдатенков, 
ехавший на паре отличных вороных. встреча миллиона с копейкой».

у Щепкіна та його оточення були добрі стосунки з солдатьонковим. ось харак-
терна фраза із листа Михайла семеновича від 16 грудня 1856 року до сина Миколи 
Михайловича й невістки олександри володимирівни: «сегодня обедаем у кетчера, 
и кормит нас солдатёнков, и, разумеется, будет и хорошо и с выпивкой».

Шевченко познайомився з  солдатьонковим якраз у  книгарні Миколи Щепкі-
на. тоді в колекції купця-мецената, який почав збирати галерею російського маляр-
ства ще до Петра третьякова (з 1852 року), була картина карла Брюллова «вірсавія», 
з якої у 1860 році Шевченко виконав однойменний офорт. При цьому він користу-
вався фотографією з картини, подарованою солдатьонковим. Поет у свою чергу по-
дарував колекціонеру «кобзар» і через художника василя раєва передав йому офорт 
«Притча про виноградаря» з дарчим написом: «кузьме терентьевичу солдатёнкову. 
т. Шевченко. 1858. Ноябрь 10». в колекції солдатьонкова наряду з творами П. о. Фе-
дотова, в. Г. Перова, і. і. левітана, Ф. о. васильєва були акварелі Шевченка «Пере-
рване побачення», «сон бабусі і внучки», «Марія» й «циганка-ворожка». в 1860 році 
Шевченко через Михайла лазаревського вів із солдатьонковим переговори про ви-
дання «кобзаря».

у видавництві «к. солдатьонков і М. Щепкін» вибір книг для друкування здій-
снювався зі згоди всіх членів компанії, і всі вони несли юридичну та моральну відпо-
відальність за кожне видання: солдатьонков і Щепкін як видавці, кетчер як редак-
тор. На час приїзду Шевченка в Москву в світ вийшло кілька книг.

спочатку було видано вірші олександра кольцова (1809–1842), якого шану-
вав Шевченко. у листі до свого знайомого андрія лизогуба від 1 лютого 1848 року 
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з орської фортеці читаємо: «…Чи не найдете в Одесі сочинений Лермонтова1 и Кольцова, 
пришліть поезії святої ради». у січні 1850 року Шевченко прохав уже олексія Бутако-
ва надіслати йому твори кольцова. як відомо, кольцов бував в україні, збирав тут 
пісні та прислів’я, написав кілька віршів українською мовою. в бібліотеці Шевченка 
були твори кольцова, видані в 1846 і 1857 роках.

цікаво, що вже на другий день від початку свого щоденника, 13 червня 1857 року, 
поет занотовує: «…Я, как сказал поэт наш,

Пишу не для мгновенной славы,
Для развлеченья, для забавы,
Для милых искренних друзей,
Для памяти минувших дней».

цей чотирирядковий вірш кольцова, вперше опублікований 1846 року, 
Шевченко цитує з пам’яті (!), з відміною тільки в пунктуації першого рядка (кома 
замість двох крапок). з  мотивом кольцовської поезії певною мірою перегукується 
вірш Шевченка «Не для людей, тієї слави…» (1848):

Не для людей, тієї слави
Мережані та кучеряві
оці вірші віршую я.
для себе, братія моя!

та не забудьмо пояснення івана дзюби про те, що Шевченкові рядки не слід 
абсолютизувати: «тут є певний виклик і “людям”, і долі, — але, звичайно ж, він і далі, 
навіть пишучи “для себе”, матиме на увазі й  ту громаду, яку назвав “братія моя”; 
зрештою, в глибині душі він знає, що говорить не тільки із самим собою, а з вічністю».

свого часу сергій Єфремов зазначав, що «Шевченка російська критика 
знезнавки часто любила порівнювати з кольцовим». Микола костомаров зазначав: 
«це сталося тому, що вони не розуміли, що таке народний поет і не могли піднестись 
до усвідомлення його величі і значення. На їхню думку, народний поет — це той, хто 
може вдало зображувати народ і заговорити в його тоні. таким і був кольцов; у де-

1  Про Михайла лермонтова поет писав:

Жива
душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
і ми, читая оживаєм,
і чуєм Бога в небесах.

у липні 1857 року Шевченко неодноразово згадував російського поета в своєму щоденнику: «Наш 
великий Лермонтов». або ще: «Ночь, лунная, тихая волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта 
очаровательная пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал не-
сколько раз как лучшую молитву Создателю этой невыразимой гармонии…»

очевидець згадував, що в день смерті Шевченка томик лермонтова лежав у нього на столі, хоча в опису 
книг, які залишилися, його немає. до речі, Максим рильський якось написав: «Можливо, в усіх слов’янських 
літературах не було більших співців гніву, обурення, співців зневаги, як лермонтов і Шевченко».
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яких своїх творах він чудово впорався з цим завданням, і його ім’я гідно сяє серед 
славетних імен російської літератури. Не таким був Шевченко, і не таким було його 
завдання. Шевченко не наслідував народних пісень… Шевченко як поет — це був 
сам народ…»1 у свою чергу Микола добролюбов, оцінюючи Шевченка, писав: «он — 
поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. даже коль-
цов не идёт с ним в сравнение…»

Наступними книгами видавництва «к. солдатьонков і М. Щепкін» були «со-
чинения т.  Н.  Грановского» та перший збірник віршів Миколи огарьова, який 
у 1856 році поїхав до свого друга Герцена в лондон. у передмові до лондонського 
видання книги «русская потаённая литература ХіХ столетия» огарьов пи-
сав: «україна прокинулася у  Шевченкові, і… Шевченко народний у  Малоросії, 
з  захопленням прийнятий як свій у  російській літературі і  став для нас рідним». 
у  видавництві також вийшов у  світ збірник громадянської лірики Миколи 
Некрасова, що відкривався віршем «Поэт и гражданин». у 1858 році надруковано 
«стихотворения а. Полежаева», опального поета, відданого Миколою і в солдати 
за сатиричну поему «сашка» (1825), що містила випади проти самодержавних 
університетських порядків. твори Полежаєва, кольцова, Грановського знаходилися 
серед книжок, які належали Шевченкові й  описані після його смерті данилом 
каменецьким. Нарешті, видавництво «к.  солдатьонков і  М.  Щепкін» випустило 
в світ друге видання брошури івана Бабста «о некоторых условиях, способствую-
щих умножению народного капитала».

у книгарні Шевченко зустрівся з Євгеном якушкіним (1826–1905) — російським 
етнографом, правником, молодшим сином декабриста івана якушкіна. разом 
з  Миколою Щепкіним якушкін видавав твори відомих російських письменників. 
Публікував також етнографічні матеріали по ярославській губернії, де мав маєток; 
пізніше брав участь у  здійсненні селянської реформи в  губернії. якушкін двічі 
(у 1853 і 1856 роках) їздив до сибіру, де зустрічався з батьком і його товаришами, 
допомагав декабристам, радив їм писати мемуари. На прохання якушкіна написали 
спогади його батько, а також Є. оболенський, в. Штейнгель, М. Басаргін. Про все це 
добре знали в сім’ї Щепкіних. у серпні 1855 року по дорозі в сибір якушкін заїхав 
у Нижній Новгород, де тоді гастролював Щепкін: «Михаил семёнович своим много-
численным знакомым, которых он не знал даже иногда, как зовут, рассказывал, что 
я еду в сибирь и что он меня провожает». Шістнадцятого квітня 1857 року дружина 
Щепкіна олена дмитрівна писала в рим сину Миколі та його дружині: «…якушкину 
старику в Москве не велено жить, даже в Московской губернии… сын евгений ива-
нович вот ездит к нему часто». Пізніше якушкін видав мемуари свого батька.

Шевченко знав про якушкіна ще з  1856 року, коли отримав його адресу 
в  Москві для надсилання літературних творів у  журнал «русский вестник». Євген 
якушкін подарував Шевченкові портрет російського просвітителя ХVііі — початку 
ХіХ століття в’язня Шліссельбурзької фортеці Миколи івановича Новікова (1744–
1818), який свого часу і видавав сатиричні журнали «трутень», «Живописец» та інші.

1  спогади про тараса Шевченка. к.: дніпро, 2011. с. 134.
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«Приїхали додому і сіли обідати…»

з книгарні Шевченко і Щепкін повернулися додому: «Потом приехали домой и сели 
обедать». Михайло семенович був гостинним господарем, за столом збиралося чима-
ло людей, точилися цікаві розмови на теми мистецтва, спалахували дискусії, лунав 
сміх… Гулянок Щепкін не любив, пияцтва не терпів.

сам він розповідав друзям, що в молодості міг випити дуже багато: міцним був! якось 
нібито випив дванадцять пляшок вина і дві пляшки рому. Щодо горілки, то перестав її 
вживати після того, як одного разу нібито випив одним духом вісім склянок1…  цікаво, 
що в 1855 році, на 50-річному ювілеї сценічної діяльності Щепкіна слов’янофіли по-
дарували йому срібний ківш із написом: «Пиво не диво, и мед не хвала, а всему голова, 
что любовь дорога. Пиво добро; по три деньги ведро, пьют — лишь похваливают». за-
хідники в свою чергу піднесли артисту келих. олександр афанасьєв згадував: «Подарки 
поднесены, явилось и вино, налили в подаренный бокал, и Михаил семёнович должен 
был обновить его. когда начал он пить, вижу, рвётся сквозь толпу Шевырёв и кричит: 
“Пей из ковша!.. Наша добрая душа, пей из русского ковша!” — и Михаил семёнович 
должен был пить и из русского ковша, который потом пошёл вкруговую».

розповідаючи про те, як артист чекав царського маніфесту про звільнення селян, 
олександра Шуберт зазначала: «М. с. Щепкин не раз говорил, что если он доживёт 
до этого дня, то непременно пьян напьётся. После 19-го февраля (1861. — В. М.) на 
радостях задал обед. Народу было пропасть, лилось шампанское рекой. дождался 
Михаил семёнович этой радости, но напиться ему не дали: дети боялись за его здо-
ровье…» олександра Щепкіна (станкевич) згадувала, що в цей час тесть купив собі 
мініатюрний кришталевий келих, аби символічно підтримувати застілля.

відомо, як гостро відреагував артист, коли на початку 1858 року він отримав ін-
формацію про те, що тарас Григорович у Нижньому Новгороді нібито гульнув із дру-
зями2. в згаданому вже листі Щепкіна до поета від 6 лютого читаємо: «Не вытерплю! 
скажу! ти, кажуть, друже, кутнув трохи? Никакая пощечина меня бы так не оскор-
била. Бог тебе судья! Не щадишь ты и  себя, и  друзей твоих. Погано, дуже погано. 
Не набрасывай этого на свою натуру и характер. я этого не допускаю: человек этим 
и отличается от животных, у него есть воля…»

справді, так жорстко й водночас із любов’ю міг осмикнути Шевченка лише близь-
кий друг чи батько3. і тарас Григорович виправдовувався: «Яка оце тобі сорока-брехуха 

1  Подібну байку розповідав Шевченко в повісті «Художник» стосовно видатного математика родом із 
україни Михайла остроградського (1801–1861): «я и спросил его однажды: “Неужели вы вина никогда не 
пъёте?” — “в Харькове ещё когда-то я выпил два погребка, да и забастовал”, — ответил он мне простодушно».

2  скажімо, 5 жовтня 1857 року Шевченко записав у щоденнику: «…У меня и сегодня ещё колеблется 
десница от позавчерашнего глумления пьянственного…» дев’ятого лютого 1858 року зізнався в «беспутно про-
веденной ночи». Більше того, Михайло Чалий зазначав у праці «Жизнь и произведения тараса Шевчен-
ко» (1882) стосовно нижньогородського періоду: «упивавшийся до сих пор тарас Григорьевич только по 
временам, после отказа невесты (катерини Піунової. — В. М.) запил надолго».

3  лист Щепкіна до сина олександра Михайловича від 10 грудня 1851 року дає уяву про те, як жорстко 
наставляв Михайло семенович своїх дітей: «у людей, не рожденных с обеспеченным состоянием, вековой как 
бы закон — сперва труд, а потом удовольствия… а ты уже торопишься скорее об исполнении своих удоволь-
ствий. они тебе прежде всего пришли в голову. стыдно! Безнравственно мыслить об одних удовольствиях».
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на хвості принесла, що я тут нічого не роблю, тілько бенкетую. Брехня. Єй же богу, брехня!.. 
А тобі велике, превелике спасибі за щирую любов твою, мій голубе сизий єдиний».

з цією подякою Шевченко відправив Щепкіну в листі від 9–10 лютого вже згада-
ний нами триптих «доля», «Муза» і «слава», певно, прагнучи довести артистові свою 
творчу активність. вірш «слава» закінчувався рядками: «і любо з похмілля заснути». 
та в щоденнику 9 лютого цей же вірш уже записаний із іншою кінцівкою: «і любо 
з дороги заснути». Певно, Шевченко вибрав цей варіант не без впливу листа, отри-
маного від Щепкіна.

у родині Щепкіних за скромним, але хлібосольним столом у пошані були чай 
і  кава. Небога Щепкіна, актриса Малого театру з  1877 до 1903 року олександра 
Щепкіна-Черневська згадувала: «вот я вижу нашу террасу, одним боком выходящую 
на улицу. Пьют послеобеденный кофе, но тут же стоят и бокалы с шампанским — 
характерные, старинные бокальчики с узким дном; из них у меня сохранились два — 
бокалы, к чьему хрусталю прикасались уста Гоголя, Белинского, Герцена, Шевченко 
и многих-многих других незабвенных людей…»

важко назвати тодішніх письменників, артистів, критиків, учених, які не чаюва-
ли у Щепкіна. в гостях у нього побував увесь цвіт Московського університету, а слу-
жителі Мельпомени тут завжди були своїми. за гостинним столом у Щепкіна, як зга-
дував один із відвідувачів, «находило приют искусство, а простые и добрые обычаи 
семьи отрадно влияли на посещавшую молодёжь».

Характерно, що в Москві за частих дружніх зустрічей та знайомств у Шевченка 
жодного разу не траплялося надмірної випивки, не було через це жодної безсонної 
ночі, нездорового застілля, як це неодноразово траплялося в Нижньому Новгороді, 
а потім і в Петербурзі. Приміром, після «званого обіду» в книгарні Миколи Щепкі-
на 24 березня Шевченко і Щепкін спокійно поїхали на музичний вечір до купця 
варенцова. так само наступного дня після великого святкового обіду на честь Шев-
ченка, що його дав Максимович, поет ще відвідав аксакових і кошелєва, де позна-
йомився з волконським. в аурі Щепкіна та й загалом у товаристві нових поетових 
друзів культура застілля не стільки найсуворіше дотримувалися, скільки була закла-
дена в їхній духовній ментальності. 

«Кремль оригінально прекрасний»

Наступного дня — 19 березня — о десятій годині ранку Шевченко і Щепкін зно-
ву вийшли з дому разом. Було тепло, тихо й хмарно1. Михайло семенович рукою 
показав напрям їх екскурсії… очевидці свідчили, що Щепкін супроводжував тара-
са Григоровича в прогулянках по місту. як згадував олександр афанасьєв, Михай-
ло семенович «невідступно супроводжував його по Москві». тетяна Щепкіна-ку-
перник, яка збирала відомості про те, як артист опікував поета, писала: «Щепкин 

1  ця інформація та наступні дані про тодішню погоду в Москві зафіксовані в документі «температура 
и погода в городе» і є точними. до речі, починаючи з 19 березня й до від’їзду Шевченка температура в місті 
лише один раз — ввечері на Благовіщення опустилася нижче 0°, майже всі дні було тихо й хмарно.
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вызвался показать ему Москву. в то время “великим постом” спектаклей в театрах 
не было, и он был свободен. с утра они выходили из дома. две характерные фигуры: 
маленький, круглый, светло улыбающийся Щепкин, которого почти все прохожие 
узнавали и  приветствовали (даже извозчики, величавшие его по имени-отчеству), 
кто поклоном, кто улыбкой, и суровый, с густыми бровями Шевченко в смушковой 
шапке и смазных сапогах». Незважаючи на болото й грязюку під ногами, в той день 
вони, за словами Шевченка, «обходили пешком1 по крайней мере четверть Москвы».

Почали з того, що Михайло семенович вирішив по дорозі в кремль заразом по-
казати Шевченку тверську вулицю. вони пройшли повз старого Пимена і Пиме-
новським провулком вийшли на тверську, а далі  попрямували до кремля2. 

того ж  дня Шевченко записав у  щоденнику: «Я не видал Кремля с  1845 года. 
Казармовидный дворец его много обезобразил3, но он  всё-таки оригинально прекрасен. 
Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности безобразен. Крайне неудачное громадное 
произведение. Точно толстая купчиха в  золотом повойнике остановилася напоказ среди 
белокаменной».

отже, друзі побували в кремлі, оглянули, щоправда здалеку, будівництво храма 
Христа спасителя. в 1956 році художник Михайло Хмелько створив цікаву картину, 
що офіційно називалася «т. Г. Шевченко і М. с. Щепкін оглядають кремль у Москві», 
написану в дусі того часу. Неозброєним оком видно, що поет і художник наче демон-
стративно повернулися спинами до кремля з його величними, прекрасними собора-
ми і стурбовано та замислено споглядають простір над вантажником, який піднімає 
по сходах чималий лантух. іван волошин писав у книзі «т. Шевченко і М. Щепкін»: 
«Шевченко й Щепкін на набережній Москви-ріки дивляться на тяжку, виснажливу 
роботу вантажників. скільки співчуття до них читаємо ми у погляді поета й глибо-
ких роздумів у злегка примружених очах старого актора! і сірий, тьмяний колорит 
картини ніби підкреслює сумний настрій обох спостерігачів». саме цей соціально-
класовий акцент особливо підкреслювався; кажучи словами Шевченка, «все б то це 
нічого», проте картину варто було б назвати інакше. дрібні парадокси соціалістич-
ного реалізму…

1  у старомосковській мові був близький за змістом вираз: «окружить Москву», тобто багато ходити 
містом, побувать у багатьох місцях.

2  справді Шевченко йшов цією дорогою. він сам записав у щоденнику: «…По Тверской отправился 
в Кремль». На жаль, упродовж десятиліть на топонімічні й географічні знаки, залишені Шевченком, як 
правило, не звертали уваги. Більшість авторів опускали їх при переказі тексту Шевченкового щоденни-
ка. так само в «літопису життя і творчості т. Г. Шевченка» (1961) повністю зникла дорогоцінна поетова 
інформація на кшталт: «Вышел я на Ильинку и потом на Покровку»; «Страстным бульваром вышел на Дми-
тровку»; «Прошли мы на Большую Дмитровку»; «Поехали к Красным воротам…» На разі саме ця інформація 
дозволяє відтворити московські маршрути кобзаря, уявити його в  обстановці реальної московської 
вулиці.

3  Після 1845 року, коли Шевченко востаннє був у Москві, в кремлі за проектом архітектора кос-
тянтина тона було збудовано кремлівський палац, а ще — оружейну палату (1844–1851).

тон костянтин андрійович (1794–1881) — архітектор, чех за походженням, працював у росії. На-
слідував зовнішні риси давньоруського і візантійського зодчества. цей псевдоросійський стиль був ви-
значений Миколою і офіційним. у поемі «сон» Шевченко гротесково писав про царя, що «все храми 
мурує». тон розробив типові проекти церков на 1 000, 500 та 200 чоловік, і архітектори по всій імперії 
мали обов’язково дотримувати форм і стилю, вказаних тоном.
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якщо всерйоз, то Шевченкове знайомство з кремлем і Храмом спасителя по-
требують від нас якнайпильнішої уваги.

Почнемо з кремля, в якому Шевченко ще двічі побував наступного дня — 20 бе-
резня, коли й записав у щоденнику, що він знову «любувався старим красенем Кремлем». 
у цьому немає нічого незвичайного, і так робило чимало гостей Москви. в ті часи 
більшість із них шукали в кремлівських соборах духовного притулку й захисту, тут 
відчувалася жива серцевина російської держави. Московський путівник шевченків-
ської доби навчав: «кремль не только сердце и душа нашей Москвы белокаменной, 
он то зерно, из которого развилось русское царство». відомий церковний діяч, свя-
титель іларіон (троїцький) писав: «Називають Москву серцем росії. але де в Москві 
б’ється російське серце? На біржі? в торгових рядах? На кузнецькому мосту? воно 
б’ється, звичайно, в кремлі. але де в кремлі? в оружейному суді? Чи в солдатських 
казармах? Ні, в успенському соборі».

Проте впевнено можна сказати, що Шевченко не шукав для себе духовної опори 
в успенському соборі, його зацікавленість кремлем не мала релігійного забарвлен-
ня. він був естетом, художником, його радували вишукані й доцільні архітектурні 
форми. в цей приїзд він докладно познайомився з кремлем. зайшов через спаські 
ворота й  відразу опинився перед будинком вознесенського жіночого монастиря, 
його фасад у готичному стилі повернуто до просторої площі, що служила парадним 
місцем для розводу караулу. Поруч із вознесенським монастирем — архієрейський 
дім, де до зведення нового кремлівського палацу жила імператорська сім’я. вкотре 
зайшов у великий успенський собор, охопив чіпким поглядом суворий і величний 
інтер’єр, поважну стародавність, лики святих в іконостасі, перехрестився перед на-
моленими іконами володимирської Божої Матері, всемилостивого спаса, успіння 
Пресвятої Богородиці, упіймав обличчям слабке світло, що проникало згори через 
заґратовані вікна… Гробниці, розташовані попід південною й  північною стінами, 
обійшов швидко. Гірко й іронічно всміхнувся до себе, згадавши, як у цьому соборі 
Борис Годунов при вінчанні на царство поклявся: «Бог мне свидетель, что в моём 
царстве не будет ни сирого, ни бедного». та ще й рвонув на собі дорогу сорочку: «от-
дам и сию последнюю народу».

Бодай кати їх постинали
отих царів, катів людських.

Не міг поет не згадати тут, у  кремлі, про «коронованих катів», яких зневажав 
і ненавидів усім серцем, а ще картав зверхньою досадою: «аж ось лихий царя несе».

вийшов на царську площу, що тримала навколо себе святі собори, зрадів яскра-
вому сонечку, постояв, насолоджуючись теплом, а потім пірнув у напівтемряву архан-
гельського собору. в ньому на початку ХVіі століття було поховано Бориса Годунова, 
а невдовзі витягнено з собору на дерев’яній колоді через спеціально зроблений пролом 
у стіні й перепоховано у варсоноф’євському монастирі. та собор залишався царською 
усипальницею, і вінценосні нащадки поминали тут своїх предків. кажуть, що архан-
гельський собор мав у своєму володінні вісімнадцять тисяч кріпосних селян…
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Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
а більше на землі нікому
Не поклонітесь. все брехня —
Попи й царі…

задерши голову, тарас Григорович стояв перед дзвіницею івана великого, яку 
добре пам’ятав ще з 40-х років. якби поет мав найновіший на той час «Путеводи-
тель по Москве», то прочитав би про знамениту дзвіницю: «она построена в 1600 г. 
царём Борисом Федоровичем (Годуновим. — В. М.) для занятия праздного народа, 
стекшегося в Москву во время свирепствовавшего тогда голода»1.

у церковні свята саме за сигналом івана великого починали дзвонити в усіх мос-
ковських церквах2. цей дзвін, на відміну від інших, давав могутній, але глухуватий 
гул. один із поетів ХіХ століття писав про нього:  «Гудит, гудит иван великий, как 
бы из глубины веков идущий звон!» князь с. Голіцин згадував: «Первым, как двести 
лет подряд, ударил колокол на иване великом. Густой, низкий и могучий звук его 
разнесся по Москве, по окрестностям. и тотчас же все сорок сороков зазвонили ра-
достно и благозвучно. Праздничный звон сливался в едином порыве. Гудело везде — 
и ближе, и дальше. казалось, само небо поет и славит Бога…» у Михайла лермонтова 
читаємо: «о какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на са-
мый верхний ярус ивана великого…» та Шевченко не тріпотів перед дзвоном івана 
великого, і ми вже говорили, що він лише мимохідь згадував знамениту дзвіницю 
в абсолютно іншому, заземленому контексті.

узагалі тарас Григорович не захоплювався по-релігійному кремлівською тери-
торією, як це часто робили його московські сучасники, скажімо, той же лермонтов, 
який писав про кремль: «он алтарь россии…» відомий москвознавець і письменник 
Михайло загоскін: «Поглядите вокруг себя, как стройно и величаво подымаются пе-
ред вами эти древние соборы, в которых почивают нетленные тела святых угодни-
ков московских. о как эта торжественная тишина, это безмолвие, это чувство близ-
кой святыни, эти изукрашенные терема царей русских и в двух шагах их скромные 
гробницы, — как это отрывает вас от земли, тушит ваши страсти, умиляет сердце!..»

усе це не підносило поета над землею й  не розчулювало його серце. у  нього 
були свої погляди на московських царів і  їхні святині. в березні 1858-го в щоден-
нику Шевченко негативно оцінив лише збудований за його відсутності великий 

1  Насправді в 1600 році за Годунова дзвіниця була лише надбудована й досягла небаченої висоти — 
81 метр (тоді найвища будова в Москві). в народі дзвіницю називали «Годунов стовп». Голод у Москві 
лютував пізніше — в 1601–1603 роках.

2  із дзвоном івана великого в 1855 році, якраз під час присяги новому царю олександру іі, сталася 
прикра історія, яку зафіксував у своєму щоденнику скрупульозний осип Бодянський: «…в кремле, на 
ивановской колокольне, во время звону по случаю присяги и потом к вечерне, вылетел царь-колокол 
в окно со всего размаху и убил множество народа. Что за несчастье в такую пору!» Шевченкова знайома 
віра аксакова записала: «Падение колокола в Москве произвело сильное смущение в народе... в самое 
время присяги новому государю упал колокол в 2000 пуд (насправді вага дзвону — 1 200 пудів. — В. М.) 
с ивана великого, продавил три этажа и остановился на земле... как должно смутить это известие но-
вого государя и всех в Петербурге!» справді, ця подія сколошкала тоді всю Москву, і не виключено, що 
хто-небудь, скажімо, Щепкін розповів Шевченкові про неї.
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кремлівський палац. Поет ніби серцем відчував, що кожне креслення казармуватого 
палацу розглядав і затверджував ненависний Микола і. цікаво, що Шевченкові ха-
рактеристики головних московських творінь костянтина тона збігаються з оцінка-
ми відомого російського мистецтвознавця та критика володимира стасова1, який 
писав: «Новый дворец в кремле, тоже многомиллионная затрата, принадлежит со-
вершенно одному пошибу с  храмом спаса: множество богатств, внешнемехани-
ческое повторение некоторых народных сторон — а никакого истинного чувства 
русской национальной архитектуры, никакого истинного таланта». в  путівнику 
«По Москве», що вийшов у видавництві сабашникових у 1917 році за редакцією 
професора Миколи Гейніке, кремлівський палац, подібно до Шевченка, названий 
казармою, здатною вразити лише малокультурного обивателя, а  про храм Хрис-
та спасителя говорилося: «здание не поражает ни величественностью, ни строй-
ностью линий… Холодом веет от высоких, преднамеренно гладких стен. Бедность 
замысла не скрашивается барельефами, опоясывающими здание». за радянських 
часів москвознавець олег волков категорично й переконливо зазначав: «…в кремле 
были осуществлены казарменно-помпезные затеи Николая і, руками безвкусного 
архитектора к. а. тона исказившего тот поистине сказочный облик кремлёвских 
ансамблей, о которых даёт представление скупой иконографический материал. уже 
свидетели постройки Большого кремлёвского дворца с негодованием писали о вар-
варском разрушении палат и хором московских царей, стоявших на его месте»2.

так що саме Шевченко, високо цінуючи стародавній кремль, визначив наперед 
і передбачив нищівні характеристики споруди тона на його території.

«Дуже невдалий величезний витвір»

тепер  — про храм Христа спасителя, будівництво якого Шевченко відвідав 
і  20  березня, вже без Щепкіна: «Полюбовавшися старым красавцем кремлём, 
прошёл я к юному некрасавцу спасу3 с целию посмотреть скульптурные работы. Но 
меня и на двор не пустили. “Не приказано”, — сказал сторож. я ему не противоре-
чил и возвратился в кремль».

отже, Шевченко не сприйняв архітектуру та естетику храму Христа спасителя, 
що тоді вже майже двадцять років будувався за проектом архітектора костянтина 
тона в  так званому російсько-візантійському стилі. Пам’ятаймо, що храм Христа 
спасителя будувався як храм-пам’ятник, присвячений вітчизняній війні 1812 року. 
він вражав своєю висотою (понад 100 метрів)4, грандіозними масштабами та ба-
гатством не лише внутрішнього убрання й начиння, якого Шевченко не бачив, але 

1  стасов, за його словами, був знайомий із Шевченком, про що сам писав олександру Пипіну 10 бе-
резня 1888 року: «я его лично знал довольно много, и в разное время беседовал с ним, глубоко его уважал 
и ценил...»

2  Волков О. Москва дворянских гнёзд. — М.: алгоритм. с. 168.
3  скоріше за все, Шевченко йшов до храму Христа спасителя кремлівською набережною (назва 

з’явилася у ХVііі столітті), а можливо, й волхонкою (назва закріпилася також у ХVііі столітті).
4  дзвіниця івана великого з хрестом може вміститися «під яблуком» великого храму Христа спасителя.
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й зовнішньою пишнотою. раніше не ставили запитання, чи бачив Шевченко будів-
ництво храму в перші свої приїзди до Москви. На мій погляд, скоріше так, ніж ні. 
відомо, що в 1839–1853 роках клали цегляні стіни, бані, облицьовували ззовні. На 
час екскурсії поета до храму в 1858 році вже було встановлено металічні частини 
даху й бань та побудовано риштування всередині — йшли штукатурні й лицювальні 
роботи внутрішніх стін і підлоги.

скульптурні роботи на зовнішніх стінах храму велися з 1846 до 1863 року і на 
момент московського перебування Шевченка були в розпалі. їх виконували відомі 
майстри Петро клодт, олександр логановський, Микола рамазанов. Професор олек-
сандр логановський уславився скульптурою «Парень, играющий в  свайку» (1836), 
якій Пушкін присвятив вірш «Юноша, полный красы…». до речі, Микола осипов, по-
відомляючи навесні 1856 року Шевченка про замовлення логановському оздоблення 
храму Христа спасителя, назвав скульптора «бездарним» і навіть писав, що той, «на 
щастя помер, не закінчивши роботи». Проте, відповідаючи осипову, Шевченко не 
підтримав це огудження, а рамазанова назвав «достойнейшим художником»: «О, как 
бы мне хотелось взглянуть на эти колоссальные работы!» таким чином, саме інтерес до 
творчої роботи російських скульпторів привів поета на будівництво храму. 

тепер — кілька слів про маловідоме. тим більше, в україні. На території москов-
ського донського монастиря можна побачити кілька великих оригінальних фраг-
ментів скульптурних творів олександра логановського й Миколи рамазанова, що 
були встановлені за шевченківських часів на храмі Христа спасителя. тобто, мож-
на, подібно до Шевченка, відвідати святе монастирське місце «с целью посмотреть 
скульптурные работы». 

Микола рамазанов був знайомим Шевченка з часу навчання в академії художеств, 
рамазанов закінчив її в 1839 році. у спогадах російського поета і перекладача олек-
сандра струговщикова знаходимо список осіб, які були присутні в  нього на друж-
ньому вечорі 27 квітня 1840 року, серед них — Шевченко і рамазанов. Миколу рама-
занова було послано державним коштом до італії, звідки він повернувся до Москви 
1846 року. з цього часу працював в училищі малярства і скульптури. Шевченко знав 
про це. Принаймні, в листі до андріана Головачова від 15 листопада 1852 року поет 
писав: «…У меня есть в Москве товарищ академик Н. Рамазанов, скульптор, прекрасный ху-
дожник и благородный человек, — при случае познакомьтеся с ним. Он вам, верно, понравится, 
занимает он место профессора скульптуры при Московском художественном училище».

Шевченко згадав про рамазанова в  повісті «Художник». скульптор знімав по-
смертну маску Миколи Гоголя, за якою створив портрет письменника, був автором 
погруддя Михайла Щепкіна (1853)1, яке прикрашало 50-річний ювілей сценічної 
діяльності артиста у 1855 році. На цьому ювілеї рамазанов, як писав «Москвитянин», 
«изваял свою прекрасную речь, будто резцом». в короткому привітанні рамазанов 
сказав золоті слова, звернуті до молодих митців, які й досі не втратили свого значен-

1  Шевченко бачив цю роботу рамазанова в березні 1858 року, оскільки бюст стояв у квартирі Щепкіна. 
самодіяльний актор і театрал олександр стахович згадував: «Помню его московскую квартиру в приходе 
старого Пимена… в гостиной гипсовый его бюст работы рамазанова, под который Михаил семёнович клал 
лакомства для своей внучки, всегда отправлявшейся после обеда отыскивать их у белого дедушки».
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ня: «да возбудится этим отрадным примером все молодое поколение художников… 
да возьмут они на образец чистые и благородные понятия нашего почётного гос-
тя о значении художника, и да будут между ними такие же счастливцы, одинаково 
любимые искусством и людьми, какого мы чествуем сегодня в лице М. с. Щепкина… 
Хочется от лица всей нашей художественной братии воскликнуть: да здравствует 
М. с. Щепкин, высокий представитель искусства!»

у «книге адресов жителей Москвы» карла Ністрема за 1858 рік знаходимо пріз-
вище Миколи рамазанова поруч із прізвищами аполлона Мокрицького та олексія 
саврасова серед небагатьох викладачів Московського училища малярства і  скуль-
птури. рамазанов, як і Мокрицький, жив у самому училищі, й Шевченко міг зустріти 
його, коли двічі приходив до Мокрицького. Проте, мабуть, цього не сталося, бо поет 
не згадує про рамазанова у своєму щоденнику.

Є документ, який свідчить, що рамазанов цікавився долею Шевченка. 
сімнадцятого квітня 1857 року завідуючий музеєм академії художеств к.  а.  ух-
томський писав рамазанову: «Был в  академии спектакль в  пользу Шевченки, его 
устроила гр. а.  и.  толстая, и  очень удачно: сбор был довольно значительный…» 
Невдовзі після приїзду з Москви 10 квітня 1858 року Шевченко зустрівся з рамаза-
новим у Петербурзі.

Пізніше Микола рамазанов виліпив погруддя Шевченка, з  якого були зроб-
лені алебастрові копії, а  мармуровий примірник виставлявся в  1911 році на 
Шевченківській ювілейній виставці в Москві (не зберігся).

Шевченкові не сподобалася показна величезність й офіційно-ритуальна велич 
храму Христа спасителя, що пригнічувала старовинну білокам’яну навколишню 
Москву. здалося, що гладка купчиха, в дорогому й пишному вбранні, вся в яскравих 
прикрасах недоречно стала на місці колишнього алексєєвського монастиря з його 
набожними мешканцями1. особливо дратувала головна баня, що нагадувала йому 
золотий повойник2 на голові купчихи — пов’язку, яку здавна зодягали жінки під пла-
ток. відштовхувала Шевченка відверта показушність, сказати б, імперська претен-
зійність споруди, що не поєднувалася в його сприйнятті з Божим храмом.

Не слід забувати, що в той час храм стояв у риштуваннях, які було знято част-
ково в тому ж таки 1858 році, коли «храм було закінчено начорно», а остаточно — 
в наступному році. за сучасними оцінками, в час екскурсії Шевченка «храм Христа 
спасителя став невід’ємною частиною історичного центру, що значно розширився». 
втім, його будуватимуть і прикрашатимуть ще майже чверть століття після відвідин 
Шевченком. Принаймні, в тому вигляді, в якому його застав поет, храм значно про-
гравав перед майбутньою завершеною спорудою.

сучасна московська оцінка історичного призначення храму Христа спасителя 
лише підтверджує далекоглядність і прозорливість Шевченка. ось вона: «В формах, 
размерах, композиции прослеживается стремление превратить храм Христа Спасителя 

1  у забєліна читаємо: «когда в 1836 г. определено было на месте монастыря построить храм Христа 
спасителя, то в 1838 г. при разборке монастырских храмов и при земляных работах для устройства 
фундамента новому храму были открыты разновременные монастырские кладбища…»

2  На жаль, це слово відсутнє в «словнику мови Шевченка».



391

«дуже невдалий величеЗний витвір»

в главный храм Москвы и даже России. Ряд особенностей храма Христа Спасителя, упо-
добляющих его церкви святой Софии в Константинополе, свидетельствует о том, что он 
принимает на себя и  роль главного храма православного мира, символизируя тем самым 
историческое предназначение России, афористически зафиксированное в  формуле “Мо-
сква — Третий Рим”… Столь же последовательно представлена в храме Христа Спасителя 
система признаков, заставляющая видеть в нём ещё один великий христианский символ — 
Новый Иерусалим»1.

великий українець інтуїтивно відчув і рішуче засудив уособлену в храмі світо-
ву державно-імперську ідею. тим паче, що її гострий стрижень насамперед боляче 
ранив україну. до того ж, у Шевченковій оцінці тодішнього будівництва храму спле-
лися невдоволення роботами тона та відраза поета до російських царів — Миколи і, 
за якого почалося зведення храму, та олександра іі, за царювання якого вже третій 
рік активно велося будівництво.

Між іншим, у червні 2005 року під покровом храму Христа спасителя було від-
крито пам’ятник олександру іі, за якого було прийнято сумнозвісні валуєвський 
циркуляр (1863) та емський указ (1876), спрямовані проти української мови й куль-
тури. в офіційній думці, що сформувалася вже після смерті Шевченка, олександр іі 
називався «добрим царем», «царем-реформатором», «царем-визволителем». а Шев-
ченко мав про нього зовсім іншу думку. в  1858 році у  вірші «я не нездужаю нів-
року…» поет уперше висловив своє ставлення до майбутнього «визволення селян» 
і «селянської реформи», до олександра іі, а заразом й до «муровання» храмів. Не ви-
ключено, що йому згадався недавно бачений храм Христа спасителя в Москві…

         добра не жди,
Не жди сподіваної волі —
вона заснула: цар Микола
її приспав. а щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
та добре вигострить сокиру,
та й заходиться вже будить.
а то проспить собі небога
до суду Божого страшного!
а панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
любить царя свого п’янóго,
та візантійство прославлять,
та й більше, бачиться, нічого.

Що й казати, тарас Григорович був тонким цінителем і не любив творіння кос-
тянтина тона — офіційного зодчого російських храмів. втім, Шевченкова нещадна 
й влучна характеристика храму Христа спасителя повністю суголосна з авторитет-

1  Москва 850 лет. том 1. М., 1996. с. 304.
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ними оцінками відомих російських знавців. скажімо, автор книги «старая Москва» 
в. Нікольський вважав: «ярким образцом тоновского стиля служит московский храм 
спасителя (1839–1881). Это русифицированный исаакиевский собор, гораздо бо-
лее холодный и мёртвый, чем его петербургский образец. Ни византии, ни древней 
руси здесь нет и следов». уже згаданий путівник Гейніке визначав смак архітектора 
тона образливим епітетом «малорозвинутий». Москвознавець Ю. Шамурін вважав, 
що «храм Христа навсегда останется памятником времени, ставившего себе гран-
диозные задачи, но отмеченного печатью безвкусия»1. взагалі російська ліберальна 
громадськість сприймала творіння лейб-архітектора тона в  багнети. зате сучасна 
російська офіційна література підносить костянтина тона: «имя тона преврати-
лось в  нарицательное. в  сознании современников тон стал синонимом зодчего, 
в мастерской которого “разыгрывается процесс всемирной истории”, суть которого 
отождествляется с возрождением народности… Новый поворот в искусстве, связан-
ный с именем тона, был поворотом к народности и национальности»2.

в унісон із офіціозом завзято захищає нині тона та його творіння лев колодний, 
якому довелося піднятися на вершину храму Христа спасителя разом із Юрієм луж-
ковим. утім, абсолютно даремно стверджує він сьогодні, що «костянтин тон кори-
стувався в середовищі професіоналів незаперечним авторитетом». це було зовсім не 
так. у запалі оспівування тона москвознавець колодний не забув і про невдячного 
вихованця Петербурзької академії художеств Шевченка, який посмів «метнуть стре-
лу в  голову нового кафедрального собора». колодний напучує: «сравнивать Храм 
надо не с купчихой, а со строем богатырей в золочённых шлемах, или с крепостью 
из пяти башен».

смішно, але Шевченка й досі намагаються повчати, як треба було йому думати 
про московські штуки…

до нас в науку! ми навчим,
Почому хліб і сіль почім!

великий поет і художник був абсолютно вільним у своїх уподобаннях і оцінках, 
як у Москві, так і в києві. скажімо, за словами Михайла Чалого, «єдина на той час 
скульптурна прикраса нашого києва — пам’ятник св. володимира, твір барона клод-
та, нашому вимогливому художнику дуже не подобалась». так само суворо ставився 
Шевченко до будівлі інституту шляхетних дівчат архітектора вікентія Беретті на 
інститутській вулиці в києві: «казармы, да ещё казармы самые неуклюжие, а мест-
ность — самая восхитительная, и так бесчеловечно обезображена…»

Насамкінець нагадаю, що костянтин тон був ректором Петербурзької академії 
художеств, коли 31 жовтня 1860 року Шевченкові дали звання академіка. в цей день 
тарас Григорович зробив дарчий напис на «кобзаре» в перекладі російських поетів 
його дружині: «елене ивановне тон. искренний тарас Шевченко. 31 октября 1860».

1  Шамурин Ю. И. архитектура Москвы второй половины ХіХ в. // Москва и её окрестности. архи-
тектура, история. М.: астрель, 2007. с. 352.

2  Москва 850 лет. том 1. с. 300.
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«Ми вирушили до Станкевичів»

та вже час поцікавитися, куди ж відправилися Щепкін і Шевченко 19 березня 
після відвідання кремля. в поетовому щоденнику читаємо:

«Из Кремля прошли мы на Большую Дмитровку, зашли к  Елене Константиновне 
Станкевич, моей старой знакомой; напилися чаю, отдохнули и пошли в книжный магазин 
Н. М. Щепкина. Из магазина возвратилися опять к Станкевич, где я встретил еще одну 
мою старую знакомую Олимпиаду Ивановну Миницкую».

те, що гості у станкевичів лише «напилися чаю», не свідчить, що господиня була 
негостинною. Навпаки! олена костянтинівна виявила традиційне московське ша-
нування чаєм. Про це можна сказати словами поета Петра вяземського:

Час дружеских бесед у чайного стола!
Хозяйке молодой и честь, и похвала!
По-православному, не на манер немецкий,
Не ходкий, как вода или напиток детский,
Но русью веющий, но сочный, но густой,
душистый льётся чай янтарною струей.
Прекрасно!..

Ще в перші свої приїзди в Москву Шевченко відчув небувалу московську при-
страсть до чаю. скажімо, відомі офіційні дані про те, що в 1846 році в майже двох-
стах московських трактирах було випито близько 200 тисяч фунтів чаю на суму 
більш як півмільйона рублів сріблом, а цукру вжито майже 40 тисяч пудів на суму 
понад 30 тисяч рублів сріблом. Ніхто не в змозі був порахувати, скільки чаю випива-
лося в сімейному колі.

здається, в  жодному іншому місті світу не було такого культу чаювання. воно 
завжди було чимось на зразок ритуалу, священнодії, без чого не міг обійтися жоден 
москвич1. Навіть у богомольців існувала традиція — попити чаю в трактирі біля за-
стави перед виходом із Москви. це називалося «Москву повыполоскать» перед свя-
тою дорогою. тим паче, вдома дорогого гостя частували саме чаєм.

олександра Щепкіна (станкевич) згадувала про Михайла семеновича: «спокой-
но расположившись в кресле, с сигарой в небольшой и полной руке, он тихо улыбался, 
прихлебывая из стакана чай (который всегда был его любимым напитком)…» 

з оленою костянтинівною станкевич (дівоче прізвище  — Бодиско; 1824–
1904)  — дружиною російського письменника олександра станкевича, племінни-
цею декабристів М. і Б. Бодисків та двоюрідною сестрою відомого історика-медіє-
віста, глави московських західників тимофія Грановського поет познайомився ще 

1  відомий лінгвіст володимир Єлістратов відносить цей ритуал до системоутворюючих елементів 
російської державності: «…если несколько полемически заострить мысль, я утверждаю примерно сле-
дующее: знание нескольких десятков колен соловьиного пения, запах свежего навоза под полозьями 
саней, ежедневное чаепитие в течение ста лет в 17.00, умение предсказывать погоду по звону деревян-
ного чурбачка, искусство резать расстегай и т. д. и т. п. — вот суть составляющие, сделавшие россию 
грандиозной, великой страной…»
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в  1844 році в  україні, коли їй було двадцять років. двадцять першого липня того 
року олена Бодиско написала Шевченкові з Ніжина сумбурного листа, в якому за-
хоплювалася поемою «тризна». в ньому йшлося про «прекрасний талант малоросій-
ської поезії» і «дивовижні творіння» Шевченка.

у листі містилося також побажання писати саме українською мовою: «…вам 
много вдохновения только на национальном языке, а нам всем через это много часов 
истинного удовольствия пребудет, милостивый государь». отже, вже тоді Бодиско 
сприймала Шевченка як національного поета, і, певно, що патріотичний настрій, 
викликаний його поезією, був досить характерним для того кола людей, які оточува-
ли тараса Григоровича в україні.

судячи з усього, самого станкевича не було вдома, але олена костянтинівна ви-
явила себе справді гостинною господинею, про що переконливо свідчить другий 
візит того ж дня Шевченка та Щепкіна на обід. Борис Чичерін — друг сім’ї стан-
кевичів — писав про неї: «Жена станкевича, елена константиновна, совершенно 
к нему приходилась. она вся жила в нём, разделяя, как умная и вполне образован-
ная женщина, все его возвышенные интересы, а вместе избавляя его от всяких до-
машних хлопот, окружая его самою нежною заботливостью, стараясь устроить его 
жизнь возможно удобно, спокойно и  приятно. Пылкая, страстная, энергическая, 
часто нетерпимая относительно тех, кто приходился ей не по душе, она расточала 
на близких ей людей все сокровища любвеобильного сердца».

Молодий Федір корш, син Євгена корша, називав олену станкевич «всеобщей 
тётушкой». цікаво свідчить про неї у своєму щоденнику друг сім’ї станкевичів іс-
торик іван забєлін. олена костянтинівна морально підтримувала вченого: «ведь 
мы вас считаем, как родного. у неё выступили слезы на глазах. Это было сказано 
с искренним чувством…» олена станкевич брала уроки історії у забєліна. за його 
словами, жінка обурювалася «высокомерием знати и  всею гадостью, в  которой 
выразилось истое русское крепостничество».

олімпіада Міницька, яку зустрів у станкевичів Шевченко, була близька їм і на-
лежала до родини, пов’язаної з літературно-громадськими колами Москви. іван Мі-
ницький був членом гуртка тимофія Грановського і багаторічним кореспондентом 
тургенєва. вірогідно, що Шевченко познайомився з Міницькою в 40-х роках ХіХ 
століття, можливо, навіть у родині станкевичів, адже Щепкін вже тоді міг привести 
поета до них. 

Про залишок дня 19 березня Шевченко написав коротко: «Пообедали у  Стан-
кевич и в 6 часов вечера благополучно пешком же возвратилися восвояси, дивяся бывшему». 
Немає сумніву, що тарас Григорович залишився задоволеним цим днем, протягом 
якого він через тринадцять років знову побачив кремль, а ще радів теплому й гос-
тинному прийому в домі станкевичів. інакше не написав би так: «возвратилися ди-
вяся бывшему».

отже, Щепкін 19 березня протягом восьми годин показував Шевченкові Мо-
скву і москвичів, пройшов із ним по московській грязюці кілька кілометрів, що було 
неабияким фізичним навантаженням для сімдесятирічного артиста. Не випадково 
зранку наступного дня — 20 березня — він почував себе недобре, і тарас Григоро-
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вич відзначив у щоденнику: «Мой неразлучный спутник и чичероне1 Михайло Семёнович 
сегодня ставил себе банки, и я один от 10 до 4 часов месил московскую грязь»2. та Щепкін 
не збирався довго залишати дорогого гостя наодинці: ввечері він знову взяв його під 
своє безпосереднє покровительство. Певно, жалкуючи, що за два вчорашні візити 
до станкевичів йому не вдалося познайомити Шевченка з господарем, бо його не 
заставали вдома, Щепкін увечері 20 березня знову повів його на велику дмитрівку: 
«Вечером Михайло Семёнович был готов на новые подвиги, и  мы отправились к  Станке-
вичам. Весело, нецеремонно поболтали о Малороссии, о днях минувших, и на расставаньи 
В. А (треба — а. в. — В. М.) Станкевич подарил мне экземпляр стихотворений Тютчева».

олександр володимирович станкевич (1821–1912) — брат Миколи станкевича, 
біограф і видавець літературної спадщини тимофія Грановського3, друкувався в «со-
временнике», «вестнике европы», інших виданнях. у 50–60-х роках у олександра 
станкевича збиралися прогресивні московські інтелектуали М.  кетчер, Є.  корш, 
Б. Чичерін, і. забєлін та ін., тобто ті люди, з якими Щепкін прагнув познайомити 
Шевченка. олександр станкевич писав: «тесный кружок друзей собирался часто 
вместе… в этом кружке образованных и одушевлённых живыми интересами людей 
нередко появлялись значительнейшие и даровитейшие из наших литераторов и ар-
тистов. Частым гостем бывал в нём М. с. Щепкин».

сестра олександра станкевича олександра володимирівна згадувала, як Мико-
ла Михайлович випадково потрапив у воронезьку губернію, де й познайомився з усі-
єю сім’єю станкевичів: «Михаил семёнович дал сыну своему письмо к а. в. станке-
вичу, с которым был знаком, случайно встретившись с ним в одессе. из рассказов 
а. в. станкевича мы знали много подробностей о жизни Щепкина, с которым они 
часто и много беседовали вдвоём и купались в море».

коли в другій половині 40-х років сім’я станкевичів жила у воронежі, Щепкін 
передавав їм вітання через Миколу Михайловича: «Поклонись от меня александру 
владимировичу и всем станкевичам, которых знаю и не знаю». в серпні 1848 року 
Михайло семенович просив сина в листі в одесу: «Поклонись александру и иоси-
фу станкевичам», а наприкінці 1849 року станкевичі приїхали в Москву, поріднив-
шись із Щепкіними: Микола Михайлович Щепкін одружився з олександрою воло-
димирівною станкевич.

…того березневого вечора у станкевича говорили, як і скрізь, де з’являвся Шев-
ченко, про Малоросію, а ще про «дні минулі». в цьому побіжному поетовому запи-
су вчувається свідчення того, що Шевченко таки приходив у  родину станкевичів 
в 40-х роках. якщо це так, то поет побував у великому афанасьєвському провулку, 
де тоді в будинку № 8 жили станкевичі. це — за два кроки від будинку, де нині зна-
ходиться культурний центр україни в Москві.

1  Провідник, екскурсовод (італ.). це слово зустрічаємо в повісті «Прогулка с удовольствием и не без 
морали», яку Шевченко закінчив за місяць до того.

2  докладно див.: Мельниченко В. Ю. тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві». с. 285–306.
3  Борис Чичерін писав: «Главным его (о. станкевича. — В. М.) литературным произведением была 

биография Грановского, на которую он положил всю свою душу. она может считаться образцовой по 
тонкости понимания, по верности изображения, по изяществу мыслей, чувств и формы».
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Що ж до подарунку від станкевичів, то за п’ять місяців до того Шевченко за-
писав у  свій щоденник: «…Я с  наслаждением прочитал трёхкуплетное стихотворение 
Ф. Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!

Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что скользит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя».

тарас Шевченко сприйняв цей вірш в  унісон із кращими російськими 
цінителями поезії. скажімо, з приводу нього іван Панаєв писав івану тургенєву в   
1857 році: «Неправда ли, это вещь, глубоко захватывающая за сердце?.. вот какие 
стихотворения печатать приятно».

який збіг оцінок тютчевського вірша!

«Пустилися ми Москву споглядати»

як розвивалися події наступного дня — 21 березня? Читаємо в  Шевченковому 
щоденнику:

«В 10 часов утра1 не пешком, а  в пролетке2 пустились мы с Михайлом Семеновичем 
Москву созерцать. По дороге заехали к сыну его Николаю. Выпили по стакану чаю и по-
тягли далее. Заехали также по дороге к Кетчеру, встретили там Бабста. Кетчер подарил 
мне все издания своей компании, кроме своего перевода Шекспира, — он ещё в типографии. 
А Бабст подарил свою речь о умножении народного капитала, издание той же компании. 
Выпили у Кетчера по рюмке сливянки3 и поехали к Якушкину. Хозяина не застали дома, 
а милейшая хозяйка подарила нам по экземпляру портрета кн. Волконского, декабриста, 
и мы раскланялись…»

1  На той час у Москві було + 3,6° за шкалою реомюра, стояла тиха погода, пополудні потеплішало 
до 8°, подув південно-західний вітер, а на вечір — знову тихо та ясно — + 3°.

2  Напередодні — 20 березня, — коли Шевченко сам прогулювався по Москві, він записав: «Поутру 
велел я кучеру вымазать себе сапоги добрым дёгтем». враховуючи те, що Щепкін не мав свого виїзду (артист-
ка олександра Шуберт згадувала: «На репетицию едем, бывало, в казенной карете»), можна припустити, 
що він у той день найняв, можливо, навіть у зв’язку з присутністю Шевченка, кучера, який заразом ви-
конував і дрібні доручення.

3  у володимира даля: «сливянка, сливяная, наливка, вино, водка, настоянная на сливах».
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отже, спочатку  — до Миколи Щепкіна, який недалеко мав власний будинок 
(№ 5/2, не зберігся) у Міщанській дільниці на троїцькій вулиці (назва від храму Жи-
воначальної трійці, відомого з XVI століття). Микола Щепкін мешкав тут уже десять 
літ, з 1848 року. дерев’яний будинок стояв на розі троїцької вулиці, а за ним простя-
гався старий занедбаний садок «с вековыми вязами, клёнами, липами, большой ябло-
ней и старой дикой грушей, полный сирени, шиповников и других кустов, цвету-
щих с весны… троице-сергиевское подворье1… примыкало к обширным пустырям, 
занятым огородами, выгонами, речкой… и непрерывными садами и пустырями, сли-
вавшимися с полями перед Марьиной рощей, которая в те времена была действи-
тельно берёзовой рощей и местом для загородных прогулок… одним словом, жили 
мы на краю какого-нибудь провинциального города, в садах и пустырях».

ці спогади сина Миколи Щепкіна — Миколи Миколайовича Щепкіна2 — дають 
уяву про окраїнну Москву часів Шевченка, що значною мірою нагадувала напівсе-
лянські оази не так далеко від самого кремля.

від Миколи Щепкіна друзі поїхали на 3-тю Міщанську, де жив Микола кетчер3 
(сучасна адреса — вулиця Щепкіна, 44). Михайло семенович розповів, як п’ять років 
тому друзі вирішили купити безсрібнику кетчерові житло. організували спеціаль-
ний комітет, до якого ввійшли тимофій Грановський, доктор медицини, професор 
Московського університету Павло Пікулін, син Щепкіна — Микола. зібрали гроші 
серед московських друзів, чималу суму — тисячу рублів — дав кузьма солдатьонков, 
свій вклад зробив іван тургенєв… вибрали цей затишний будиночок із садом на ти-
хій, зеленій Міщанській, і 1854 рік кетчер із друзями вже зустрічав у ньому. Щепкін 
зізнався Шевченкові, що й сам хотів би жити тут, поруч із другом.

справді, в 1859 році сім’я Щепкіна оселилася навпроти кетчера (тепер — вули-
ця Щепкіна, 47, тут знаходиться Будинок-музей М. с. Щепкіна). Будинок кетчера 
стояв недалеко від церкви Філіппа Митрополита — найвідомішої в Москві на честь 
цього святителя. церква знаходилася на 2-й Міщанській вулиці. її було споруджено 
в 1777–1788 роках архітектором Матвієм казаковим у стилі раннього класицизму. 
На думку академіка ігоря Грабаря, автором проекту цієї церкви був сам василь Ба-
женов. закрито 1929 року, повернуто російській православній церкві в  1991 році. 
вона й тепер зберігає духовну ауру в цій місцевості, що немилосердно забудована 
сучасними спорудами-монстрами. церква Філіппа Митрополита була найближчою 
і для Михайла Щепкіна. саме в ній відспівували великого артиста в серпні 1863 року.

іван Бабст також мешкав на 3-й Міщанській вулиці, поблизу церкви Філіппа Ми-
трополита і будинком Миколи кетчера, ось чому Шевченко застав у нього Бабста.

Повернемося до того дня, коли Шевченко познайомився з кетчером і Бабстом. 
це було 12 березня, тобто відразу після поселення у Щепкіна, коли хвороба ще не 

1  тепер подвір’я троїце-сергієвої лаври знаходиться поруч з троїцькою вулицею, в 1-му троїцькому 
провулку.

2  онук Михайла Щепкіна був помітним громадським діячем дорадянської росії — гласним Мос-
ковської міської думи, депутатом державної думи ііі і  іV скликань, головою Московського комітету 
партії кадетів. розстріляний більшовиками восени 1918 року.

3  у московській адресній книзі за 1858 рік кетчер числився за «Медичною конторою».
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давала поетові змоги повною мірою спілкуватися з людьми. Шевченко тоді запи-
сав у щоденнику:

«Вечером, по настоянию моих гостеприимных хозяев, сошёл я  вниз в  гостиную с  по-
вязанной головой, где встретил несколько человек гостей, и между ними Кетчера, Бабста 
и Афанасьева, с которыми тут и познакомил меня хозяин. Время быстро прошло до ужина. 
Подали ужин, гости сели за стол, а я удалился в свою келию. Проклятая болезнь!»

Про Миколу Христофоровича кетчера (1809–1886), лікаря за фахом, письмен-
ника і перекладача, Шевченко знав ще до заслання. річ у тому, що кетчер захоплю-
вався літературою, перекладав Шиллера і  Шекспіра. П’єси останнього в  перекла-
ді кетчера виходили друком у  Москві окремими виданнями з  1841 до 1850 року. 
Шевченко тоді зацікавився ними, використовував у своїй роботі над ілюстраціями 
до «короля ліра» в 1843 році. в засланні поет у своїх листах просив друзів надісла-
ти йому твори Шекспіра в перекладі кетчера. скажімо, 11 грудня 1847 року писав 
андрію лизогубу1: «Якщо найдете в Одесі Шекспіра, перевод Кетчера… то пришліть…» ли-
зогуб виконав прохання поета й сповістив його 7 лютого 1848 року, що надіслав із 
одеси в орську фортецю всі 13 випусків опублікованих на той час перекладів кетче-
ра, оправлених для зручності в дві книги. На жаль, цей дорогоцінний для Шевченка 
подарунок було відібрано у нього під час арешту в 1850 році. втім, у спогадах Ми-
кити савичева, який зустрічався з Шевченком у травні 1854 року, є такі рядки про 
його візит до поета: «…я взяв з полиці одну з книг. це були історичні драми Шекспіра 
в перекладі кетчера». вже знаходячись у Нижньому Новгороді, поет просив Михай-
ла лазаревського в листі від 20 січня 1858 року: «А ти, мій друже єдиний, купи мені 
Шекспіра, перевод Кетчера…» той відповів 10 лютого: «Шекспир в переводе кетчера 
редок и стоит не меньше 25 р., а потому до твоего разрешения я не купил его».

така зацікавленість Шевченка перекладами кетчера дає змогу впевнено ствер-
джувати, що зустріч поета з ним стала приємною несподіванкою, й емоційна скарга 
на «кляту хворобу» була цілком умотивованою.

у 50–60-х роках, коли Щепкін і кетчер жили поруч на 3-й Міщанській вулиці, 
лікар-перекладач і артист зустрічалися часто. кетчер, кажуть, переходив вулицю до 
друга в черевиках і халаті. олександр Герцен згадував у «Былом и думах»: «кетчер 
был домашним человеком в доме Щепкина. он, впрочем, имел свойство делаться 
домашним человеком всюду, куда ни появлялся». Між іншим, Герцен присвятив 
кетчерові чимало сторінок у своїй праці. Напрочуд точний і теплий портрет дру-
га намальований ним в окремому розділі, названому «М. Х. кетчер». тетяна Щеп-
кіна-куперник писала: «кетчер жил напротив, в маленьком домишке, подаренном 
ему в  складчину друзьями, знавшими его страсть к  садоводству. слышались там 
сказки “деда-сказочника” афанасьева2, знаменитого собирателя русского фолькло-
ра. или чтение д.  Мина, переводчика данте и  в  то же время домашнего доктора 

1  лизогуб андрій іванович (1804–1864) — поміщик із козацько-старшинського роду, маляр-ама-
тор, знайомий Шевченка. у 1846 і 1847 роках поет побував у нього в седневі на Чернігівщині. коли 
Шевченко перебував на засланні, лизогуб листувався з ним, надсилав йому малярське приладдя, клопо-
тався про полегшення його долі.

2  олександр афанасьєв жив на 2-й Міщанській вулиці.
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Щепкина… или украинские стихи Шевченко и вслед за ними такие горячие речи, 
что обеспокоенный будочник1 заглядывал через забор…» Микола кетчер любив 
своїх друзів, за словами Бориса Чичеріна, він, «под резкими формами и  суровой 
наружностью скрывал золотое сердце, неуклонное прямодушие и  беспредельную 
преданность своим друзьям». особливо міцна й  щира дружба зв’язувала кетчера 
з Михайлом Щепкіним і тимофієм Грановським, він надовго пережив їх і заповів 
поховати себе між могилами Щепкіна і Грановського на П’ятницькому кладовищі. 
той же Чичерін свідчив: «…друзьям своим он остался верен до гроба; они составляли 
единственное утешение его старости». На превеликий жаль, при цьому він не згаду-
вав Щепкіна, могила якого знаходиться поруч із кетчеровою.

Микола Христофорович подарував Шевченкові книги вже згаданого ви-
давництва «к.  солдатьонков і  М.  Щепкін», в  діяльності якого брав організацій-
но-редакторську участь. Після смерті Шевченка залишились подаровані йому 
тоді «сочинения т.  Н.  Грановского» (М., 1856); «стихотворения Н.  огарёва» (М., 
1856); «стихотворения а. Полежаева» (М., 1858) та ін. На жаль, Шевченкові зно-
ву не поталанило з  кетчеровими перекладами Шекспіра. друге видання зібрань 
«драматические сочинения в. Шекспира. Перевод с английского Н. кетчера…» ще 
знаходилося в друкарні.

тепер про економіста івана кіндратовича Бабста (1823–1881). у студентські роки 
він жив у сім’ї Щепкіна і викладав його синам стародавні мови. олександра Щепкіна 
згадувала: «…Поселился в семье М. с. Щепкина иван кондратьевич Бабст, только что 
приехавший в Москву, чтобы вступить в университет; на Бабста указал Грановский 
как на хорошего преподавателя древних языков. Бабст был тогда юным студентом, 
и в нём все видели уже человека даровитого. сам  Бабст весело рассказывал о том, как 
он в первый раз появился в Москву, как часть дороги должен был совершать при обозе 
с лимонами и затем появиться в большом городе, где у него не было ни одной души 
знакомой. и по счастию, он нашёл как бы родной дом у Михаила семёновича». з того 
часу Бабст підтримував дружні стосунки з родиною Щепкіних.

від Бабста Шевченко отримав у подарунок його працю «о некоторых условиях, 
способствующих умножению народного капитала. речь, произнесённая 6 июня 
1856 г. в  торжественном собрании императорского казанского университета» 

1  «Будочник» — у ХVііі–ХіХ століттях — поліцейський, який стежив за порядком і чистотою на 
вулицях; постійно знаходився в спеціальному приміщенні — будці. в 1862 році замінений городовим. 
якими були московські поліцейські будки за часів Шевченка? ось що розповідав очевидець: «Будки 
были двух родов — серые деревянные домики и каменные, столь же малого размера, круглые здания, 
вроде укороченных башен; первые тёмно-серого цвета, а  вторые, помнится, белые с  светло-жёлтым. 
внутри будок имелось обычно одно помещение, иногда с перегородкой, большую часть которого за-
нимала русская печь; иногда, если будка стояла, например, на бульваре, около неё ставилось нечто вроде 
заборчика, и получался крошечный дворик, в котором мирно хозяйствовала супруга хожалого (поліцей-
ського. — В. М.), висело на верёвках, просушиваясь, бельё, стояли принадлежности домашнего обихода 
и даже прогуливались куры с цыплятами. кроме того, около присутственных мест и, помнится, кое-где 
на площадях стояли обыкновенные, военного образца, трехцветные будочки, в которых стража могла 
укрываться в непогоду».

Шевченко спілкувався з московським будочником 20 березня 1858 року, коли розпитував дорогу 
з Покровки на М’ясницьку вулицю. На 3-й Міщанській вулиці, де жили Щепкін і кетчер, знаходилася 
калмиковська поліцейська будка.
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(М.,  1857). ця промова професора казанського університету звернула на себе 
громадську увагу. в ній Бабст особливо яскраво виявив себе палким і переконаним 
поборником реформи, обстоюючи ліквідацію станових привілеїв і потребу всіляко 
дбати про освіту широких народних мас. влада була незадоволена промовою вче-
ного, проте широкий резонанс навколо неї сприяв тому, що Бабст був обраний на 
кафедру політичної економії в Московському університеті. вже в Москві в листопаді 
1857 року Бабст виголосив промову, в якій пристрасно й переконливо говорив про 
значення вільної праці в умовах вільного суспільства.

Ще про одну лекцію Бабста хочу нагадати. вона була прочитана в січні 1860 року 
в Московській практичній академії та цікава тим, що Бабст уперше виклав деякі ідеї 
карла Маркса з його роботи «до критики політичної економії». відома захоплена 
реакція на цей факт самого Маркса, який у листі до Фердинанда лассаля 15 верес-
ня 1860 року писав: «в россии моя книга вызвала большой шум, и один профессор 
прочёл о  ней в  Москве лекцию». Проте марксистом Бабст не став. у  Петра ан-
ненкова є  згадка про блискучий виступ Бабста на якомусь обіді літераторів, після 
чого всі учасники хором співали перед портретом імператора «Боже, царя храни». 
у 1862 році його було викликано до Петербурга викладати статистику наступнику 
царя Миколі олександровичу. з ним здійснив подорож по росії. в 1864–1868 ро-
ках — директор лазаревського інституту східних мов у Москві.

з 1867 року дійсний статський радник іван Бабст став біля витоків існування 
московського купецького банку. треба сказати, що це був перший банк у Москві. 
його заснував комерсант василь кокорев, якому вдалося залучити до свого почину 
групу бавовняних фабрикантів, у тому числі тимофія Морозова. ініціативний під-
приємець ставив за мету створити банк, який буде «сприяти промисловості та тор-
гівлі», і на пост голови правління він запропонував івана Бабста. цікаво, що кокорев 
дотримувався слов’янофільських переконань, але професійність і  науковий багаж 
західника Бабста переважили.

справи банку професор і викладач університету Бабст налагодив досить швид-
ко, і саме приклад купецького банку надихнув інших послідовників нової структури 
в капіталізації росії — невдовзі в Москві виникло кілька комерційних банків, а Бабст 
заслужив епіграму Миколи Некрасова:

окончив курс, на лекции студентам
учёный Бабст с энергией внушал
любовь к труду, презрение к процентам,
Громя тариф, налоги, капитал.
сочувственно ему внимали классы…
а ныне он… директор ссудной кассы.

Бабст друкувався в журналах «русский вестник», «атеней» та «Москва» івана ак-
сакова. зокрема, 1858 року в «атенее» опублікував статтю «про українські ярмарки».

у «Біографії» Шевченка (1984) про кетчера й Бабста говорилося: «це були ді-
ячі, які співчували піднесенню демократичного руху, щиро прагнули прислужитися 
йому своєю працею. вони й до Шевченка ставилися з сердечною доброзичливістю».
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Шевченко пам’ятав про своїх нових і старих друзів. цікаво, що, тільки-но при-
їхавши в Петербург із Москви, Шевченко 30 березня шукав івана Бабста, який тоді 
перебував у місті: «Искал квартиру Бабста и не нашел. Жаль». Про теплу пам’ять свід-
чать поетові прохання в  листах до Щепкіна з  Петербурга наприкінці 1858 року:  
«…Привітай М. О. Максимовича, Сергея Тимофеевича тож. Стару свою, дітей і внучат тож. 
Бабста і Кетчера тож, і всіх, кого побачиш мною знаємих, тож» (13 листопада); «Поцілуй… 
Кетчера і Міна, і Максимовича, і всіх, кого знакомого побачиш» (6 грудня).

далі поет і  артист поїхали до Євгена якушкіна, з  яким Шевченко нещодавно 
познайомився. в  «коментарях» до 5-го тому Повного зібрання творів т.  Шевчен-
ка зазначено, що «Є. і. якушкін мешкав у 1-му кварталі Міщанської дільниці, в бу-
динку абакумова. тепер це проспект Миру». як відомо, проспект Миру проходить 
по колишній 1-й Міщанській вулиці. Проте Шевченко ще в  1856 році отримав 
адресу якушкіна: «евгению ивановичу якушкину в Москву — на 3-й Мещанской, 
у Филиппа Митрополита, в доме абакумовой». отже, домовласницею була жінка, 
і мені вдалося знайти її: «абакумова екат. иван. Чинов. 5 класса, на ул. 3-й Мещан-
ской». тобто, Євген якушкін жив на тій же вулиці, що й Микола кетчер, іван Бабст, 
а з 1859 року — Щепкін.

таким чином, на 3-й Міщанській жила ціла колонія інтелектуалів, у тому числі 
настроєних опозиційно до влади. скажімо, кетчер і якушкін числилися в документі, 
складеному якраз у 1858 році за особистою вказівкою імператора — «список під-
озрілих осіб у Москві». таємна поліція доповідала, що в будинку на 3-й Міщанській 
у  кетчера «проходять зборища з  недобрими замислами». як у  воротниковському 
провулку, так і на 3-й Міщанській вулиці поліція стежила й за сім’єю Щепкіна, який 
разом зі своїм сином Миколою Михайловичем також входив до «почесного» списку 
підозрілих москвичів із 30 осіб. Про Михайла Щепкіна в ньому говорилося: «Желает 
переворотов и  на всё готовый». Про «временного купца, книгопродавца» Миколу 
Щепкіна зазначалося, що він «действует одинаково с  отцом». Ніяких переворотів 
батько й син не готували, але поліційні оцінки самі собою є цікавими й показовими.

в якушкіна двох друзів зустріла його молода дружина олена Густавівна (діво-
че прізвище — кноррінґ), яка одружилася з якушкіним десять років тому і відразу 
стала вірною помічницею, жила широкими гуманітарними інтересами чоловіка. 
Портрет князя сергія волконського був одним із літографованих портретів, які ви-
дав Євгеній якушкін. ці портрети не продавалися, вони поширювалися лише між 
людьми, що користувалися довір’ям господарів. Подарунок викликав у  Шевченка 
жвавий інтерес і був ніби передвісником того, що через кілька днів поет зустрінеться 
і познайомиться з самим волконським. декабрист, член союзу благоденства і Пів-
денного товариства сергій Григорович рєпнін-волконський (1788–1865) був, як 
ми вже знаємо, молодшим братом князя Миколи рєпніна (ще в 1801 році у зв’язку 
з припиненням роду матері по царському указу взяв її прізвище). в Південному то-
варистві волконський очолював кам’янську управу. в  1825 році разом із Павлом 
Пестелем вів переговори з представниками польського Патріотичного товариства 
про спільні дії під час повстання. Після поразки декабристів сергія волконського 
засудили до смертної кари, заміненої згодом 10-річною каторгою, яку він відбував 
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у Нерчинських копальнях, а потім з 1836 року був на поселенні в іркутській губер-
нії. в офіційному звинуваченні зазначалося: «Генерал-майор волконский участвовал 
согласием в умысле на цареубийство и истребление императорской фамилии; уча-
ствовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с северным; 
действовал в умысле на отторжении областей от империи». за амністією 1856 року 
волконський отримав дозвіл повернутися до Москви й користувався глибокою по-
вагою серед прогресивних москвичів.

«Поїхали до Забєліна»

куди ж  далі подалися Щепкін і  Шевченко? вони виїхали з  3-ї Міщанської на 
садову й попрямували… Читаємо у Шевченка:

«…Мы раскланялись и поехали к Красным воротам, к Забелину. Это молодой ещё чело-
век, самой симпатической кроткой физиономии, обитающий не в квартире, а в библиотеке. 
Он не совсем здоров, и я не решился просить его показать мне Оружейную палату, где он 
служит помощником Вельтмана1».

Насправді, іван Єгорович забєлін (1820–1908) працював в  оружейній палаті 
у  1837–1852 роках і, до речі, в  1848 році опублікував збірник документів «Мало-
российская переписка, хранящаяся в Московской оружейной палате, открытая со-
ревнователем императорского общества истории и  древностей российских при 
Московском университете иваном забелиным». у збірнику містилися понад 20 не-
відомих архівних документів 1653–1658 років, в тому числі кілька листів Богдана 
Хмельницького і всього війська запорозького та писаря війська запорозького івана 
виговського до патріарха Московського і всія русі Никона та ін. 

вважаючи себе вихідцем із «сфери інтересів мужицьких», забєлін наприкінці 
40-х років увійшов до кола московських інтелектуалів, яких називав «сферою пере-
дових людей суспільства»: Щепкіни, іван Бабст, Євген корш, Микола кетчер, іван 
крузе, олександр станкевич, Борис Чичерін та ін. це були люди, з якими в Москві 
познайомився Шевченко. у  щоденнику забєліна не раз читаємо: «Приехали от 
Щепкина, звали обедать»; «обедал у Щепкина»; «обед у Щепкина»… в листі Миколи 
Щепкіна до батьків із риму в Москву на початку 1854 року зустрічаємо прохання: 
«Попеняйте забелину, что по сию пору от него ни строки».

разом із тим, іван забєлін не був настільки близьким Михайлу Щепкіну, щоб ар-
тист зініціював поїздку до нього, як це було, скажімо, у випадку з олександром і оле-
ною станкевичами чи Миколою кетчером. скоріше за все, познайомитися з іваном 
забєліним поетові порадив осип Бодянський, у якого тарас Григорович був 18 берез-
ня. до речі, саме Бодянський підписав до друку згаданий збірник документів, і в роз-

1  вельтман олександр Хомич (1800–1870)  — російський письменник, археолог. з  1852 року  — 
директор оружейної палати. вельтман сприяв тому, що оружейна палата стала своєрідним науковим 
центром, за нього почався опис предметів, які в ній зберігалися. Написав праці «достопамятности Мо-
сковского кремля» (1843), «оружейная палата» (1844), багато романів, повістей та ін. у 1858 році вель-
тман видав дослідження «аттила и русь іV и V в.».
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мові з  Шевченком він міг рекомендувати забєліна як ученого з  великим майбут-
нім. тарас Григорович, мабуть, попросив Михайла семеновича заїхати до забєліна, 
відвідати оружейну палату, що була збудована в 1849–1851 роках, коли Шевченко 
перебував на засланні. «Путеводитель по Москве», виданий у 1856 році, пояснював: 
«оружейная палата, построенная в 1806 году, обращена теперь в казармы, а вместо 
неё возведена новая близ Боровицких ворот. в ней хранятся сокровища царского 
дома и разное оружие, начиная с древнейших времён»1.

Щепкін із радістю погодився супроводжувати друга, проте він не був у цій сфері 
професіоналом. зауважу, що бажання відвідати оружейну палату Шевченко висло-
вив 21 березня, тобто вже після того, як побував у кремлі з Щепкіним 19 березня 
і двічі самостійно 20 березня. тоді, як і тепер, оружейну палату краще відвідувати 
в  супроводі знавця скарбів-старожитностей, яким і  був олександр вельтман, що 
добре розумів Шевченко. здається, це той випадок, коли найбільше йому допоміг 
би Бодянський, який обожнював кремль буквально з першого погляду, тобто зі сту-
дентської лави. в щоденнику славіста знаходимо розповідь, як він організував показ 
кремлівських пам’яток сербо-хорватському письменнику, графу орсату Медо Пу-
чичу в червні 1852 року: «…он осматривал со мной оружейную палату и царский 
дворец, которые показывал а. Ф. вельтман…» саме те, про що мріяв і Шевченко! 

історику й археологу, знавцеві Москви івану забєліну було тоді 38 років, і, хоча 
Шевченко народився всього на шість років раніше, вигляд мав набагато старший. 
тарасу Григоровичу залишилося жити всього три роки, а забєліну — півстоліття.

Чесно кажучи, запис Шевченка про те, що вчений жив у  бібліотеці, спочат-
ку здався мені неточним, адже бібліофіл і  книжник іван забєлін міг обжитися 
в  бібліотеці, як удома, а  Шевченко сприйняти її за постійне помешкання. у  кіль-
кох адресних книгах Москви, в тому числі за 1857 рік, давалася конкретна адреса 
забєліна: «забелин иван егор., к.  рег., Преч. ч., у  Покрова, в  денежн. пер. д. дво-
рцов. конторы». тобто, колезький реєстратор2 іван Єгорович забєлін жив на арба-
ті, в  Пречистенській дільниці, в  дєнєжному провулку, біля церкви Покрови Пре-
святої Богородиці в будинку Московської дворцової контори, де працював довгий 
час помічником архіваріуса і архіваріусом. Московська дворцова контора існувала 
в 1831–1886 роках і завідувала всіма будівлями в кремлі, імператорськими палацами 
в  Москві і  в  Підмосков’ї та землями, садами, оранжереями, що до них відносили-
ся. в її віданні знаходилася також оружейна палата кремля. до складу Московської 
дворцової контори входив архів, у якому працювали архіваріус з помічником; вони 
зберігали документи, в тому числі закони й статути, книги тощо, складали реєстри 
і систематичні описи. за дорученням контори готували також документальні довід-
ки, робили виписки зі справ тощо.

скрупульозність, із якою вів Шевченко щоденник у Москві, спонукала мене до 
повного з’ясування цього питання. виявилося, що тарас Григорович був точним. за-

1  Путеводитель по Москве и указатель её достопримечательностей. составлен редактором ведо-
мостей Московской городской полиции М. захаровым. — Москва. в типографии ведом. Москов. го-
родс. полиции, 1856. с. 60.

2  у росії — цивільний чин 10-го класу. особи, що його мали, обіймали нижчі керівні посади.
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бєлін мав-таки постійне помешкання за адресою, названою поетом, — біля красних 
воріт. в «книге адресов жителей Москвы» карла Ністрема за 1858 рік адреса забє-
ліна називається двічі (як архіваріуса Московської дворцової контори і як редактора 
«Губернських відомостей»): «забелин, ив. егор., тит. сов., в запас. дв. у красных во-
рот»; «забелин иван егор., у красных вор., в запасном дворце». Що таке запасний 
палац? це великий будинок на розі земляного валу і Нової Басманної вулиці біля 
красних воріт, що входив до відання Московської дворцової контори, в ньому й зна-
ходився архів, у якому працював забєлін, а також «квартири посадових осіб»1, в од-
ній із яких, заповненій книгами, і жив архіваріус (вул. Нова Басманна, 2, перебудо-
ваний; тепер на розі Нової Басманної та садової знаходиться Міністерство шляхів).

На час знайомства з Шевченком самоук іван забєлін уже мав репутацію серйоз-
ного дослідника і був автором понад 40 публікацій (усього науковий доробок учено-
го складає понад 200 книг і статей). за словами Бориса Чичеріна, «це був справжній 
московський самородок, цілісна, міцна і  здорова російська натура». Незадовго до 
зустрічі з  Шевченком, у  1857 році забєлін дав згоду на роботу в  імператорській 
археологічній комісії, очолюваній графом сергієм строгановим, що контролювала 
всі археологічні розкопки в країні. в нещодавно вперше виданих щоденниках за-
бєлін про це записав так: «30 декабря… Граф строганов пригласил меня в этот день… 
Где вы, забелин, служите. Первый вопрос. — в дворцовой конторе архивариусом — 
должность не рельефная, но покойная и даёт возможность заниматься. — ведь вы 
еще преподаёте в межевом институте2? Государь мне поручил всю археологическую 
часть… я хочу составить комиссию. вы не откажетесь? — Помилуйте, ваше сиятель-
ство, вы меня осчастливите…»

в археологічній комісії забєліну було доручено розкопки курганів в Малоросії. 
в травні 1861 року вчений записав у щоденнику: «итак, курган есть тайна-могила. 
каждая могила есть тайна, она тем и интересует. и она даже внешне это выражает… 
Малоросс скоро почувствовал родственную связь своего сердца с могилою. он вос-
пел её в песнях… он олицетворил её. “ой, у поли могила с ветром говорила”». Ніхто 
не оспівував козацькі могили краще за Шевченка… в щоденнику забєліна зустрівся 
мені й  такий «український сюжет». у  січні 1860 року він обідав із олександром 
Пипіним у Миколи Чернишевського (обох знав Шевченко): «разговаривали о госу-
дарственности и народности, о принципах соловьевой истории и костомаровских 
лекциях. я  сказал, что у  костомарова взгляд казацкий. Чернышевский отстаивал 
казачество как элемент, погибший от самодержавия». і  ще зафіксоване спостере-
ження забєліна: «в киевской губернии у крестьян рубашки — на груди  мережен». 
український сегмент наукових інтересів івана забєліна було відзначено вшануван-
ням його в 1871 році ступенем доктора історії київського університету.

іван забєлін — один із організаторів і фактичний керівник історичного музею. 
саме цьому музеєві було передано всі колекції забєліна, стародруки та його рукопи-
си, а понад десять тисяч книг із особистої бібліотеки знаходяться тепер у російській 

1  о запасном дворце в Москве // русский архив. 1897. № 2. с. 328–329.
2  з 1853 року забєлін читав історію та археологію межової справи в константинівському межовому 

інституті.
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державній історичній бібліотеці. деякі з них, з екслібрисом «Библиотека ивана его-
ровича забелина», використовувалися в роботі над цією книгою.

дізнавшись про вихід у світ уже згаданих щоденника і записних книжок забєлі-
на, відразу кинувся переглядати їх. Проте, на жаль, ім’я Шевченка в цих документах 
не згадувалося. Що стосується 1858 року, то забєлін зробив у щоденнику лише один 
запис незадовго до зустрічі з Шевченком: «с 17 на 18 января, с пятницы на субботу 
заболел сильно и  опасно воспалением лёгких и  теперь 10 февраля еще не схожу 
с постели»1. у хворобливому стані забєлін був і під час зустрічі з Шевченком, що той 
помітив і відзначив у щоденнику. звертає на себе увагу поетова тактовність: він не 
насмілився турбувати забєліна, хоча, напевне, сподівався саме разом із ним подиви-
тися оружейну палату. разом із тим, зустріч із істориком наштовхує на думку про те, 
що Бодянський чи Щепкін або хтось із їх оточення могли розповісти Шевченкові 
про згадану вже публікацію забєліним документів із епохи Богдана Хмельницького, 
чим поет постійно цікавився. Шевченко також мав, очевидно, інформацію про те, 
що молодий учений досліджував історію Москви.

тепер — про красні ворота, біля яких жив іван забєлін. у них, як і в красної 
площі, одне походження  — від слова «красний», тобто «красивий», «прекрасний». 
дерев’яні ворота було побудовано як тріумфальну арку на початку ХVііі століття 
у  зв’язку з перемогою Петра і в Полтавській битві, тобто вони пов’язані з багато-
страждальною історією україни. Після московських пожеж 1737 і 1748 років красні 
ворота перебудовано. в  1753–1757 роках архітектор дмитро ухтомський зводить 
кам’яні красні ворота в стилі російського барокко. Після пожежі 1812 року їх було 
відбудовано, а  площу навколо розчищено від лавок і  сараїв  — вона стала однією 
з кращих у Москві.

красні ворота чудово гармоніювали з церквою трьох святителів, що знаходи-
лася поруч із запасним палацом, біля якого жив забєлін, і церквою Петра і Павла. 
Майже завжди на картинах художників, які малювали красні ворота, на віддалі вид-
но сухареву вежу. як і сухаревка, красні ворота були відомі всій росії.

Біля красних воріт свого часу жив сергій аксаков, а в його будинку віссаріон 
Бєлінський познайомився з  Миколою Гоголем. Неподалік у  1830–1840-х роках 
племінниця поета василя Жуковського, інтелектуалка Євдокія Єлагіна збирала 
літературний салон: «у красных ворот, в республике, привольной науке» (Микола 
язиков). у  цьому салоні бували Пушкін, Гоголь, Герцен, огарьов, Чаадаєв та інші 
небайдужі Шевченкові люди. з Євдокією Єлагіною, якій було вже майже 70 років, 
Шевченко зустрівся в Москві через чотири дні після візиту до забєліна на званому 
обіді у Михайла Максимовича, про який ми докладно розповімо далі. враження від 
цієї зустрічі з українським поетом Єлагіна виклала в кількох словах: «Шевченко про-
стой, добродушный, умной мужик…»

як бачимо, красні ворота пов’язані з іменем Шевченка й залишається лише ди-
вуватися з  того, що москвознавці про це не згадують. утім  — це найперше наша 
турбота.

1  Забелин И. Е. дневники. записные книжки. М.: издательство им. сабашниковых, 2001. с. 37, 42, 
56, 269.
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два слова про долю красних воріт. їх кілька разів намагалися знести, зокрема, 
в 1854 році, тобто незадовго до приїзду в Москву Шевченка. тоді пам’ятник історії 
врятували самі москвичі на чолі з істориком Михайлом Погодіним, із яким Шевчен-
ко познайомився в березні 1858 року. знесено 1927 року.

«Поїхали ми в книжковий магазин»

від забєліна Щепкін і Шевченко поїхали по М’ясницькій на велику луб’янку 
в книгарню Миколи Щепкіна, і тут поет розстався зі своїм чичероне. скоріше за 
все, тарас Григорович хотів увечері зайти до Максимовичів, які жили неподалік, 
а  у  Щепкіна були інші плани. книгарню Миколи Щепкіна Шевченко відвідував 
уже втретє і  встиг оглянути район луб’янки. крім того, він окидав її поглядом, 
коли добирався до Максимовичів чи йшов з ільїнки на Покровку. велика луб’янка 
з’єднувала луб’янську площу з відомим Шевченкові районом сухаревки та Міщан-
ських вулиць. китайський проїзд вів униз до жвавого центру, театральної площі, 
великого та Малого театрів, де Шевченко також бував. луб’янська площа замика-
лася біля китай-города стародавньою стіною. Через володимирські та Проломні 
ворота постійно рухалися люди й екіпажі. На розі М’ясницької вулиці стояла чер-
вонувата церква Божої Матері Гребнєвської, відома дерев’яною з ХV століття, а це-
гляною її було зведено іваном Грозним 1570 року. Посередині луб’янської площі 
височів невеликий витончений фонтан роботи відомого скульптора віталі, постав-
лений у 1835 році.

з великої луб’янки недалеко до однієї з найелегантніших вулиць Москви — куз-
нецького моста, що здавна була в полоні французьких крамниць і модних віянь із 
Франції. війна з Наполеоном сильно підірвала французький вплив, але іноземна фі-
зіономія кузнецького моста швидко відновилася, тим більше, що в 1812 році фран-
цузькі лавки охороняла наполеонівська гвардія, і вони не згоріли. тут, на кузнецько-
му, збиралася елітна московська публіка, прогулювалися франти і модниці, бездумно 
й нерідко безтямно витрачалися гроші. Павло вістенгоф ще в 40-х роках ХіХ століт-
тя писав про модницю, яка «летит на лихаче-извозчике на кузнецкий мост, к мадам 
Шарпантье и берёт там самый дорогой и безвкусный костюм».

Про роль кузнецького моста у світському житті Москви писав олександр Гри-
боєдов:

а всё кузнецкий мост, и вечные французы,
откуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
когда избавит нас творец
от шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
и книжных и бисквитных лавок!

Шевченко, напевне, читав ці рядки, бо захоплювався творчістю Грибоєдова і до-
бре знав комедію «Горе от ума», неодноразово згадував її героїв у щоденнику й листі до 
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анастасії толстої 9 січня 1857 року. Більше того, в передмові до нездійсненного видан-
ня «кобзаря» (8 березня 1847 року) Шевченко використав саме слова із «Горе от ума»:

воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.

А. Грибоедов.

та повернемося до того моменту, коли Шевченко розстався з Михайлом Щеп-
кіним на великій луб’янці. розповівши про це в щоденнику, поет відразу написав 
такі слова:

«Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение 
недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих 
лет не удалось бы встретиться. Итак, нет худа без добра».

саме тут і хочеться повідомити, що 21 березня 1858 року тарас Шевченко міг 
зустрітися ще й з львом толстим! у щоденнику тридцятирічного російського генія 
за 21 березня серед інших лапідарних нотаток є чотири слова: «у Щепкина видел 
кетчера». тобто толстой заходив до Щепкіна впродовж цього дня. Можливо тоді, 
коли Щепкін і Шевченко зранку в прольотці «пустилися Москву споглядати», від-
відавши, як ми вже знаємо, насамперед кетчера. Проте, скоріше за все, толстой 
зайшов до Щепкіна надвечір1, коли Шевченко був у Максимовичів. Нагадаю запис 
у його щоденнику 21 березня: «Вечер провёл у своей милой землячки М. В. Максимович».

Навесні 1856 року Микола осипов радив Шевченкові прочитати в  журна-
лі «современник» повісті льва толстого «детство» і  «отрочество», а  також опо-
відання. Поет відповів осипову 20 травня 1856 року: «С повестями и  рассказами 
Толстого я  совершенно не знаком. Ежели будет возможность, познакомьте меня с ним во 
имя благородного искусства». ці твори та «севастопольские рассказы» толстого поет 
прочитав уже після заслання, але в Шевченковому щоденнику 30 вересня 1857 року 
є запис про знайомство з оповіданням російського письменника (в першому номері 
«современника» за 1855 рік): «Придя на квартиру, я на сон грядущий прочитал “Рассказ 
маркера” графа Толстого. Поддельная простота этого рассказа слишком очевидна». в «Біо-
графії» Шевченка  (1984) з цього приводу зазначалося: «Невдоволення Шевченка, 
як видно з  наведеного запису, викликане тим, що в  цьому оповіданні невдало за-
стосована манера оповіді; образ центрального героя не відповідав його стилістичній 
характеристиці. Штучність такої, в цілому невластивої толстому “простацької опо-
віді” тонко запримітив Шевченко, а це свідчить про його критичну спостережли-
вість, увагу до проблем художньої правди. та й сам толстой визнавав, що “записки 

1  Принагідно зауважу, що лев толстой разом із іншими письменниками підписав привітання Щеп-
кіну з нагоди 50-річчя його сценічної діяльності: «в эти полвека тысячи и тысячи зрителей постепенно 
сменялись, покидали театр с сердцем, умягчённым благодатью бескорыстных, прекрасных слёз, доброго, 
светлого смеха, и как сосчитать, сколько благодатных движений пробуждено артистом, сколько готовых 
навсегда погаснуть чувств вызвано из усыпления и оживотворено им! Это заслуга невидимая, неиссле-
димая, но великая, — и общее сочувствие ей награда, лучшая награда, какой может желать человек».

здається, найкращі слова, які можна сказати на подяку і в нагороду артистові.
Нагадаю також, що саме в 1858 році толстой відзначив у щоденнику внутрішню творчу стрима-

ність Щепкіна, який ніколи не грав на догоду публіки: «Щепкин — строгий актёр».
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маркера” опрацьовані ним не зовсім ретельно. Некрасов радив авторові не поспіша-
ти з їх публікацією»1.

восьмого квітня 1858 року Шевченко занотував у  щоденнику, що зустрівся 
в Петербурзі з графом толстим — автором «солдатской севастопольской песни» — 
на вечорі у свого знайомого Павла круневича. та насправді в той час лев толстой 
був у Москві, виїхавши вранці наступного дня в ясну Поляну. в Петербурзі Шев-
ченко бував у тих салонах, де й тридцятирічний російський письменник, скажімо, 
у Федора толстого. Письменник і публіцист сергій Єлпатьєвський свідчив: «в его 
доме… бывал молодой офицер, только что возвратившийся из под севастополя, лев 
толстой. интимным другом дома был костомаров, интимным человеком в  семье 
сделался поэт Шевченко». Проте шляхи їх реально перетнулися лише 10 березня 
1859 року, коли толстой і Шевченко разом із багатьма петербурзькими літератора-
ми — М. Некрасовим, М. салтиковим-Щедріним, о. островським, М. Чернишев-
ським — були присутні на урочистому обіді на честь російського актора о. Марти-
нова, який дала редакція журналу «современник» у того ж Федора толстого.

«Урочного часу для розговин не встановлено»

На великдень — 23 березня — тарас Григорович прокинувся о дев’ятій ранку. 
«Христос воскрес!» — так починався запис у щоденнику. а далі йшли іронічні рядки:

«В семействе Михайла Семеновича торжественного обряда и урочного часа для разго-
вен не установлено. Кому когда угодно. Республика. Хуже, анархия! Еще хуже, кощунство! 
Отвергнуть веками освященный обычай обжираться и опиваться с  восходом солнца. Это 
просто поругание святыни!»

справді, сім’я Щепкіних жила за звичним розпорядком дня. Михайло семе-
нович, як свідчив олександр афанасьєв, говорив: «По-моему, вся религия состоит 
в этих правилах: люби Бога, люби ближнего и никому не делай зла! а все прочие 
обряды, посты — установление случайное». в листі до синів у березні 1848 року Ми-
хайло семенович щиро зізнавася: «…а пост вел беспорядочную жизнь, почти не жил 
дома». Молода актриса Малого театру Надія Медведєва згадувала про Щепкіна та 
його оточення: «ведь они все в то время скоромное ели, постов не знали, а я иначе 
была воспитана, я постничала. так для меня, бывало, он, как гостей своих соберёт, 
отдельно изготовить велит. а кетчер увидит, что я постное ем, подойдёт: “Что ты, 
говорит, верхом на свекле, что ли, в царство-то небесное въехать хочешь?”»

утім, очевидці свідчать, що інколи Щепкін намагався виконувати деякі церковні 
обряди, скажімо, говів і відвідував церковні служби, готуючись до сповіді та причас-
тя. збереглися розповіді артиста про сповіді в церкві Філіппа Митрополита, зокрема 
про те, як священик другов сказав йому: «театр, в сущности, есть школа, поучающая 
указанием на людские недостатки и пороки, и что, следовательно, и звание актёра 
почтенно». вже згаданий афанасьєв зазначав, що Щепкін «не только сам постится 

1  Шевченко т. Г. Біографія. к.: Наукова думка, 1984. с. 357.
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в первую и седьмую неделю великого поста, но и насильно принуждает к этому сво-
их детей и даже сердится за отступление от обычая».

«в 10-м часу пришел к Михайлу семеновичу с праздничным поклоном1 актер 
самарин2 и сообщил ему очень миленькую эпиграмму Щербины, которую при сем 
и прилагаю.

Боже! в каком я теперь упоеньи
с «вестником русским» в руках 
Что за прекрасные стихотворения.
   ах!
тут данилевский, Плещеев таинственный
Майков наш флюгер-поэт.
лучше же всех несравненный, единственный
   Фет!
Много нелепостей патетических,
Множество фраз посреди.
Много и рифм. Но красот поэтических —
   Жди!»

ім’я російського поета (українця за походженням) Миколи Федоровича Щер-
бини (1821–1869) зустрічається в  щепкінських «записках актера». Михайло се-
менович розповідав, як читав олександру Черткову вірш Щербини «Поколению», 
написаний у 1848 році й уперше опублікований в 1857-му. На початку цього року 
в листі з Москви в рим синові Миколі Михайловичу й невістці олександрі володи-
мирівні Щепкін переписав вірш Щербини «оправдание»: «Прилагаю при сем сти-
хи Щербины. я от них в восторге».

1  у перший день Пасхи в Москві прийнято було робити візити. як правило, візитери приносили 
квіти, вітальні листівки, крашанки, залишали візитівки. відвідувачів пригощали, накривали чайний стіл 
із закусками, на якому завжди була паска.

2  самарін іван васильович (1817–1885) — син кріпака, він, як і його вчитель Щепкін, вимушений 
був спочатку самостійно прокладати собі дорогу в мистецтві. Михайло семенович звернув увагу на та-
лановитого юнака ще в училищі, підтримував його, запрошував додому, підгодовував, давав додаткові 
уроки. за його рекомендацією самарін отримав у Малому театрі першу роль і до кінця життя працював 
на його сцені. самарін — автор кількох п’єс, режисер і педагог, учень і послідовник Михайла Щепкіна, 
відомий виконавець ролей класичного репертуару. кажуть, що він добре грав городничого та Фамусова, 
копіюючи до певної міри Щепкіна, та найкращі його ролі були у французькій мелодрамі та комедії, ска-
жімо, в «іспанському дворянині» з куплетами, танцями. Поет Борис алмазов писав про самаріна у вірші 
«Московский театр в 1863 году»:

самарин так же мил
и так же грациозен:
он прелесть, говорят,
в «испанском дворянине».

Бєлінський називав самаріна чудовим артистом московської трупи нарівні з Живокіні, садовським, 
орловим, степановим. Публіка добре сприймала самаріна впродовж усього сценічного життя. завжди 
був у гарних стосунках із Щепкіним.

у спогадах онуки артиста олександри Щепкіної-Черневської є такий сюжет про самаріна: «я вижу 
лицо деда: он добродушно посмеивается… глядя на тогдашнего jeune premier московского Малого теа-
тра, любимца москвичей и кумира московских дам обаятельного ив. вас. самарина. а самарин повязал 
свою красивую голову красным фуляром и собирается нам, детям, изображать “Петрушку”…»
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Наш век и наше поколенье
Безмолвно сносят клевету,
Незаслуженного презренья
и громких браней пустоту.

Шевченко знав твори Щербини ще до заслання і продовжував  цікавитися його 
творчістю. зокрема, 15 листопада 1852 року в листі до андріана Головачова із Но-
вопетровського укріплення, згадуючи їх зустріч у жовтні 1852 року, писав: «Вы про-
читали тогда небольшое стихотворение Щербины — “Купанье”. До сих пор не могу забыть 
того сладкого чудного впечатления, какое произвело на меня это прекрасное произведение. 
Прошу вас, будьте так добры, поклонитесь от меня Щербине как истинному поэту, в наше 
время явлению редкому». в травні 1854 року в листі до Бодянського Шевченко про-
сив його: «Чи не побачишся коли-небудь з Головачовим, поцілуй його за мене і скажи йому, 
що я й досі жду-жду Щербину. Бо бачиш: як ми з ним бачилися позаторік у цім поганім 
укреплении, то він читав мені деякі вірші Щербини і обіцявся вислать мені із Москви один 
екземпляр, та й досі нема».

Микола Щербина разом із родиною толстих сприяв визволенню Шевченка із 
заслання. Невдовзі після приїзду поета в Петербург, 5 квітня 1858 року анастасія 
толстая послала Миколі Щербині записку: «Не приедете ли к нам завтра обедать — 
только один Шевченко будет у нас. Что я говорю — не приедете ли — непременно 
приходите и познакомьтесь с тарасом Григорьевичем. он вам во многом понравит-
ся, и он желает видеть вас». Наступного дня поети зустрілися у толстих і познайо-
милися. Шевченко записав у щоденнику: «…Лично познакомился с поэтом Щербиною». 
дванадцятого квітня Щербина виступив на обіді на честь Шевченка у анастасії тол-
стої з вітальною промовою.

«Гарненька епіграма», записана Шевченком у щоденник, насправді належала не 
Щербині, а була пародією російського поета олександра апухтіна (1840–1893) на 
вірш афанасія Фета «лесом мы шли по тропинке единственной…», надрукований 
у лютневій книзі «русского вестника» за 1858 рік1. 

«Світла неділя»

двадцять третього березня, на Пасху, в поетовому щоденнику більше записів не 
було і про вечір нічого не сказано. це трапилося вперше з 17 березня, коли тарас Гри-
горович після хвороби вийшов із дому. Щодня він занотовував, де саме був увечері: 

1  ось дві строфи Фетового вірша:

лесом мы шли по тропинке единственной
в поздний и сумрачный час,
я посмотрел: запад с дрожью таинственной
         Гас.
Что-то хотелось сказать на прощанье —
сердца не понял никто;
Что же сказать про его обмирание?
         Что?
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у рєпніної (17 березня), у Бодянського (18 березня), у станкевичів і вдома у Щепкіна 
(19 березня), у станкевичів (20 березня), у Максимовичів (21 березня), у Щепкіна та 
в кремлі (22 березня). це свідчить про те, що 23 березня Шевченко і Щепкін не ви-
ходили з дому і провели великдень разом. теодор Гріц у своєму літописі життя і твор-
чості артиста зафіксував, що «Шевченко зустрічає Пасху у Щепкіна», а Петро Жур 
у «трудах і днях кобзаря» зазначив, що тарас Григорович «у М. с. Щепкіна познайо-
мився з артистом Малого театру і. в. самаріним…». але ж був ще цілий великодній 
день, впродовж якого друзі не розлучалися, і хотілося б уявити, як вони його провели.

очевидно, що після ранкового приходу івана самаріна вся сім’я з гостями сіли 
за стіл — інакше просто не могло бути, розговіння неминуче. всі скуштували паску, 
крашанки, чаювали, випили шампанського. ставний і життєрадісний самарін про-
читав епіграму, і тарас Григорович попросив переписати її, а самарін, який вперше 
бачив Шевченка, зажадав натомість послухати його вірші. Щепкін, який знав, що 
тарас Григорович переписував у нього свої поезії, підтримав актора.

Чи ми ще зійдемося знову?
Чи вже навіки розійшлись?
і слово правди і любові
в степи і дебрі рознесли!
Нехай і так. Не наша мати,
а довелося поважати.
то воля Гóспода. Годіть!
смирітеся, молітесь Богу
і згадуйте один другого.

Потім читав схвильований Щепкін:

Може, найдеться дівоче
серце, карі очі,
Що заплачуть на сі думи —
я більше не хочу…
одну сльозу з очей карих —
і… пан над панами!..
думи мої, думи мої!
лихо мені з вами!

раптом, зупинившись, Михайло семенович тремтячим голосом нагадав, що всі 
троє вони — з кріпаків… виходило сумно, дуже сумно, як для свята. тим більше, що 
Щепкін готовий був розплакатися, і Шевченко, вибачившись, устав із-за столу. він 
піднявся до себе, занотував у щоденнику про великодній ранок, прихід самаріна. 
Переписуючи епіграму, відвернув увагу і  замість «Много нелепостей патетичес-
ких» машинально написав «Множество есть тут мест поэтических». але схаменувся 
й старанно закреслив рядок, який ослаблював епіграму, а зверху написав потрібний.

коли тарас Григорович знову вийшов зі своєї кімнати, Михайло семенович, 
одягнений в темно-коричневий халат у смужечку, з-під якого виглядав білий комі-
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рець, заклавши руки за спину, ходив туди й  сюди залою. Невеличкого зросту, по-
вний, кругленький, але повнота не заважала йому бути напрочуд легким і рухливим. 
Шевченко вже знав, що він кожного ранку та й на ніч робить усілякі гімнастичні 
вправи, щоб не втратити гнучкість. досить було подивитися, як артист танцював 
в українських спектаклях — як справдешній танцюрист!

Голос у Щепкіна був не сильний, але поставлений так, що шепіт його зі сцени 
було чутно всім глядачам. Шевченко сам уже переконався, що навіть напівшепіт ар-
тиста потрясав більше будь-якого трагічного крику. ось і зараз поета вразило те, що 
Щепкін тихо розмовляв нібито сам із собою! та ні, він стояв перед портретом Гоголя 
і звертався… до старого друга. Побачивши Шевченка, Щепкін радісно розкрилив ко-
роткі руки й відразу заговорив про гоголівське «светлое воскресенье»… Хто зна, чи 
так воно було, проте мій вимисел не є вигадкою, бо ж обидва любили Гоголя й чита-
ли цей твір у «выбранных местах из переписки с друзьями».

«в русском человеке есть особенное участие к празднику светлого воскресенья… 
Не умрёт из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что 
освящено самим Христом. разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится 
благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник светлого 
воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем 
же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем 
сказать это? лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? 
Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы 
всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе 
то, что нам пророчит это. уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще 
растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возмож-
но выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невоз-
можно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней… знаю я твёрдо, 
что не один человек в россии, хотя я его и не знаю, твёрдо верит тому и говорит: “у нас 
прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется светлое воскресенье Христово!”»

двадцять четвертого березня після других відвідин сергія аксакова та його «сим-
патического семейства» Шевченко і Щепкін заїхали ненадовго до варвари рєпніної, 
а від неї — до актора сергія Шумського, учня Михайла Щепкіна. сергій васильович 
Шумський (Чесноков) народився 1820 року, був помічений у провінції й привезе-
ний у Москву Щепкіним, у 1841 році закінчив Московське театральне училище, був 
прийнятий до трупи Малого театру. Щепкін протегував Шумському, підтримував 
його і в буденному житті. втім, він щедро допомагав багатьом артистам. вихованець 
Щепкіна Михайло лентовський згадував, як Михайло семенович зустрічав молодих 
і  голодних артистів: «Чаю! сливок! Хлеба больше, хлеба! Чаю, чаю! зелёного чаю! 
ты, брат, замёрз дорогой? садись, ешь, пей. Не стесняйся, как дома, да ты и, действи-
тельно, дома. Мой дом — твой дом; но только учись, учись, учись!»

сергій Шумський, який мешкав на великій дмитрівці в будинку генерал-майор-
ші ольги Бартоломеус (№ 26)1, прийняв гостей радо, запросив до столу: «Вкусили 
священной пасхи с вестфальськой колбасой и поехали к Станкевичам. Не застали дома».

1  Будинок не зберігся, тепер на цьому місці — рада Федерації Федеральних зборів росії.
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Нагадаю, що вестфалія — історична область між річками рейн і везер у Німеччині, 
де вироблялися відомі ковбаси. як свідчить словник володимира даля, в росії німців 
називали «ковбасниками». до речі, сам Шевченко якось записав у щоденнику, що «без 
колбасы немец и дня не проживёт». утім, тарас Григорович і сам любив ковбасу. в серпні 
1857 року, прибувши в астрахань, у піст упродовж дня шукав ковбасну лавку й зали-
шився дуже незадоволений: «Прочитал всех цветов большие и малые вывески… но ни одна 
из них не сказала о продаже копчёных колбас». Поет віддавав перевагу рідним українським 
ковбасам, на яких добре знався. Наприкінці 1859 року писав брату варфоломію Шев-
ченку: «У тебе, здається, годується кабан в сажі1… і ти, певно, заколеш його к святкам, то при-
шли мені по почті 20 фунтів2 ковбас. Бо я лучче тричі в німця пострижусь і всю Пилиповку3 буду 
м’ясо їсти, як матиму німецькими ковбасами розговлятися. Та щоб ковбаси були такі самі, як 
ми з тобою їли на меду у Гната Бондаренка, під яблунею сидячи (то було восени 1845 року 
під час відвідин рідної керелівки, але Шевченко пам’ятав! — В. М.). Нагадай лиш добре».

замовлення справжнього українця!
Шкода, що тоді тарас Григорович не мав змоги пригостити домашньою ковба-

сою свого доброго друга Щепкіна.

«Я зустрівся і познайомився з ними...»

Про дальший розвиток подій читаємо у Шевченка:
«Отправились в книжный магазин Н. М. Щепкина и ком., где и осталися обедать. Обед 

был званый. Николай Михайлович праздновал новоселье своего магазина и по этому случаю 
задал пир московской учено-литературной знаменитости. И  что это за очаровательная 
знаменитость! Молодая, живая, увлекающаяся, свободная! Здесь я встретил Бабста, Чи-
черина, Кетчера, Мина, Кронеберга-сына, Афанасьева, Станкевича, Корша, Крузе и многих 
других. Я встретился и познакомился с ними, как с давно знакомыми родными людьми. И за 
всю эту полную радость обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину».

Щира Шевченкова радість від зустрічі з молодими і блискучими інтелектуалами 
справді була настільки повною, що навіть тепер енергетично передається зацікавле-
ному читачеві поетового щоденника. Шевченка можна зрозуміти. влітку 1856 року 
він писав семену Гулаку-артемовському з Новопетровського укріплення: «Десятий 
год не пишу, не рисую і не читаю навіть нічого; а якби ти побачив, меж яким людом верчуся 
я оці десять літ. Та не дай Господи, щоб і приснилося тобі коли-небудь такі недолюди, а я у їх 
“в кулаке сижу” — давят, без всякого милосердия давят, а я повинен ще і кланяться, а то ві-
зьме разом та й роздавить, як ту вошу меж ногтями». вирвавшись нарешті із заслання, 
поет жадібно ковтав повітря вистражданої свободи й особливо цінував знайомства 
та зустрічі з новими, вільними, щасливими, талановитими людьми. Ще о. конись-
кий проникливо зауважив: «таким ото чином Шевченко за короткий час опинився 
серед великої сім’ї ліпших людей того часу. се був, коли згадати собі про Новопе-

1  саж — рублений хлів, у якому відгодовують свиней.
2  1 фунт дорівнював приблизно 0,4 кг, тобто Шевченко просив щонайменше 8 кг ковбаси.
3  Пилипівка — різдвяний піст.
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тровський форт, більш різкий контраст, ніж той, що перебув Шевченко 30 літ тому 
назад, коли доля з темного горища маляра Ширяєва перекинула його в світлі зали 
академії художеств»1. Щоправда, ці слова кониський писав стосовно Петербурга та, 
насправді, знайомства з «ліпшими людьми» почалися саме з Москви.

Хто вони були — представники «московської вчено-літературної знаменитості»? 
Про Бабста, кетчера, Міна, афанасьєва і станкевича ми вже говорили. Познайоми-
мося з іншими гостями книгарні Миколи Щепкіна в тому порядку, в якому їх назвав 
Шевченко. Борис Миколайович Чичерін (1828–1904) — правник, історик, філософ 
і публіцист, один із лідерів західників, основоположник «державної школи» в росій-
ській історіографії, провідний ідеолог лібералізму, прибічник конституційної монархії. 
у 1861–1868 роках — професор Московського університету. випускник університету, 
російський економіст і статистик, академік іван янжул згадував: «Нельзя, разумеется, 
прежде всего не упомянуть о таком блестящем представителе науки, каким был Борис 
Николаевич Чичерин, известный столько же как специалист по государственному 
праву, сколько и русский историк… всегда щегольски одетый, в лаковых сапожках, он 
поражал всегда нас, студентов, между прочим, своим джентльменством…»

у «Шевченківському словнику» читаємо про Чичеріна: «революційні демократи 
гостро критикували праці Чичеріна. згадка Шевченка про Чичеріна в “Щоденни-
ку” 24.ііі.1858 засвідчує факт випадкового знайомства поета з  ним в  одній з  мос-
ковських книгарень». справді, зустріч Шевченка з Чичеріним була випадковою і не 
мала продовження, проте Борис Чичерін — цікава і помітна постать. він виступав 
за реформи згори, ліберальні кроки і сильну владу. захистив дисертацію «обласні 
заклади в росії». Чичерін багато років дружив з толстим, був з ним на «ти». у щоден-
нику толстого від 24 січня 1858 року читаємо: «Приехал Чичерин. слишком умный. 
ругал желчно славянофилов…» На початку березня 1858 року толстой читав свій 
твір Чичеріну і коршу: «Ничего. Нашли, что ничего». двадцятого березня 1858 року, 
коли Шевченко «самотньо місив московську грязюку», толстой записав у  своєму 
щоденнику: «Читал Чичерина статью о  промышленности англии2. страшно ин-
тересно». серед відомих праць Чичеріна можна назвати: «областные учреждения 
в россии в ХVіі в.» (1857); «опыты по истории русского права» (1859); п’ятитомна 
«история политических учений» та ін.

значно пізніше й недовго Борис Чичерін обіймав посаду міського голови (1882–
1883), але був звільнений, бо, виступаючи в Московській думі з приводу коронації 
олександра ііі, звернув увагу на потребу посилення уваги влади до земського руху. 
це нагорі не сподобалося. Чичерін переїхав3 до свого тамбовського маєтку, був ак-
тивним діячем земства. Багату колекцію картин і книг, як і родову садибу, збирався 
заповісти улюбленому племіннику Георгію Чичеріну, який від спадщини відмовив-
ся, зате став народним комісаром в уряді леніна. Борис Чичерін залишив унікальні 

1  Кониський О. тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. к.: дніпро, 1991. с. 453.
2  стаття Бориса Чичеріна в журналі «атеней» (1858, № 2) називалася «Промышленность и госу-

дарство в англии».
3   Наприкінці ХіХ століття Чичерін жив в одному будинку (на волхонці, 14) з драматургом олексан-

дром островським та іваном аксаковим.
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спогади, використані нами в цій книзі1. Між іншим, Чичерін розповідав про мало-
відомий нині літературний салон у квартирі дійсного статського радника Миколи 
сушкова «біля старого Пимена», який у Шевченківські часи, за свідченням іншого 
сучасника, був «одним із головних центрів московської інтелігенції». Михайло за-
госкін згадував: «сушковы — люди небогатые, жили весьма скромно в маленьком 
наёмном доме, в одном из переулков тверской близ старого Пимена…» (старопи-
меновський провулок, 11). Федір тютчев писав: «салон сушковых если и не первый 
в европе, то уж, конечно, один из самых многолюдных». у різні роки в ньому бували 
Гоголь, Григорович, Глiнка, вяземський, соболевський… із щоденника льва толстого 
видно, що він бував у сушкових, зокрема й на початку 1858 року, наприклад 1 січня 
і 28 березня. у Миколи сушкова бажаним гостем був осип Бодянський, який нео-
дноразово згадував його у своєму щоденнику. зокрема, в січні 1853 року занотував, 
що переписав у сушкова один із листів Гоголя.

до прогресивних представників московської інтелігенції належав олександр 
іванович кронеберґ (1810–1865)  — російський зоолог і  публіцист, син відомого 
харківського професора-латиніста, ректора Харківського університету івана кро-
неберґа. олександр кронеберґ відомий своїм перекладом «літопису» таціта, який 
вийшов у світ якраз у 1858 році. знайомство Шевченка з кронеберґом також ви-
черпалося однією зустріччю.

цікавою і колоритною фігурою був Євген Федорович корш (1810–1897) — ро-
сійський журналіст і перекладач, який у молоді роки був близьким до гуртків вісса-
ріона Бєлінського, олександра Герцена, тимофія Грановського. зв’язки з Герценом 
і  його виданнями корш підтримував і  в  1858 році, коли зустрівся з  Шевченком. 
у 1843–1848 роках був редактором «Московских новостей», у 1855–1857 роках ре-
дагував журнал «русский вестник». якраз у 1858 році корш почав видавати історико-
літературний журнал «атеней», який читав лев толстой2, а також багато передових 
людей того часу. реклама «атенея» активно йшла в «Московских ведомостях» якраз 
у час перебування в місті Шевченка, зокрема, 22 березня повідомлялося, що вийшов 
№ 12, а підписка на журнал приймалася в книжкових магазинах міста, в тому числі 
в книгарні Миколи Щепкіна. Про корша толстой записав у щоденнику на початку 
1858 року: «спокойно и высоко умён».

за допомоги корша в  додатку до газети «Московские ведомости» 11 лютого 
1858 ро  ку було опубліковано рецензію Шевченка «Бенефис г-жи Пиуновой, января 
21, 1858 года»3. дякуючи цій одиничній протекції корша, ми можемо сьогодні чи-
тати рідкісну для Шевченкового пера театральну рецензію про бенефіс сімнадця-
тирічної актриси катерини Піунової, якою поет захопився в Нижньому Новгороді: 
«Независимо от юности и располагающей наружности, она так мила и естественна, 
что глядя на неё, забываешь театральные подмостки», — признавався тарас Григо-
рович. він окремо відзначив артистичні задатки: «Бенефициантка обладает всеми 

1  воспоминания Б. Н. Чичерина. Часть і и іі. М.: издательство Московского университета, 1991.
2   у щоденнику толстого за 17–18 лютого 1858 року є пряме свідчення: «Читал “атеней”».
3  василь Погожев писав поетові 5 лютого 1858 року: «статью о милой Пиуновой я отправил в ре-

дакцию “Московских университетских новостей” чрез евгения Федоровича корша».
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задатками сценического искусства, а это, вместе с молодостью её, конечно, подаёт 
большие надежды и в будущем». якщо вірити самій Піуновій, то її талант ще в ди-
тинстві помітили знамениті московські актори василь Живокіні та іван самарін, 
і за їх допомоги вона навіть два роки навчалася в Москві на початку 50-х. утім, Шев-
ченко висловив і доречне побажання молодій актрисі: «сколько можно судить, г-жа 
Пиунова с особенным пристрастием выбирает роли наивно-милых девушек. слова 
нет: это лучшие её роли; но она не должна забывать, что в них же кроется однообра-
зие и лёгкость, которые могут вредить её таланту».

з 1862 року протягом трьох десятиліть Євген корш працював у  бібліоте-
ці рум’янцевського музею, тобто Михайло Грушевський, який уперше працював 
у рум’янцевці на початку 1892 року, ще застав його.

Євген корш був батьком Федора корша — відомого російського філолога, пе-
рекладача, академіка Петербурзької академії наук, автора ряду праць і поезій про 
Шевченка, знайомого Михайла Грушевського. вийшло так, що корші з’єднали в іс-
торичному часі двох великих українців1.

Нарешті, публіцист Микола Федорович крузе (1823–1901), про якого Шевчен-
ко знав раніше з кулішевого листа від 20 січня 1858 року: «я поспитаюсь у крузе, 
нашого щирого поспішника, чи не пропустив би він другим изданием “кобзаря” 
і  “Гайдамак”?» у  1855–1858 роках крузе був цензором Московського цензурного 
комітету2, і на цій посаді виявив себе прогресивною людиною. зокрема, крузе дозво-
лив видання кулішевої праці «записки о Южной руси» та його «Граматики». Борис 
Чичерін розповідав: «…крузе взял на себя инициативу и стал пропускать все статьи, 
которые он считал безвредными. Петербургская цензура, видя, что всё это прохо-
дит ему даром, последовала его примеру. Правительство молчало, и русская печать 
вздохнула свободнее…» Проте врешті-решт крузе змушений був вийти у відставку 
через обвинувачення у лібералізмі.

це про крузе писав Микола Некрасов:

впервые чрез тебя до бедного народа
дошли великие слова:
Наука, истина, отечество, свобода,
Гражданские права.

Між іншим, у поліційній довідці про Миколу добролюбова містилося таке зви-
нувачення на його адресу: «когда цензор крузе лишился места за снисходительность 
к  “современнику” и  заподозрен был в  преднамеренном желании распространять 
вредные идеи среди молодёжи, добролюбов вместе с Чернышевским устроили обед 

1  Федору коршу виповнилося в 1858 році п’ятнадцять років, і батько не взяв його на зустріч із Шев-
ченком, але щоденник забєліна свідчить, що невдовзі молодший корш ввійшов до кола інтелектуалів, 
із якими познайомився Шевченко 24 березня. зокрема, забєлін якось записав: «Федя корш в разговоре 
з вами как будто боится, что скажут ему что нибудь такое, что он не знает ещё. он желает на каждом 
слове показать, что он, если не все, так значительно знает больше вас».

2  у «книге адресов жителей Москвы» за 1858 рік серед працівників цензурного комітету міститься 
інформація, що надвірний радник Микола крузе жив на Нікітській вулиці в будинку статського радника 
олександра ріхтера.
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в честь этого цензора; на обеде были почти все петербургские литераторы и говоре-
но много речей». забєлін залишив у своєму щоденнику від 5 травня 1859 року запис: 
«…делал обед крузе — прощальный. Были кетчер, корш, солдатенков, Щепкины 
Н. и П., Мин, крузе с братом, вас. Боткин1… в. П. Боткин сказал два-три хороших 
слова, самых тёплых и выражавших вполне значение деятельности крузе. кто, гос-
пода, знает историю Германии или австрии или другого государства, где бы человек 
и притом чиновник правительства смел честно выступать против абсолютизма, вот 
честный протест против того же правительства». в  1865 році крузе було обрано 
головою земської управи в ямбурзькому повіті Петербурзької губернії, але звільнено 
за особистою вказівкою царя.

з дев’яти московських відомих осіб, названих Шевченком, шестеро були молод-
шими за нього від 4 до 14 років і  троє народилися на 4–5 роки раніше за поета; 
навіть найстаршому — Миколі кетчеру — не виповнилося ще п’ятдесяти. всі вони 
були повні сил, енергії, завзяття; мислили й говорили, тим паче в своєму середовищі, 
розкуто, глибоко, критично й  цікаво; буяли творчими ідеями та планами на май-
бутнє; ставилися до Шевченка з  сердечною доброзичливістю. вражає сам перелік 
професій і захоплень, творчих сфер і занять, у яких ці люди були справжніми фахів-
цями й досягли значних висот: поезія і література, журналістика і публіцистика, пе-
рекладацька справа і правознавство, медицина, економіка, історія, філософія, фоль-
клористика, зоологія. Блискучий ряд енергійних діячів, які співчували піднесенню 
демократичного руху в росії і щиро прагнули прислужитися йому своєю працею. 
такий енергетичний згусток інтелектуальних сил і можливостей Шевченко сприй-
няв із радістю і захватом, він убирав у себе вимріяну в засланні творчу атмосферу, 
насолоджувався спілкуванням з людьми, якими був зачарований. Шевченко щиро 
назвав їх молодими, живими, вільними, пристрасними. Поет відчував себе, як риба 
у воді, в цьому вишуканому колі людей, які здалися йому близькими за духом, зна-
йомими, і навіть більше — рідними.

Шевченко сам свідчив, що, крім названих у щоденнику учасників «званого обіду», 
в книгарні Миколи Щепкіна він зустрів ще «багатьох інших» інтелектуалів. очевид-
но, серед них були московські видавці та власники московських книгарень. у газе-
ті «литературный отдел Московских ведомостей 1858 года» мені вдалося знайти 
інформацію, що в березні в Москві, крім книгарні Щепкіна, працювало ще шість 
книгарень: університетська (при університетській друкарні, начальником якої був 
олександр Назимов), а також — Базунова, Полевого, улітіної, салаєва і Готьє. Хто 
з них бачився з Шевченком, напевно сказати не можна. лиш одне прізвище можна 
назвати, спираючись на Шевченковий запис у щоденнику 10 квітня 1858 року: «По-
сетил московского знакомого, некоего Безобразова». скоріше за все, поет познайомився 
з Безобразовим володимиром Павловичем (1828–1889) саме 24 березня в книгар-
ні. Безобразов був економістом, з 1867 року — академіком Петербурзької академії 
наук. Був ліцейським товаришем і близьким другом Михайла салтикова-Щедріна, 
в Петербурзі жив із ним в одному будинку. леонід Большаков, який перший зібрав 

1  Боткін василь Петрович (1811/12–1869)  — критик, перекладач, письменник, із середини 30-х 
років входив до гуртка Миколи станкевича.



418

Глава 6. «Завдячую моєму друГу Щепкіну»

відомості про Безобразова, навіть припускав, що саме це могло й привабити Шев-
ченка. втім, Безобразов активно виступав проти кріпацтва й за реформи в суспіль-
стві. Певно, саме це зацікавило поета й привело до Безобразова в Петербурзі.

леонід Большаков свого часу висловив припущення, що на званому обіді міг 
бути також учасник московських гуртків, доктор медицини і професор Московсько-
го університету, кореспондент і знайомий Герцена Павло лукич Пікулін.

Про вечір того дня — 24 березня — Шевченко записав у щоденнику:
«В 8 часов вечера отправились к купцу Варенцову, музыканту и любителю искусств. Тут 

встретился я с некоторыми московскими художниками и музыкантами и, послушавши Мо-
царта, Бетговена и других великих представителей слышимой гармонии, в 11 часов удалился 
восвояси, дивяся бывшему».

ці два слова  — «дивуючись побаченому»,  — які Шевченко вжив удруге після 
прийому у станкевичів 19 березня, свідчать про те, що вечір у варенцова поетові 
сподобався. Проте запис у щоденнику не можна трактувати як свідчення того, що 
Шевченко проводив час у Москві, «відвідуючи концерти популярних московських 
музикантів і акторів» (П. Федченко). справді, день 24 березня був насиченим, осо-
бливо запам’яталася зустріч з аксаковим і званий обід на новосіллі книгарні. та й ви-
конання творів Бетховена й Моцарта було для поета несподіваним і радісним, але не 
щоденним, а лише одиничним випадком. Шевченко знав і любив творчість людві-
га ван Бетховена та вольфганга амадея Моцарта. Бетховена він згадував у повістях 
«Музыкант», «капитанша», в щоденнику та листах називав композитора «величай-
шим музыкантом», а  його твори «чудными созданиями». в  «Музыканте» читаємо:   
«…как будто с неба раздалася одна из божественных сонат божественного Бетгове-
на». Моцарт також згадується в «Музыканте», до речі, поруч із Бетховеном. у повісті 
«варнак» так само: «…Мы с нею играли в две руки некоторые сонаты Моцарта и Бет-
говена». оперу Моцарта «дон Жуан» Шевченко називав чарівним творінням…

у «коментарях» до 5-го тому творів Шевченка вказано, що Микола Михайло-
вич варенцов — московський купець і меценат — мешкав у будинку Четверикова 
в Басманній дільниці міста. звичайно, хотілося уточнити цю адресу, тим більше, що 
автори коментарів посилалися на документ аж 1873 року. Пошуки домовласника 
Четверикова не прояснили ситуацію, тому що в Басманній дільниці було два Четве-
рикових — дмитро та іван, які мали будинки в вознесенському, денисовському, су-
сальниковому і сиром’ятниковському провулках. але нарешті вдалося знайти саме 
потрібну й точну адресу саме на той час, коли у купця був Шевченко: «варенцовы 
Николай и сергей Мих., Поч. Гражд., на Новой Басманной, соб. д.». отже, почесні 
громадяни брати варенцови мали власний будинок на Новій Басманній вулиці.

«справочная книга о  лицах, получивших на 1872 год купеческие свидетель-
ства по 1 и 2 гильдиям в Москве» містить відомості про те, що на час знайомства 
з  Шевченком Миколі варенцову було близько сорока років, він походив із старо-
винного купецького роду, з  1869 року був купцем 1-ї гільдії і  виборним від мос-
ковського купецтва, займався торгівлею вовняною пряжею, контора знаходилася 
в  козмодем’янському провулку на Покровці. Брати на початку 70-х років жили 
там само на Новій Басманній вулиці, але тепер уже в різних будинках. очевидно, 
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в 1858 році Микола варенцов ще не відпускав від себе сергія варенцова, який був 
на шістнадцять років молодшим.

Прізвищ московських художників і музикантів, яких зустрів Шевченко у варен-
цова, не встановлено.

Гортаючи московські березневі газети, знайшов у «литературном отделе Москов-
ских новостей», зокрема в рубриці «Музыкальные известия», інформацію про кон-
церт 13 березня «талановитого піаніста» Шпаковського за участю «молодого та об-
дарованого віолончеліста» давидгофа і співака-баритона сироткіна. Шпаковський 
виконував твори Шопена, Мендельсона. в той час у Москві виступав також молодий 
віолончеліст олександр Шміт, у концерті якого брав участь двадцятидев’ятирічний 
піаніст і композитор а. рубінштейн — судячи з усього, — майбутній засновник ім-
ператорського музичного товариства (1859) і першої в росії консерваторії (1862) — 
із виконанням своїх творів. Газета писала, що «рубінштейн має великий талант». Під 
його музику співала «прекрасна співачка оноре». цей концерт пройшов «при голо-
сному висловленні співчуття з боку слухачів». Може, хтось із названих митців і був 
запрошений багатим купцем варенцовим на вечір, у якому взяв участь Шевченко, 
проте жодної впевненості в цьому немає.

«Примирливий вплив високої особистості»

Щепкін, який організував усі ці зустрічі, скрізь був своїм. Феномен позапартій-
ної й позагурткової постаті Михайла Щепкіна, якого «всі до єдиного руського чоловіка 
знають» (Шевченко) почав складатися з часу приїзду артиста в Москву. тоді він зану-
рився в артистичну атмосферу Малого театру, який нарівні з Московським універ-
ситетом сприяв тому, що з другої чверті ХіХ століття центр культурного життя росії 
дедалі переміщувався з Петербурга в Москву. Не випадково Малий театр називали 
другим університетом. крім того, Щепкін доволі швидко ввійшов у  коло відомих 
московських інтелектуалів, які сповідували різні погляди. На перших порах цьому 
сприяла обставина, про яку розповіла олександра Щепкіна (станкевич): «здесь надо 
сказать о том счастливом условии, которое так хорошо поставило его в Москве: это 
было родственное и хорошее отношение к П. с. Щепкину, профессору математики 
при Московском университете. Профессор П. с. Щепкин происходил от другой ли-
нии Щепкиных, родоначальник которых был священиком в калуге. М. с. Щепкин 
нашёл радушный приём у своего родственника и у него познакомился со многими 
профессорами университета1. Это счастливое обстоятельство сразу поставило его 
в близкое отношение к образованным кружкам Москвы».

відомо, що Михайло Щепкін дружив із професорами Московського універси-
тету тимофієм Грановським і  костянтином кавеліним про що, зокрема, розповів 
драматург Микола Чаєв: «…т. Н. Грановский, кавелин были дружны со Щепкиным». 

1  Принагідно зауважу, що душевно щедрий Михайло семенович відповідав своєму троюрідному 
братові Павлу степановичу Щепкіну (1793–1836) теплим ставленням, а після смерті родича підтриму-
вав його сина Митрофана Павловича, дружив із ним.
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Не випадково Михайло семенович заповів поховати його поруч із Грановським. 
Щепкін був у  дружніх стосунках із професором університету Миколою Надєжді-
ним. сам артист зізнавався: «…я не сидел на скамьях студентов, но с гордостью ска-
жу, что я много обязан Московскому университету в лице его преподавателей, одни 
научили меня мыслить, другие — глубоко понимать искусство». 

Про неабиякий авторитет Щепкіна в  Московському університеті свідчило те, 
що на урочистостях з  нагоди 50-річного ювілею сценічної діяльності Щепкіна із 
привітаннями виступили університетські професори Михайло Погодін, степан 
Шевирьов і сергій соловйов. останній порівнював артиста з Гоголем і, між іншим, 
сказав, звертаючись до Щепкіна: «вы серьезно взглянули на своё искусство, вы поня-
ли и других заставили понять, что цель этого искусства — не потеха праздной толпы, 
что цель его — смехом содействовать очищению нравов… если бы вы, честный жрец 
этого искусства, имели целью потеху праздной толпы, то не окружало бы теперь вас 
такое чистое, такое горячее сочувствие».

Ще кілька слів про історика літератури професора Московського університету 
Миколу тихонравова, якому було трохи більше 30 років, коли Щепкін пішов із жит-
тя. саме він був першим дослідником дивовижних усних розповідей артиста, які 
записували багато сучасників. саме тихонравов звернув увагу на те, що Щепкін, 
«может быть, сам того не замечая, обнажал своими рассказами корни, из которых 
выросли неудовлетворенье и тоска гоголевского поколения».

Михайло Щепкін не поривав зв’язків із інтелектуальною елітою Московського 
університету до кінця життя. відомо, що він виступав перед студентами й виклада-
чами на літературному вечорі 30 вересня 1861 року.

олександра Щепкіна (станкевич) розповідала, що через університетських зна-
йомих артист познайомився з учасниками «освічених гуртків Москви»:

«таким образом начались знакомства М. с. Щепкина с кружками литературными 
и людьми развитыми, среди которых он нашел умственное и душевное удовлетво-
рение. то было вообще время более благоприятное для искусства и  для артистов, 
и М. с. Щепкин при первом появлении в Москве быстро находит доступ ко всему, что 
было наиболее развитого в кружках Москвы, и среди них он ищет и находит ответ на 
все неясные ему еще вопросы об искусстве. ему сразу отворяются дома образованных 
людей, а публика сосредоточивает на нем свое внимание на московской сцене. Это 
внимание скоро переходит в горячее сочувствие к таланту и к высокому нравствен-
ному строю живого ума, который всегда проглядывал в игре М. с. Щепкина».

Щодо сценічної слави, що відчинила Щепкіну всі двері домівок московської 
духовної еліти, пояснення не потрібні. акцентую лише, що в  російській культурі 
початку ХіХ століття велике значення мали літературні гуртки та салони, які діяли 
в  Москві ще й  у  30–40-х роках. відомий дослідник їхньої діяльності М.  аронсон 
у 20-х роках ХХ століття писав, що «не можна заперечувати їх крупного еволюційно-
го значення в певні літературні періоди, як не можна заперечувати і їх великої участі 
в  творчості деяких російських письменників. Найважливіше в  них, мабуть,  — це 
їх центральне місце в історико-літературному процесі певних літературних епох». 
Гуртки та салони відіграли важливу громадську роль у часи з’ясування стосунків між 
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слов’янофілами і західниками. Практично всі московські знайомі Шевченка свого 
часу так чи інакше брали участь у діяльності тих чи інших гуртків і салонів.

яскравим свідченням того, в яке добірне коло людей потрапив артист у Москві, 
свідчить один лише запис у щоденнику Михайла Погодіна: «1829. Март 27… завтрак 
у меня. Представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, 
Хомяков, Щепкин, венелин, аксаков, верстовский, веневитинов». Письменник іван 
Панаєв свідчив: «Щепкина ценили и любили все литераторы, и все были близки с ним».

розповідаючи в  «Былом и  думах» про післяпушкінські московські гуртки ін-
телектуалів, Герцен згадував успіх артиста серед них. Після смерті Щепкіна він 
відзначив особливу привабливість феномену Майстра: «его все любили без ума: 
дамы и  студенты, пожилые люди и  девочки. его появление вносило покой, его 
добродушный упрёк останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего стари-
ка заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить 
облегчающие причины — была школой гуманности»1.

отже, Щепкіна знали й  любили в  обох ідеологічних таборах  — слов’янофілів 
і західників, артиста високо цінували віссаріон Бєлінський2 і олександр Герцен, пе-
редусім, за те, що він першим «став нетеатральним на театрі». за точним спосте-
реженням театрального критика олександра урусова, у Щепкіна «сходились люди 
самых противоположных направлений и подчинялись примирительному влиянию 
высокой личности». Щепкінознавець олександр кізеветтер наголошував: «Щепкин 
был в одинаковой мере своим человеком и в славянофильском и в западническом 
кругах…» Не випадково відзначення 50-річного ювілею сценічної діяльності Щеп-
кіна в  Москві в  листопаді 1855 року набуло широкого громадського резонансу, 
йому аплодували і західники, і слов’янофіли. сергій аксаков наголошував: «Щепкин 
нашел в московском обществе дружеский литературный круг, в который приняли 
его с радостью и где вполне оценили его талант, природный ум, любовь к искусству 
и жажду образования». це літературне коло було широким і включало в себе пред-
ставників різних ідеологічних течій того часу. такий висновок було зроблено ще за 
часів Щепкіна, й нам його варто пам’ятати. в’ячеслав якушкін, розповідаючи про 
ювілейні урочистості в 1855 році, прямо зазначав: «На этом празднике соединились 
представители противоположных лагерей. Михаил семёнович, связанный тесной 

1  звичайно, при цьому слід мати на увазі факти, що не є  в  полі зору нашого дослідження, най-
перше — повне неприйняття видатної особистості й навіть геніальної творчості Щепкіна видатним 
драматургом олександром островським, непрості стосунки Майстра з артистами Провом садовським, 
Павлом Мочаловим.

Мудрий Михайло семенович усвідомлював усю складність незгод із молодшими талантами, але 
ніколи не бажав їм зла: «…всё так же молодость смотрит на меня, как на отжившего, а я на них, как на 
недоростков, которые довольны шумихой, за неимением от природы золотых рудников, — с тою только 
разницею, что я душою желаю им дорыться этих рудников, а они рады б были, если бы я своей стариной 
убрался к черту. кто из нас прав или виноват? — рассудит время».

Час розсудив: Малий театр нині називають «домом Щепкіна», його ім’я носить театральне учили-
ще при Малому театрі, пам’ятник артистові стоїть біля цього училища. з іншого боку, пам’ятник олек-
сандру островському біля Малого театру став уособленням цього храму духовності.

2  іван Панаєв зазначав: «кружок Белинского был в  очень коротких и  близких сношениях 
с М. с. Щепкиным и его семейством».
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дружбой с  главными сторонниками западнического направления, был также 
близок и со многими славянофилами: на его юбилее замолкла вражда, тут искренне 
соединились и западники, и славянофилы».

у книзі Юрія соболєва «М. с. Щепкин», яка вийшла на початку 30-х років ми-
нулого століття однією з перших в серії «Жизнь замечательных людей», зазначалося: 
«він зберіг любов усіх і сам свою любов поділяв на рівні частини між усіма». Навіть 
у радянські часи в оцінці громадянської позиції Щепкіна була відсутня категорич-
ність, відчувалася двоїстість. скажімо: «Щепкин… был покладист и  непривередлив 
в сфере политико-гражданских отношений. вот почему, живя в Москве и находясь 
в  тесной дружбе с  Белинским, Герценом, Грановским1, он сохранял в  то же время 
вполне приятельские отношения с  Погодиным, Шевырёвым2, и  это принималось 
как нечто естественное»3. як бачимо, жорстка класова максима завершувалася визна-
нням того, що в обстановці реального часу реальні добрі стосунки Щепкіна з круп-
ними представниками різних ідеологічних сил були та сприймалися природними.

Принаймні, Щепкін без ідеологічних намірів знайомив Шевченка з численними 
своїми друзями, серед яких були люди різних поглядів. Шевченко прекрасно знав про 
це, і в його поведінці в Москві не було нічого такого, що могло б зашкодити другові. На 
відміну від майбутніх дослідників поет не будував умоглядних ідеологічних конструкцій.

Мені довелося виступити на «Щепкінських читаннях» у Будинку-музеї М. с. Щеп-
кіна в Москві з доповіддю «Шевченко і Щепкін». в ній наголошувалося, що в історії 
мистецтва знайдеться небагато прикладів такої яскравої, безкорисливої, щирої дружби 
як у Шевченка та Щепкіна. саме дружба, а не політична меркантильність визначала 
порухи душ обох українських геніїв.

отже, знайомства Щепкіна мали фактично системний характер і  ввібрали 
в себе кращих представників інтелектуальної еліти російського суспільства. це дало 
Шевченкові унікальну змогу в дуже стислі строки, кажучи його словами, зустрітися 
з ними, наче з давно знайомими людьми.

тарас Григорович добре розумів, що за цю радість нових дружніх спілкувань він 
завдячує своєму славетному другові.

«Історію не посунеш...»

Проживаючи у  Щепкіна, тарас Григорович записав у  щоденнику 22 березня 
1858 року, що прочитав «статью в 3 № “Полярной звезды” о записках Дашковой…». 

ішлося про статтю Герцена «княгиня екатерина романовна дашкова» в  тре-
тій книжці «Полярной звезды» за 1857 рік, в якій той викладав «превосходные за-

1  сам Щепкін говорив: «Беседы с Грановским поднимали меня нравственно, укрепляли во мне по-
стоянно упорную и неутомимую любовь к труду и искусству».

2  На обіді на честь Щепкіна в травні 1853 року, який був улаштований в саду Михайла Погодіна, 
історик говорив: «Приветствую вас от имени ваших многочисленных почитателей, здесь собравшихся: 
вы можете вообразить себе, как мне приятно быть их представителем, в увенчание двадцатипятилетней 
с вами приязни». виступав тоді й давній приятель Щепкіна степан Шевирьов.

3  записки актёра Щепкина. М.: искусство, 1938. с. 191.
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писки дашковой»: «цель наша будет вполне достигнута, если беглый отчёт наш 
об их содержании заставит читателей взять в руки самую книгу». Нічого дивно-
го немає в тому, що в сім’ї Щепкіна Шевченко знайшов «Полярную звезду». Ще 
в 1853 році Михайло семенович із лондона після зустрічі з Герценом привіз не-
легальну літературу, в тому числі книгу лондонського революціонера «о развитии 
революционных идей в россии» (1850), з якою ознайомився, хоча й був далеким 
від політики, особливо в 40-х роках. у 1848 році писав сину в Берлін щодо револю-
ційних подій у Франції: «да, смутное время на западе, но мы с тобой не политики, 
а потому всё это в сторону». тоді в лондоні Михайло семенович відмовляв олек-
сандра івановича закрити друкарню, створену 1853 року з огарьовим, та припи-
нити видання нелегальної літератури, спрямованої проти царизму. сам Герцен 
розповідав це так:

— а. и., — сказал Щепкин, вставая и прохаживаясь с волнением по комнате, — 
вы знаете, как я вас люблю и как все наши вас любят… я вот на старости лет, не го-
воря ни слова по-английски, приехал посмотреть на вас в лондон; я стал бы на свои 
старые колена пред тобой, стал бы просить тебя остановиться, пока есть время.

— Что же вы, Михаил семенович, и ваши друзья1 хотите от меня?
— я говорю за одного себя и прямо скажу: по-моему, поезжай в америку, ничего 

не пиши, дай себя забыть, и тогда года через два-три мы начнем работать, чтоб тебе 
разрешили въезд в россию.

Мне было бесконечно грустно, я  старался скрыть боль, которую производили 
на меня эти слова, жалея старика, у которого были слезы на глазах. он продолжал 
развивать заманчивую картину счастья  — снова жить под умилостивленным 
скипетром Николая, но, видя, что я не отвечаю, спросил:

1  Герцену було ясно, що за приїздом Щепкіна в лондон стоять їх спільні друзі, чимало з яких, скажі-
мо, Микола кетчер, олександр афанасьєв та ін., які засуджували його від’їзд із росії за кордон. особливо 
добре відчувається ця атмосфера з розповіді олександри Щепкіної (станкевич) про спільний обід Щеп-
кінових друзів у його сина Миколи Михайловича наприкінці 1849 року:

«кем-то был предложен тост за Герцена, тогда только что выбывшего из кружка и уехавшего с се-
мьей за границу. друзья его знали, что он не намерен был вернуться в  россию, и  в  кружке друзей 
возникали несогласия во взгляде на эмиграцию Герцена. одни признавали такой отъезд необходи-
мым, другие находили в этом отъезде малодушие. особенно жалели об отъезде его юные посетители 
М. с. Щепкина, жалели о потере такого голоса в русской литературе. они находили, что Герцен дол-
жен был работать на родине, несмотря на все препятствия и опасности, которые могли ожидать его 
в будущем. “да, оставаться и работать, хотя под ножом!” — воскликнул один из них, очень горячий 
и еще мало испытавший тогда юноша, позднее известный собиратель русских сказок ал. Н. афана-
сьев. кетчер, безгранично привязавшийся к семье Герцена, не мог примириться с его “бегством от 
друзей”, как он говорил…

за упомянутым обедом снова коснулись этого вопроса, и кетчер громко порицал отъезд Герцена из 
россии. Мало-помалу все перестали ему возражать, потому что убедить или переспорить кетчера еще 
никому не удавалось. обед кончился, все встали из-за стола; Грановский отошел от кетчера на другой 
конец залы с печальным выражением лица… и, заметив меня, обратился ко мне со словами:

— кетчер не может простить Герцену его отъезд; он обвиняет его… да что же было ему делать?..
— а что будет с россией, если все хорошие люди начнут оставлять ее? — ответила я на его слова.
Помню, что Грановский взглянул на меня мельком, все с тем же задумчивым лицом, и отошел в сто-

рону. вероятно, ему часто приходилось слышать этот довод против отъезда Герцена; часто повторяли 
его и в кругу молодых людей, посещавших Михаила семеновича, от которых усвоила его и я. с мнени-
ем этим Грановский не соглашался и мог бы возразить многое…»
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— Не так ли, а. и.?
— Не так, Михаил семенович. я знаю, что вы меня любите и желаете мне добра. 

Мне больно вас огорчить, но обманывать я вас не могу: пусть говорят наши друзья 
что хотят, я типографию не закрою… я буду печатать, беспрестанно печатать…

зустріч із Щепкіним ще довго відлунювала в  душі Герцена. двадцять шостого 
серпня 1853 року він писав своєму другу Марії рейхель: «…Михаила семёновича 
проводил,  — и  как пошёл один… так стало сиротливо страшно… Мне кажется, 
я в лице его простился с русью». Наступного дня знову повернувся до зустрічі з Щеп-
кіним: «я многое принял из того, что он говорил, но это болезненное сложа руки 
я не могу ни похвалить, ни принять».

цікаво, що саме в тихій і доброзичливій полеміці з Герценом виявилися прин-
ципова громадянська й філософська позиція Щепкіна та його погляди на розвиток 
людства. в листі до Герцена у вересні 1853 року читаємо:

«истории не подвинешь, она идёт по своим неведомым человеку законам… 
Что же касается до равенства, то на это может тебе служить ответом вся природа: 
в ней нет ни в чём равенства, а между тем всё в полной гармонии. оставьте мир 
расти по своим естественным законам и помогайте его росту развитием в человеке 
нравственного чувства, сейте мысль, но не поливайте кровью»1.

Прочитавши лист, олександр Герцен написав Марії рейхель про Щепкіна:   
«…Это благородная, тёплая, но надломленная рабством натура». Біограф артиста 
Юрій соболєв в  умовах жорсткої та жорстокої «класової боротьби» початку 30-х 
років минулого століття назвав Щепкінові слова «наївним лепетанням». і нині зна-
йдеться чимало тих, які не погодяться з мудрим артистом. але якби ж до нього та 
таких, як він, історія дозволила прислухатися!

Щепкін по-своєму переконував Герцена:
«Представьте, что вопросы ваши есть следствие заблуждения, и  поверьте, 

что у  многих (я тебя исключаю) человечество только предлог, а  всё дело в  своих 
убеждениях, для которых вы готовы это любимое человечество облить кровью 
и предать огню и мечу…»

Щодо російського суспільства, то Щепкін багато що сприймав у ньому критич-
но, але був патріотом росії, сподіваючися, що вона переросте всіх завдяки науці та 
моралі: «и как я ни люблю матушку россию и русского человека, но всё мне кажет-
ся, он не дорос ещё до того, чтобы так воспользоваться всем, что дала природа, как 
немцы: честь и слава им. Но погоди, немчура. Мы дорастём и перерастём тебя, лишь 
бы развивалось на нашей матушке россии ученье. ученье и ученье. По словам Гого-
ля, вперёд! вперёд!»

якби уявити Шевченка на місці Щепкіна, то він обов’язково підтримав би Гер-
цена, передусім його антицаристські публікації. втім, незадовго до зустрічі з Шев-
ченком, і Щепкін особливо відчув духовну опору в Герцені. Наприкінці 1857 року 
він особисто зітнувся зі всесильним директором петербурзьких і  московських те-
атрів олександром Гедеоновим на ґрунті захисту матеріальних інтересів москов-

1  Подібної точки зору дотримувався іван аксаков: «я убеждён, что насилие порождает насилие, на-
рушает нравственную чистоту людей и никогда не приводит к добру…»
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ських акторів1. вичерпавши всі аргументи, Щепкін заявив бездушному начальнико-
ві: «Мне остаётся одно средство: я передам всё дело в “колокол”»2. і Гедеонов здався! 
іван тургенєв писав Герценові 26 грудня 1857 року: «Гедеонов вспыхнул — и кончил 
тем, что деньги возвратил актёрам. вот, брат, какие штуки выкидывает твой “коло-
кол”». цікаво, що пильний московський генерал-губернатор арсеній закревський 
інформував ііі відділення: «актёр Щепкин на одном из своих вечеров подал мысль, 
чтобы авторы писали пьесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена».

Не випадково російська поетеса Євдокія ростопчина (Шевченко іронічно зга-
дував її в передмові до нездійсненного видання «кобзаря»: «Щоб не дуже чванилась 
московская братія своєю Ростопчиною…») саме навесні 1858 року причислила Михайла 
Щепкіна до прихильників олександра Герцена, зобразивши його з простертими ру-
ками «за моря» і волаючим: «Герцен наш! искандер-бог!»:

Шут, не шут, а в этом роде, —
Громче всех кричит старик…
(о хохлацкой в нем породе
Нам донес его язык!)
сыплет фразы заказные,
Приправляет их слезой,
Часто промахи смешные
отпускает с чепухой3.

у цих рядках особливо цікаво зустріти спостереження про «хохлацьку породу» 
великого артиста, що, здається, стало неминучим в інтелектуальних колах Москви. 
втім, український патріотизм Щепкіна, як і  Бодянського, спокійно поєднувався 
з імперсько-російською ідентичністю, і Шевченко знав про це. та в нашій пам’яті 
хай залишиться те, що професор Бодянський, який присягнув царю і  служив 
йому, затамувавши подих, власноручно переписував і поширював антицаристські, 
антимосковські поетичні рядки великого українця тараса Шевченка, а  великий 
артист імперського Малого театру Щепкін захоплено читав поезію кобзаря серед 
«освічених москвичів». це був тихий і  високий духовний подвиг двох підданих 
російської імперії, українських патріотів, які заслуговують на нашу шану й пам’ять.

Щодо щепкінської революційності «перетворювача», то маємо справу 
з  явним перебільшенням. Можна говорити про внутрішню духовну порядність, 

1  Щепкін відчув на собі всі труднощі й незгоди, в яких існував російський театр. він знав залежність 
кріпосного актора від примхи пана, підлеглого актора — від чиновників усіх рангів, особливо високих. 
як людина глибоко порядна й совісна, він не міг беззаперечно підкорятися несправедливим розпоря-
дженням чиновників, які управляли театром, але не смів і розірвати з ними. олександра Шуберт згаду-
вала: «Хотя был известный артист, хорошо понимал, что находится в крепости у чиновников, в их руках 
были и благосостояние и талант его». досить сказати, що, незважаючи на згадану сутичку з олексан-
дром Гедеоновим, Щепкін через кілька місяців — у травні 1858 року — покірно прибув у Петербург аби 
привітати поважного чиновника з 25-річним ювілеєм його перебування на посаді директора імператор-
ських театрів.

2  Перша російська позацензурна газета, що з 1857 року видавалася в лондоні Герценом і огарьовим.
3  у примітці до цієї строфи ростопчина в’їдливо зазначила: «М. с. Щепкин — артист, пошедший 

в преобразователи».
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прогресивність і чесність артиста та про його тяжіння до людської справедливості1. 
втім, ще маємо пояснення наявності у  Михайла семеновича «Полярной звезды», 
якою зацікавився Шевченко. 

«Зустрівся з моїм незабутнім другом М. С. Щепкіним»

розставшись 26 березня 1858 року в Москві, друзі невдовзі знову зустрілися в Пе-
тербурзі — 14 травня. цього дня Шевченко записав у щоденнику: «…Сегодня прихожу 
к графине Настасье Ивановне (толстої. — В. М.) обедать и встречаюсь с моим единым, 
моим незабвенным другом М. С. Щепкиным. Он приехал сюда по случаю юбилея Гедеонова2 
и, не зная моего адреса3, искал меня в Академии и зашёл к графине, зная, что я там бываю. 
Догадливый мой великий друг».

це свідчить, що в Петербурзі Щепкін найперше шукав Шевченка. того дня вони 
разом із сімейством толстих відвідали адмірала аркадія Голенищева, який свого часу 
навчався разом із Федором толстим у морському кадетському корпусі й підтримував 
з ним дружні взаємини: «Старик был в восторге от неожиданного гостя» (Щепкіна. — 
В.  М.). друзі домовилися зустрітися наступного дня: «обещался быть у  Михайла 
семеновича в 7-мь часов утра и проспал до 10-ти. Хорош приятель». справді, не-
простимий промах! втім, 16 травня: «Не умывшись, поехал к Михайлу Семёновичу, но 
он уже исчез». знову невдача! та й закінчив той день тарас Григорович так, що, знай 
Михайло семенович, отримав би від нього прочухана: «Вечером восхищался пением 
милочки Гринбер4; с Сошальским5 и Семёном6 в восторге заехали ужинать к Борелю7 и по-
гасили свои восторги у  Адольфины. Цинизм!» і  вже безпосередньо звідси наступного 
ранку — знову до Щепкіна: «Из приюта Адольфины в 7 часов утра отправился к Михай-
лу Семёновичу, застал ещё в халате. Наговорились и уговорилися обедать у К. Д. Кавелина, 
что и исполнили в 4 часа». отже, зі Щепкіним — у справді серйозну компанію. кавелін 
костянтин дмитрович (1818–1865) — російський історик, юрист, соціолог і публі-

1  цікаво й влучно писав про це Микола ефрос: «смехотворно это причисление мирного, старого 
актера к опасным для государственного благополучия революционерам. Но оно и характерно, как сви-
детельство, хоть и до крайности преувеличенной, но несомненной оппозиционной и прогрессивной 
настроенности Щепкина. Ни на какого другого актера той поры доносническая фантазия не посягала».

2 Напередодні, 13 травня, Щепкін від імені московських артистів був присутнім на двадцятип’ятиріччі 
перебування олександра Гедеонова директором імператорських театрів. давній приятель Щепкіна пе-
тербурзький актор іван сосницький, вітаючи Гедеонова, вигукнув: «русские артисты обязаны вам своим 
гражданством». Пізніше Михайло семенович відреагував: «Это неправда, в гражданстве русских арти-
стов Гедеонов не виноват ни душой, ни телом, а если кому они обязаны, так мне или случаю».

3  Повернувшись із заслання, тарас Шевченко майже три місяці жив у  Михайла лазаревського, 
який працював управителем маєтків і справ графа олексія уварова і мав помешкання в його будинку. 
адресу він позначав так: «в с.-Петербург, в Большой Морской, дом графа уварова. его высокоблагоро-
дию Михаилу Матвеевичу лазаревскому».

4  Грінберг ізабелла львівна (1833–1877) — петербурзька співачка, учениця М. і. Глiнки.
5  Певних відомостей про цю особу немає, проте в «коментарях» до п’ятого тому Повного зібрання 

творів т. Г. Шевченка висловлюється припущення, що це один із земляків поета, людина багата, можли-
во, к. Г. або Є. Г. розаліон-сошальський із куп’янська Харківської губернії.

6  с. с. Гулак-артемовський.
7  Петербурзький ресторан, відомий за ім’ям власника.
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цист, професор цивільного права Петербурзького університету. в 1844–1848 роках 
був про фесором Московського університету, тоді з  ним і  познайомився Щепкін. 
у  1847  році кавелін навіть підписався свідком при продажу будинку Щепкіним. 
у листі до сина олександра Михайловича в серпні 1856 року Щепкін, зокрема, на-
писав про нього таку фразу: «кавелин всё тот же тёплый благородный человек, да 
сохранит его Господь на многие веки».

у 1855 році кавелін написав записку про звільнення селян із кріпацтва за викуп, 
що ходила тоді в списках. Шевченка познайомив із кавеліним василь Бєлозерський 
17 квітня 1858 року. Поет записав у щоденнику: «Привлекательно симпатическая на-
тура». в той же час поет припав до душі професору, і 20 квітня Шевченко обідав 
у кавеліна. у нього він познайомився з професором олексієм дмитровичем Галахо-
вим (1807–1892)  — істориком літератури, письменником, укладачем хрестоматій 
і автором підручників із російської літератури, шанувальником артистичного талан-
ту Щепкіна. вітаючи його з п’ятдесятирічним ювілеєм сценічної діяльності, Галахов 
писав: «игра ваша не была лестью упадшему вкусу публики… вы измеряли свою из-
вестность не громом рукоплесканий и не количеством сбора, а судом людей просве-
щённых и собственным судом своим». як бачимо, Шевченкові таланило на зустрічі 
зі знайомцями Щепкіна.

двадцять першого квітня, зайшовши до василя Бєлозерського, Шевченко застав 
у нього кавеліна: «С разговора о минувшей и будущей судьбе славян мы перешли к психо-
логии и философии. И просидели до трёх часов утра. Школьничество. Но очаровательное 
школьничество!»

Характерний запис, що нагадує щоденникові нотатки московського періоду. 
Привертають увагу два моменти. По-перше, в розмовах із ученими чи письменника-
ми Шевченко знову й знову повертався до болючої теми про минуле, сучасне й май-
бутнє «слов’ян взагалі і про земляків особливо». По-друге, в Петербурзі, як і в Москві, 
він обмінюється думками з різних питань, зокрема «психології й філософії», нарівні 
з відомим російськими вченими.

вісімнадцятого травня Шевченко знову зустрівся з  Щепкіним у  анастасії 
толстої: «Великий друг мой по просьбе графини прочитал монолог “Скупого рыцаря” Пуш-
кина, “Фейерверк” и рассказ охотника из комедии Ильина1. И прочитал так, что слушатели 
видели перед собою юношу пламенного, а не 70-летнего старика Щепкина. Гениальный актер 
и удивительный старик2. По обещанию и я с горем пополам прочитал им свои “Неофиты”. 
Не знаю насколько они меня поняли. По крайней мере, внимательно слушали».

вибір поеми «Неофіти» — це дружній жест «возлюбленику муз і грацій», велико-
му другу Щепкіну, і той оцінив його, відповівши читанням Шевченкової «Пустки». 
катерина Юнге зафіксувала: «Щепкин тоже читал одно прелестное стихотворение 

1  Щепкін прочитав розповідь мисливця Горлопанова з комедії «Женихи, або вік живи, вік учись», 
автором якої був не М. і. ільїн, а Ф. Ф. іванов, та монолог відкупщика вєдьоркіна з комедії Ф. Ф. кокош-
кіна «виховання, або ось придане».

2  катерина Юнге записала 19 травня в щоденнику: «Михаил семёнович читал нам “скупого рыца-
ря” Пушкина и прочёл так хорошо, что совсем забываешь, что он такой коротенький, толстенький и со-
всем не похож на рыцаря; рассказывал рассказ какого-то откупщика, который принимал у себя графа 
и делал разные приготовления, и представлял охотника, это было верх совершенства».
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Шевченко “Пустка” и прочёл его чудесно». завдяки цій юній шанувальниці поетової 
поезії, ми знаємо, що насправді Шевченко вражаюче прочитав «Неофітів»: «Потом 
Шевченко читал свою поэму… Боже мой, как это хорошо, даже и рассказать нельзя, 
как хорошо…»

то був незабутній для обох друзів вечір, а наступного дня Михайло семенович по-
їхав у Москву. Шевченко записав у щоденнику: «В 12 часов проводил моего великого друга 
М. С. Щепкина на Московскую железную дорогу… На Михайловском театре смотрел Садов-
ского в роли Расплюева (“Свадьба Кречинского”). После Щепкина я не знаю лучшего комика».

Повернувшись додому, Михайло семенович написав 23 травня листа Шевченку 
про те, що в Петербурзі він отримав інформацію про недостатньо напружене твор-
че життя поета, який чимало часу дозвільно проводив із друзями1: «теперь два слова 
старика: за дело и за дело! Не давай овладевать собою бездействию».

справді, за свідченням олександра лазаревського, «в ці перші місяці свого пере-
бування в Петербурзі тарас Григорович провадив життя досить безладне», олександр 
Благовєщенський писав про «часте сидіння за хмільним столом», сам Шевченко 
нарікав на безперервні знайомства з новими приятелями, «які поспішали відзначати це 
дорогими обідами у всіляких Дононів». але ж і в Москві було безліч нових знайомих, які 
з радістю приймали та частували звільненого поета! так то воно так, однак у Москві, 
поруч із Щепкіним, усе було інакше: веселе застілля — в міру, з обов’язковим повер-
ненням у сім’ю, що стала поетові рідною; прогулянки й візити мали впорядкований, 
сказати б, сімейний характер і т. д. і т. п. одним словом, у Москві тарас Григорович 
святкував своє щасливе повернення до вільного життя не лише з друзями та прияте-
лями, але й разом із… батьком, яким і був для нього сімдесятирічний Щепкін. у Пе-
тербурзі поета, говорячи словами катерини Юнге, «усі любили», він був «оточений те-
плою дружбою», «наш дім він вважав своїм». сам Шевченко писав 4 липня 1858 року 
іраклію ускову: «В Питере мне хорошо пока… товарищи художники меня полюбили, а бес-
численные земляки меня просто на руках носят. Одним словом, я совершенно счастлив». але 
насправді сімейного тепла та батьківського нагляду Шевченко у Петербурзі не відчув. 
і ми ще раз переконуємося в тому, якими справді щасливо-животворними були для 
тараса Григоровича березневі дні в Москві, проведені з Михайлом семеновичем.

«Як щирий віл, запрягся я в роботу»

Прочитаймо повністю згаданого листа Щепкіна від 23 травня 1858 року: 
«друже тарасе!

в бытность мою в Питере какой-то офицер из Нижнего привез ко мне в дом 
посылку на твое имя, которую при сем и препровождаю. Фамилию этого офице-
ра все домашние забыли. теперь два слова старика: за дело и за дело! Не давай 
овладевать собою бездействию. Графу и графине передай мой душевный по клон2 

1  На початку 1859 року Шевченко зізнався в листі до якова кухаренка: «Я ще й досі не відпочив після 
тії проклятої неволі».

2  ішлося про подружжя толстих — Федора Петровича та анастасію іванівну.
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и  уверь их, что внимание, ими мне старику оказанное, останется вечно в  душе 
моей, и память о нем будет мною хранима, как святыня, до последних дней моих. 
да нет, я не в силах высказать всего того, что чувствует мое сердце. Прощай! сын 
мой александр из самары приехал1. Поклонись от меня всем моим знакомым, 
которых ты знаешь. да еще раз: за дело и за дело!

твой старый друг Михайло Щепкин».

Посилка була лише приводом для написання листа. Говорячи сучасною мовою, 
месідж Щепкіна містився в  перших, вище акцентованих, словах, і  в  їх повторі на 
самому кінці: «да ещё раз: за дело и за дело!» Шевченко добре запам’ятав цей наказ, 
і лист до Щепкіна, написаний через півроку, не випадково починав словами: «як той 
щирий віл, запрягся я в роботу…»

ось і  настав час уважно вчитатися в  цей Шевченковий лист від 13 листопада 
1858 року:

«Друже мій єдиний!
Як той щирий віл, запрягся я в роботу, — сплю на етюдах: з натурного класа і не вихожу, 

так ніколи! так ніколи! що якби не оте безгрішшя прокляте, то ніколи б було написать і тобі, 
мій друже єдиний, оцієї невеличкої цидули. Будь ласкав, вирви ти у того Кокорєва як-небудь 
оті 100 карбованців та пришли мені. “Гугеноти” ні на що послухать, — таке лихо! Запродав 
я був свої сочинения книгопродавцу Кожанчикову за 2000 карбованців (та вже така моя вда-
ча), що я замість грошей тілько облизався2. Такий-то облизень і заставив мене потурбувать 
тебе оцією цидулою.

Посилаю тобі через художника Раєва один екземпляр моєї послідньої гравюри3: не зди-
вуй — яка вдалась. Чи не будеш ти часом у графа Алексея Сергеевича Уварова, або умисне 
побувай у його та подякуй йому за мене: гравюра ся напечатана на його гроші, спасибі йому!4 
Поклонись В. Н. Репниной і привітай М. О. Максимовича. Сергея Тимофеевича тож. Стару 
свою, дітей і внучат тож. Бабста і Кетчера тож, і всіх, кого побачиш мною знаємих, тож5.

Оставайся здоров, мій друже єдиний!  Згадуй інколи тугого мовчана і іскреннього твого
Т. Шевченка.

Адресуй: В. С.-Петербург, в Большой Морской, дом графа Уварова. Его высокоблагородию 
Михаилу Матвеевичу Лазаревскому.

Кланяются тебе граф и графиня Толстые».

1  олександр Михайлович Щепкін служив тоді в самарі в канцелярії цивільного губернатора к. к. Грота.
2  Починаючи з квітня 1858 року тарас Шевченко за допомогою фольклориста й громадського ді-

яча данила каменецького клопотався «в цензурном комитете о дозволении напечатать “кобзаря” і “Гай-
дамаки” под фирмою “Поэзия тараса Шевченка”». видавцем, очевидно, погодився бути прогресивний 
петербурзький книгар кожанчиков дмитро Юхимович (1819–1877). Щепкін ще 8 листопада розповідав 
Михайлу Максимовичу, що якийсь видавець збирається друкувати вірші Шевченка.

3  ішлося про офорт «Притча про виноградаря» за картиною рембрандта, переданий Щепкіну через 
раєва василя Єгоровича (1808–1871). колишній кріпак, раєв разом із Шевченком навчався в академії 
художеств, яку закінчив 1840 року, а в 1851-му здобув звання академіка. Примірник офорта «Притча про 
виноградаря» з дарчим написом Шевченко надіслав і раєву.

4  олексій уваров дав кошти на друкування гравюри Шевченка «Притча про виноградаря». Певно, 
до цього був причетний близький до уварова Михайло лазаревський.

5  ці поклони й привітання свідчать, як Шевченко беріг теплу пам’ять про московських друзів і зна-
йомих.
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отож, «безгрішшя прокляте» настільки придавило поета, що він змушений був 
турбувати Щепкіна з приводу сотні карбованців, які заборгував йому підприємець 
і публіцист василь кокорев1, придбавши ще в січні 1858 року Шевченкові малюнки 
під час лотереї, організованої Щепкіним2.

завжди готовий допомогти, тим більше Шевченкові, Михайло семенович ін-
формував його про зроблене наприкінці листопада докладним листом:

«Милостивый государь тарас Григорьевич!
По письму твоему был несколько раз у в. а. кокорева, но не заставал дома, на-

конец застал, но у него было так много всякого люду, что мне неловко было говорить 
ему, а я передал все его правителю дел его и просил, чтобы он напомнил ему. а про-
щаясь с кокоревым, я сказал, что у меня была к нему просьба и что я все это передал 
его управляющему. Прошло несколько дней, я все ожидал какого-нибудь известия и, 
наконец, узнаю, что он уехал в Питер и что́ он сделал по моей просьбе — не знаю, по-
тому что и управляющего здесь нет. очень жаль, что не мог выполнить успешно твое-
го поручения. я бы своих тебе послал, но я теперь сам без денег и потому изворотись 
как-нибудь: в первых числах февраля мой бенефис, и я могу тогда свои деньги отдать, 
а с него я получу после. в настоящее время мои домашние дела нехороши. Жена моя 
все нездорова, сам я болен морально, потому что подал в отставку: все это меня, ста-
рика, волнует. Хотя я и получил от директора письмо, исполненное деликатных фраз 
и надежды остаться при театре, но это все разрешиться при его приезде3. а до того 
я все в страдательном положении. Прощай, обнимаю тебя от души, твой старый друг

Михайло Щепкин.
Передай мой душевный поклон их сиятельствам4. Моя семья все тебе кланяются».

Шевченко не забарився з  відповіддю на цей лист, і  6 грудня 1858 року писав 
Щепкіну:

«Благородний мій єдиний друже!
Де доткнеться до користі, до грошей, то я бачу, що твоя натура моїй сестра рідна, і сором-

лива, і боязлива. Чого се воно так? Мабуть, того, що гроші душу холодять, а наші душі бояться 
холоду5. Повинно буть так. Кокарєв, як я бачу, забув про мої гроші, а нагадать йому нікому, 
проч тебе, а ти соромишся. Я думаю ось що зробить. Напиши ти Кокарєву письмо та й адресуй 

1  кокорев василь олександрович (1817–1889) колекціонував твори російських художників, ство-
рив власну картинну галерею. дотримувався ліберальних поглядів, фінансував етнографічні експедиції, 
допомагав нужденним лібералам, дав кошти на видання прогресивного сатиричного журналу «искра». 
в листопаді 1858 року підписав, як і Шевченко, колективний протест діячів російської культури проти 
антисемістської статті в журналі «иллюстрация».

2  у листі до Шевченка від 15 січня 1858 року Щепкін писав: «…рисунки твои на днях будут разыграны 
в лотерею». На це тарас Григорович відповів другу вже 18 січня: «Спасибі тобі, моє серце, за клопоти по лотереї, 
як збереш гроші, то пришли на ім’я Брилкіна, у мене тепер в кишені пусто, аж гуде». Першого лютого 1858 року 
Шевченко занотував у щоденнику, що одержав від Щепкіна двісті рублів (отримані від згаданої лотереї).

3  як відомо, Щепкін залишився працювати в Малому театрі.
4  ішлося про графа Федора толстого та його дружину анастасію толстую.
5  цікавий і точний Шевченковий штрих до спорідненості душ двох друзів.
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його на моє ім’я з передачею. Результат повинен буть такий: я получу свої гроші й лично позна-
комлюся з цим замечательним чоловіком. Добре було б, якби ти так зробив, або видумай лучче.

Скажи мені, будь ласкав, що б з мене тепер було, якби був я оженився на моїй любій Тетясі! 
Пропащий чоловік, та й більш нічого.

Не пишеш ти мені, чи був у тебе художник Раєв з моєю новою гравюрою. І чи бачився ти 
з графом Алексеєм Сергеевичем? Як не бачився, то побачся і подякуй йому од мене.

У нас тепер африканський актер, чудеса виробляє на сцені1. Живого Шекспіра показує. Не 
знаю, чи поїде він до вас2. А білше нового нема нічого.

Цілую твою жінку, дітей і внучаток, нехай здорові ростуть та щасливі будуть. Поцілуй 
Сергея Тимофеича за мене, і Кетчера, і Міна, і Максимовича, і всіх, кого знакомого побачиш.

Оставайся здоров, мій друже єдиний, не забувай про мене, твого рідного брата
Т. Шевченка3».

Надійний друг Михайло семенович буквально через кілька днів прислав, як 
і просив тарас Григорович, свого листа кокорєву разом із листом до Шевченка від 
12 грудня 1858 року такого змісту:

«друже! 
Прилагаю письмо к василью александровичу кокореву, прочти его и ежели най-

дешь его приличным в настоящем случае, то запечатай и поступи, как знаешь. изви-
ни, что не тотчас отвечал: во-первых, переписка для меня — работа не по летам, а во-
вторых, и дома не совсем хорошо: жінка дуже було занедужала тепер, слава Богу, трохи 
поправилась, а то було теє… і до попа уже доходило діло. все это на меня старого, имеет 
большое влияние. а тут еще не дождусь приезда г. сабурова4, и потому не знаю ни-
чего о своей будущности. Прощай! расписывать нічого: трудись раб, а будущее в руці 
Господа. а по пословице: на Бога надейся, а сам не плошай. обнимаю  тебя много раз.

Твой М. Щепкин».

ось таким наказом Шевченкові й запам’ятався великий артист у своєму остан-
ньому відомому листі до великого поета — працювати, і хоча майбутнє в руках Гос-
пода, й самому не плохувати.

дякуючи Щепкіну, історія з боргом кокорева щасливо закінчилася того ж мі-
сяця. двадцять шостого грудня 1858 року кокорев повернув Шевченкові гроші, 
написавши вибачливого листа: «Милостивый государь! Прилагаю сто рублей 
и извиняюсь в медленности, которая произошла от болезни моей. когда вы опра-

1  ішлося про негритянського трагіка айру-Фредеріка олдріджа (1807–1867). тарас Шевченко 
подружився з ним під час гастролей актора в Петербурзі, захоплено відгукнувся про його гру в п’єсах 
в. Шекспіра, намалював портрет олдріджа.

2  у Москві айра олдрідж гастролював у вересні — жовтні 1862 року й у квітні — травні 1863 року. 
Михайлу Щепкіну, як і тарасу Шевченку, він особливо подобався в ролі отелло. Негритянський артист 
високо цінував Щепкіна й подарував йому свій фотопортрет з написом англійською мовою: «Батькові 
російської сцени, панові Щепкіну, з найглибшою повагою».

3  це були останні слова тараса Григоровича, письмово звернуті до Михайла семеновича.
4  сабуров андрій іванович (1797–1866) — директор імператорських театрів у 1858–1862 роках.
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витесь1, доставьте, пожалуйста, удовольствие познакомиться с  вами2. Примите 
уверение в душевном уважении. в. кокорев».

Наступного, 1859 року, Михайло Щепкін кілька разів бував у Петербурзі — в бе-
резні, квітні та травні. залишилося свідчення Федора лазаревського, як у цей період 
в один із вечорів Шевченко й Щепкін відвідали петербурзького чиновника Миколу 
тютчева — давнього знайомого Михайла семеновича. у лазаревського дізнаємося, 
що Шевченко «прочитав кілька своїх віршів, і коли почав читати “сон”: “На панщи-
ні пшеницю жала…” і т. д. — усі заплакали, а Михайло семенович просто ридав».

у березні 1860 року Щепкін приїжджав у Петербург на кілька днів, і друзі знову 
зустрілися 15 березня на обіді у Федора толстого. катерина Юнге залишила наступ-
ного дня дорогоцінне свідчення у своєму щоденнику: «вчера у нас обедали Щепкин, 
Шевченко, костомаров, александр Павлович Брюллов… После обеда мы уселись 
в гостиную, и Щепкин читал нам. он был в ударе и читал превосходно. он читал… 
и несколько стихотворений Шевченки, которые он так хорошо читает».

це була остання зустріч двох великих друзів, і запам’ятаймо її такою: Михайло 
Щепкін читає вірші тараса Шевченка. Через рік — навесні 1861-го в Москву було 
доставлено прах поета…

Щепкін після смерті Шевченка

того дня — 28 лютого, коли звістка про Шевченкову смерть з’явилася в «Мос-
ковских ведомостях» на першій шпальті в жалобному обрамленні, — Щепкін грав 
у ранковому спектаклі дженкінса в комедії француза Мельвіля «любов і передсуд». 
Немає сумніву, що 28 лютого він уже знав про смерть поета. Більше того, Щепкін 
міг отримати печальну звістку ще напередодні від осипа Бодянського. 

знаючи Щепкіна, ми можемо сказати, що він дуже тяжко пережив утрату сво-
го друга. Проте, на превеликий жаль, не збереглося жодного документального свід-
чення про ці драматичні дні в житті Михайла семеновича. автор літопису життя 
і творчості артиста теодор Гріц зафіксував лише смерть поета і те, що наступно-
го дня Щепкін грав сен-Фара у виставі о. анісе-Буржуа і т. Баррера «актриса», 
1 березня — Большова в «свої люди — поквитаємося» олександра островського, 
2 березня — Фамусова в «лихо з розуму» олександра Грибоєва, 3 березня — Му-
ромського у «весіллі кречинського» олександра сухово-кобиліна, 4 березня3 — 
знову Большова в «свої люди — поквитаємося»…

1  очевидно, в листі до кокорева, написаному Щепкіним, ішлося про те, що Шевченко через хворо-
бу не може сам прийти за належними йому грошима за малюнки.

2  Невідомо, чи зустрічався Шевченко з кокоревим. як свідчать записи в щоденнику, тарас Григоро-
вич ще 1 та 8 квітня 1858 року заходив до підприємця додому на Басейній вулиці, однак не застав його.

3  цікаво, що в цей день — 4 березня — штаб-офіцер корпуса жандармів у Москві підполковник 
воєйков повідомляв управляючого ііі відділенням генерал-ад’ютанта тимашова, що батько й син (Ми-
кола Михайлович) Щепкіни часто бувають у кузьми солдатьонкова: «Что же касается до солдатёнкова 
и Н. М. Щепкина в имеющихся сообщениях с Герценом, того отвергать никак нельзя, а вместе с тем 
и нет фактических доказательств в прямых с ним сношениях».
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П’ятого березня 1861 року зранку Михайло семенович грав Мореля у французь-
кій комедії «візник». у цей день, в Прощену неділю, в московських храмах читали 
маніфест олександра іі про звільнення селян1. Приходить на пам’ять фраза з повісті 
«варнак» тараса Шевченка: «…слово крепостной. Горькое! проклятое слово! и день 
тот проклят, в который я его услышал в первый раз!»

і звір того не зробить дикий,
Що ви, б’ючи поклони,
з братами дієте… закони
катами писані за вас,
то вам байдуже…

цікаво, що 23 квітня 1861 року російський учений і  літератор Федір Чижов 
у листі з Москви до Григорія Галагана критикував царський маніфест про звільнен-
ня селян, посилаючись на твори Шевченка. кажучи про те, що положення маніфес-
ту, написані «далеко від народу», Чижов наводив по пам’яті слова Шевченка: «нема 
раю на сім світі, хіба що на небі?» далі продовжував: «а по мне не будет и на небе 
неба, если не приготовили небо на земле страданиями, полным сочувствием людям, 
особенно страждущим… а на это перескажу стихами того же Шевченка: “страшно 
впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше — спати, спати і спати на волі, і за-
снути навік-віки, і сліду не кинуть ніякого! однаково — чи жив, чи  загинув…”»

Щепкін, як ми знаємо, не був борцем проти кріпосництва, але в побуті не прихо-
вував своїх антикріпосницьких поглядів, особливо після знайомства з Шевченком. 
олександра Шуберт згадувала: «Болело его сердце о крепостных… от него первого 
я поняла тяжелое положение крепостного состояния». якось під час відпочинку на 
кавказьких водах він сидів наодинці, коли до нього підійшли два генерали. Щепкін 
встав. один із генералів його запитав:

— скажіть, Михайло семеновичу, чому французький актор, навіть другоклас-
ний, розкутий, вільний на сцені, тоді як наш і першокласний зкутий, а другокласний 
уже бог знає що?

— це тому, що я перед вами встав.
— Що це значить?

1  Перебуваючи в  Нижньому Новгороді, Шевченко зазначав 12 листопада 1857 року: «Занимает 
теперь всех самый животрепещущий вопрос о том, как освободить крестьян от крепостного состояния». сьомого 
грудня 1859 року тарас Григорович писав варфоломію Шевченку: «О людській волі я розпитував; але ніх-
то нічого не знає, коли, як і що з того буде». яків Полонський згадував, як Шевченко, зайшовши до нього, 
«згадував про своє дитинство, про своїх рідних, які все ще були кріпаками, скреготів зубами, плакав; 
нарешті, скрикнувши, так гримнув кулаком об стіл, що чашки з чаєм полетіли на підлогу…». у неділю 
19 лютого 1861 року знайомий Шевченкові петербурзький інженер Федір Черненко зайшов до поета, 
і той замість привітання запитав його:

«”Що?.. є воля? є маніфест? — и, взглянув в глаза гостя, понял ответ… Глубоко вздохнув, он сказал: — 
так нема?.. Нема?.. коли ж воно буде?!” и, пустив крепкую непечатную фразу, тарас закрыл лицо рука-
ми, упал на постель и зарыдал.

Черненко стал его успокаивать, говоря — есть достоверное известие, что царь подписал  в тот день 
манифест об отмене крепостного права, но велел не оглашать его, пока не начнётся пост, то есть до 
5 марта, с тем, “чтобы народ встретил свою волю не в кабаках, а в церквях…”»
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— я, старик, встав і  не смію з  вами сидячи розмовляти. а  французький 
 старик не зніяковів би. зніміть кріпосне право, і ми станемо розкутими й віль-
ними.

у спогадах олександри Шуберт є цікавий момент про те, що Щепкін бурхли-
во радів царському маніфесту про відміну кріпацтва: «со слезами выражал свой 
восторг по поводу освобождения»1. якось у цей час артист на вечері у Юрія са-
маріна виголосив тост на підтримку звільнених селян. за словами олександра 
афанасьєва, «тоста этого и ужина дворяне здешние никак переварить не могут». 
це було настільки серйозно, що щепкінський тост мало не послужив приводом 
для відмови Миколі Щепкіну в призначенні його на щойно введену в росії посаду 
мирового судді.

Після смерті Щепкіна Герцен журився: «Что делал старик, доживавший, с одной 
стороны, до осуществления своей вечной мечты об освобождении крестьян,  — 
в среде пресыщенного либерализма, патриотизма кровожадного по службе, в среде 
доносов университетских, литературных, окружённый изменниками своей юности, 
своих благороднейших стремлений?» Щоб вичерпно відповісти на це питання, вар-
то написати окрему книгу, а ми можемо напевне стверджувати, що на початку вес-
ни 1861 року великий артист радів із приводу довгоочікуваного визволення селян 
і страждав за померлим другом Шевченком.

Починаючи з 6 березня і до 1 травня театри були зачинені на час посту та Пас-
хи. втім, відомо, що в цей період Щепкін виступав у будинку Пашкова на благо-
дійному літературному ранку на користь бідних учнів гімназії. вийшовши на сце-
ну, він забув вірш, який повинен був читати, що з ним в останні роки траплялося 
неодноразово. ситуацію було швидко виправлено, і Михайло семенович зійшов зі 
сцени під захоплені крики «браво!». втім, Пров садовський, який був на 30 років 
молодшим, жартома запитав актора, чи він, бува, не злякався на публіці? Щепкін 
схлипнув і серйозно відповів: «Мабуть, Пров, на П’ятницьке мене кличуть». ішлося 
про П’ятницьке кладовище, де Щепкін хотів бути похованим. якраз на початку 
60-х років він якось сказав олександрі Шуберт: «ось помреш і за звичаєм потяг-
нуть тебе на родинне кладовище (даниловське. — В. М.), а я хотів би лежати, де 
Грановський з друзями…»2

у цьому, здається, незначному епізоді зроблю важливий для нас наголос. 
ось про що йдеться. в  50-х роках артист пережив чорну смугу тяжких втрат. 
у 1852 році він болісно пережив смерть доньки Фекли і друга Гоголя. в 1854 році 
Михайло семенович поховав матір Марію тимофіївну. 1857 року померли люба 
сестра олександра семенівна і  син дмитро Михайлович. у  1859 році пішов із 
життя друг сергій аксаков. Щепкін перебував у великій тривозі за життя дружини 
олени дмитрівни. Наприкінці листопада 1858 року він писав Шевченкові: «Жена 

1  сучасник свідчив, що в цей день Михайло семенович виглядав урочисто: «весело разгуливал по-
чтенный старец, заложив руки за спину, и ежеминутно распевал: “Ныне отпущаеши раба твоего…”»

2  волю Щепкіна було виконано. його поховано на П’ятницькому кладовищі за крестовською за-
ставою поруч із тимофієм Грановським, Миколою кетчером, Миколою станкевичем, олександром 
афанасьєвим. до речі, на цьому кладовищі поховано й Прова садовського.
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моя все нездорова, сам я болен морально…» дванадцятого грудня того ж року зно-
ву відкрив душу другові: «…Жінка дуже було занедужала; тепер, слава Богу, трохи 
поправилась. а то було теє… і до попа уже доходило діло. все это на меня старого 
имеет большое влияние»1. олена дмитрівна пішла від Щепкіна в 1859 році, і після 
її смерті жадібний інтерес Щепкіна до життя почав згасати. Не випадково в ті часи 
з ним трапився перший серцевий напад.

смерть тараса Шевченка, здається, вибила останню духовну опору в житті Ми-
хайла Щепкіна, і через декілька днів після неї в нього мимоволі вирвалося: «Мабуть, 
на П’ятницьке мене кличуть».

Неважко уявити, що Михайло семенович гірко плакав, перечитуючи статтю 
Миколи лєскова «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко», опубліковану 
9 березня в «русской речи». Письменник розповідав, як востаннє зустрівся з Шев-
ченком наприкінці січня 1861 року, коли той уже тяжко хворів і мусив сидіти у своїй 
кімнаті-майстерні. 

«в комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а на верх я не 
хотел идти, боясь обеспокоить поэта… “кто там?” — раздалось в это время сверху. 
я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. “а!.. ходить же голубчику сюда”, — 
отвечал тарас Григорьевич. войдя, я  увидел поэта: он был одет в  коричневую 
малороссийскую свитку на красном подбое и сидел за столом боком к окну. Перед 
ним стояла аптечная банка с лекарством и недопитый стакан чаю.

“извинить, будьте ласковы, что так принимаю. Не могу сойти вниз,  — пол 
там проклятый, будь он не ладен. сидайте”. я сел около стола, не сказав ни сло-
ва. Шевченко мне показался каким-то странным. оба мы молчали, и он прервал 
это молчание. “вот пропадаю, — сказал он. — Бачите, яка ледащица з мене зро-
былась?”

я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всем его суще-
стве было что-то ужасно болезненное; но ни малейших признаков близкой смерти 
я не мог уловить на его лице. он жаловался на боль в груди и на жестокую одышку: 
“Пропаду”, — заключил он и бросил на стол ложку, которой только что проглотил 
лекарство. я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами, да 
впрочем и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясе-
ний, не поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. “Ну годи обо 
мне, — сказал поэт, — расскажите мне лучше, что доброго на украйни”. я передал 
ему несколько поклонов от его знакомых… “от як-бы до весны дотянуть! — сказал 
он, после долгого раздумья, — да на украйну… там може б и полегшело, там може-б 
еще хоть трошки подыхав”2. Мне становилось невыносимо, я чувствовал как у меня 
набегали слезы…»

Газета випала з Щепкінових рук, артист захлинався сльозами…

1  листи до т. Г. Шевченка. к.: Наукова думка, 1993. с. 150, 152.
2  якраз у цей час, 29 січня 1861 року, Шевченко писав брату варфоломію, якого просив допомогти 

придбати земельну ділянку й побудувати на ній хату: «Кінчай швидше в Каневі та напиши мені, як кончиш, 
щоб я знав, що з собою робить весною».
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«Не втирайте ж мої сльози...»

смерть тараса Шевченка ввійшла невигубною біллю в серця його найближчих 
друзів. у листі Максимовича до Бодянського від 14 травня 1862 року, в якому він роз-
повідав про відвідини Шевченкової могили на річницю поховання поета, приверта-
ють несподівані слова, що ніби загубилися у великому листі: «Мою песенку прошу 
вас сообщить старику М. с. Щепкину…» і стає зрозумілим, наскільки ці троє — Бо-
дянський, Максимович і  Щепкін  — назавжди були духовно поєднані між собою 
великою любов’ю до Шевченка та його геніальної поезії. як тут знову не згадати 
вже цитований поетів запис у щоденнику: «Михайло семенович в этом деле мне не 
судья. он слишком увлекается. Максимович — тот просто благоговеет перед моим 
стихом, Бодянский тоже».

Чи згадував Михайло семенович свого друга тараса Григоровича після його 
смерті? Певно, що так. Незаперечним свідченням є, зокрема, те, що невдовзі після 
смерті Шевченка Щепкін передав у журнал «основа» чотири поетові листи до ньо-
го: від 12 листопада і 4–5  грудня 1857 року та від 3 лютого і 13 листопада 1858 року. 
вони були опубліковані в № 10 журналу за 1861 рік.

Михайло семенович iз душевним білем прочитав у номері п’ятому пронизливо 
пророчий Шевченків вірш «Минули літа молодії» (18 жовтня 1860 року), надрукова-
ний під рубрикою «Предсмертні думи»:

сиди один в холодній хаті,
Нема з ким тихо розмовляти,
ані порадитись. Нема,
анікогісінько нема!
сиди ж один, поки надія
одурить дурня, осміє…
Морозом очі окує,
а дуже гордії розвіє,
як ту сніжину по степу!
сиди ж один собі в кутку.
Не жди весни — святої долі!
вона не зійде вже ніколи…

Поет знав, що не дочекається весни й кращої долі! у Щепкіна хололо серце від 
усвідомлення Шевченкового одиноцтва, бо ж і сам все більше відчував його. впро-
довж усього життя його зігрівала й рятувала велика сім’я…

кожна згадка про Шевченка в добрій Щепкіновій душі солодко й боляче асоці-
ювалася з україною та навпаки, і ці спомини відвідували Михайла семеновича все 
частіше. відомий юрист і громадський діяч анатолій коні, який якраз у 1861 році 
переїхав у Москву з Петербурга, згадував: «…он был неистощим в воспоминаниях 
и рассказах о своём прошлом, в особенности о далёком прошлом, мысль о котором 
переносила его в родную украину». Після цього Щепкін, обливаючись сльозами, чи-
тав Шевченкові поезії…
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«не втирайте ж мої СльоЗи...»

Михайло лентовський, який провів перші місяці 1863 року з Щепкіним, свідчив, 
що Михайло семенович знав увесь «кобзар» Шевченка напам’ять. Чим далі від смерті 
друга, тим частіше рядки з «кобзаря» тривожили й хвилювали старого Майстра.

очевидці свідчили, що в останні роки життя Михайло семенович частенько зу-
пинявся перед портретами Гоголя та Шевченка і довго стояв мовчки, глибоко заду-
мавшись, а іноді ворушачи губами, ніби читав вірші…

думи мої, думи мої,
квіти мої, діти!
виростав вас, доглядав вас — 
де ж мені вас діти?..
в україну ідіть, діти!
в нашу україну,
Попідтинню, сиротами,
а я тут загину.
там найдете щире серце
і слово ласкаве,
там найдете щиру правду,
а ще, може, й славу…

Щепкін проніс цей Шевченків вірш у душі через усе життя. як і багато інших. 
у спогадах анатолія коні привертає увагу фраза: «я несколько раз был у него — ста-
рого приятеля моего отца — на 3-й Мещанской улице и слушал его исполненные 
интереса и глубоких артистических замечаний рассказы, воспоминания и чтение 
стихотворений Шевченко». спогади рідних і друзів артиста свідчать, що після по-
етової смерті Михайло семенович особливо часто й натхненно читав присвячений 
йому вірш «заворожи мені, волхве...». Газети повідомляли, як артист 30 вересня 
1861 року виступав на літературному вечорі в  Московському університеті: «сти-
хотворение Шевченко “Пустка”… было прочитано им не только с воодушевлением, 
но даже с жаром, особенно последние стихи, в которых поэт надеется, что солнце 
правды, может быть, хоть сквозь сон посветит». згаданий анатолій коні, який зу-
стрічав Щепкіна наприкінці 1861 року, згадував: «…заливаясь слезами, говорил он 
по-малороссийски при мне не раз любимое стихотворение “Пустка”… и продикто-
вал его мне». 

олександр афанасьєв залишив дорогоцінне свідчення: «Это прекрасное стихот-
ворение… он любил повторять в своих беседах до самого последнего времени». тоб-
то Щепкін жив із Шевченковим віршем у серці, поет уже не залишав артиста, і той 
невтішно плакав щоразу, коли вголос читав його вірші.

Не втирайте ж мої сльози,
Нехай собі ллються,
Чуже поле поливають
Щодня і щоночі,
Поки, поки… не засиплють
Чужим піском очі…
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Гадаю, що Шевченкова смерть укоротила вік Щепкіну. втім, як би там не було, 
він пережив свого друга лише на два роки: «в последнее время он беспрерывно хан-
дрил, тосковал, одним словом, выказывал все свое душевное изнеможение, к кото-
рому мало-помалу стало присоединяться и  физическое расстройство организма» 
(авраам Щепкін).

у липні 1863 року вже хворий Щепкін приїхав у  ялту, зупинився в  готелі, де 
26 липня до нього приходив лікар степан руданський (1834–1873) і «виписав ре-
цепт на ліки». він виявився останнім із українців, які зустрічалися з артистом на його 
життєвому шляху. символічно, що степан руданський, який став відомим україн-
ським поетом, відчув на собі значний вплив Шевченкових поезій. у 1869 році він 
організував у ялті збирання грошей на пам’ятник поетові на його могилі.

у розповіді слуги Щепкіна олександра алмазова про останні дні Михайла семе-
новича, який вже багато чого забував і час від часу впадав у напівзабуття, привертає 
увагу пронизливий момент: «и шептали непрестанно много». Що шепотів умира-
ючий Щепкін? Може, то були поезії Шевченка, які він так любив, або тексти гого-
лівських персонажів? цілком імовірно. Принаймні, відомо, що незадовго до смерті 
Михайло семенович раптом підкликав свого слугу олександра і  запитав: «а куди 
Гоголь пішов?» — «який Гоголь?» — «та Микола васильович». — «він уже помер». — 
«як помер! давно?»  — «давно».  — «Нічого, нічого не пам’ятаю». це були останні 
слова Щепкіна. з ними він відійшов у вічність, де тільки й міг зустрітися з Гоголем 
і Шевченком…
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«виСокоблагородний михайло макСимович»

«Колишнє московське життя»

На відміну від осипа Бодянського та Михайла Щепкіна, котрі назавжди залишилися 
москвичами, Михайло Максимович, який зробив у Москві прекрасну наукову й служ-
бову кар’єру, в 1834 році повернувся в україну. втім, немає жодної потреби примен-
шувати й недооцінювати пожиттєву міцну прив’язаність до Москви Михайла Макси-
мовича, який ще тричі, в тому числі й надовго, з радістю приїздив у Першопрестольну, 
що зі студентської лави назавжди запам’яталася йому містом молодості й звитяжних 
мрій. якось він написав Михайлу Погодіну з Михайлової гори: «Мне прежняя москов-
ская жизнь усладительнее беседой с прекрасной юностью…» вперше Максимович на-
довго приїхав у Москву з україни в жовтні 1849 року. ці відвідини міста запам’яталися 
зустрічами з Гоголем, з яким Максимович влітку 1850 року й повернувся в україну: 
«вместе с моим незабвенным земляком и другом Гоголем». в автобіографії, написаній 
невдовзі, Максимович зізнався, що почував ніжність до Москви: «спознавшись с нею 
вновь, я стал думать опять о ней, о моем перемещении в нее…» На початку 1854 року 
зізнався в  листі до Пантелеймона куліша: «а у  меня все неудовлетворённая жажда 
Москвы». у листі до степана Шевирьова від 16 березня 1854 року Максимович за-
лишив свідчення, що виключає двозначне трактування його справжнього бажання:

«Хочется мне переселиться в Москву, не для службы, для которой уже изветшал 
я, а для того, чтобы дожить век в мирном кабинетном труде, в той атмосфере, где мне 
было лучше, как писателю и как человеку… да не имею достаточного способу на сие пе-
реселение и водворение. Не придет ли вам на мысль какое-либо к тому средство? Не 
найдется ли какого-нибудь места спокойного, сообразного вышеозначенной цели мо-
его стремления к любезной нам Москве? киев, хотя и родной мне, но выросши в Мо-
скве, я не сроднился с ним для моей жизни…»1 з таким остаточним переїздом нічого 
не виходило, і Максимович якось у квітні 1856 року поділився з сергієм аксаковим 
бажанням хоча б ненадовго побувати в місті: «ах, когда то я доберусь до Москвы…»2

1  Максимович М. листи. к.: либідь, 2004. с. 137, 288.
2  російський державний архів літератури і мистецтва (далі — рдаліМ), ф. 10, оп. 1, од. зб. 78, арк. 1.
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Навіть осоружні московські зими здавалися Максимовичу кращими від київ-
ських. у листі до Петра вяземського 7 грудня 1871 року зізнавався: «зимовал я после 
отставки моей, трижды в  Москве многозвонной (на 1850-й, 1858-й, 1859-й годы) 
и в киеве (на 1845-й, 1865, 1867, 1871-й) — и каждая зимовка в Москве была для меня 
не только приятнее, но здоровее гораздо, чем зимовки в киеве…»1 зимуванню в Мо-
скві він надавав перевагу навіть перед рідною Михайловою горою. П’ятнадцятого 
січня 1860 року скаржився Бодянському: «Моё уединение зимою мне скучно,  — 
и в разных помышлениях всё думается, какое бы изобрести средство зимовать мне 
всегда в Москве?» у листопаді наступного року зізнавався івану аксакову: «весьма со-
жалеем, что и на эту зиму остаемся прозябать на Михайловой горе, а не в Москве»2. 
у березні 1862-го в листі до Бодянського сподівався: «…и когда бы уже будущую зиму 
провести в Москве!» Найдовше — півтора року з перервою — професор залишався 
в Москві в 1857–1859-х роках. у цей період — у березні 1858 року — відбулися його 
щасливі московські зустрічі з другом Шевченком.

скажу й маловідоме. в архіві мені зустрівся лист Максимовича з києва до Євдо-
кії Єлагіної від 16 грудня 1866 року, в якому шістдесятидворічний Михайло олек-
сандрович писав: «если бы удалось мне двинуться в Москву, где и готов был и со-
всем остаться, до окончания дней; но после столь долгих, не исполнившихся моих 
устремлений туда, я живу там уже не надеждою, а воспоминанием…»3 Максимович 
жив спогадами і про Московський університет, у якому пройшли кращі роки його 
життя. у березні 1854 року писав степану Шевирьову: «…лучшая жизнь моя была 
там, в Московском вертограде…» Чотирнадцять років потому почуття вдячності до 
Московського університету, здається, збільшилося: «Благодарение тебе, alma mater! 
каждый год, 12 января (день заснування університету. — В. М.), я вспоминаю и ду-
маю о тебе с любовью, где бы я ни был, и — никогда тебя не забуду!»4

до речі, у  вересні 2004 року до 200-річчя з  дня народження Михайла Макси-
мовича на старому будинку Московського університету, що на Моховій навпроти 
кремля, було відкрито меморіальну дошку: «Максимович Михаил александро-
вич (1804–1873). выдающийся ученый, профессор Московского университета  — 
первый ректор киевского университета святого владимира».

у 1870 році Максимович зробив невдалу спробу віддати десятирічного сина 
олексія на навчання в  Першопрестольну. він наче виконував установку степана 
Шевирьова, прислану на Михайлову гору з Москви з нагоди народження олексія 
в березні 1860 року:

здорово, гость желанный, друг алеша!
Будь сердцем в мать, в отца будь головой!
да возрастит тебя золотоноша,
да воспитаешься Москвой!5

1  Максимович М. листи. с. 101.
2  рдаліМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 5.
3  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1 зв.
4  Максимович М. листи. с. 238, 288.
5  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 46, арк. 27.
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восьмого липня 1870 року Максимович писав Петру вяземському про сина: 
«Была в эту зиму надежда, что отдам его в Москву, на девичье поле (Михайло По-
годін мав власний будинок на дівочому полі. — В. М.), в питомник, который устро-
ить предлагал Погодин. Но его зимняя роковая болезнь помешала устроиться тому 
питомнику». тільки після цієї невдачі Максимович відправив олексія на навчання 
до києва. На самому початку 1872 року в листі до вяземського з Михайлової гори 
зізнався: «томлюсь желанием увидеть еще раз, в нынешнем году… многомилую мне 
Москву»1. справді, востаннє Максимович недовго був у Москві навесні 1872 року, 
тобто за півтора року до смерті.

Михайло Максимович прибув до Першопрестольної у вересні 1819 року, коли 
йому ледь виповнилося п’ятнадцять років. Малий тарас Шевченко в ту пору, вий-
шовши на околицю рідного села, намагався довідатися, «що ж там за горою», де там 
ті «залізні стовпи, що підпирають небо!». він ледве не заблукав і був привезений до 
кирилівки зустрінутими за околицею чумаками, про що згадував у ліричному зачині 
повісті «княгиня». одинадцятирічний осип Бодянський у далекій від Москви варві 
лохвицького повіту Полтавської губернії поки-що набирався розуму у свого бать-
ка — священика Максима Бодянського, а Микола Гоголь, якому йшов одинадцятий 
рік, готувався до вступу до Полтавської гімназії. Найстарший із-поміж них — трид-
цятиоднорічний кріпосний артист Полтавського театру Михайло Щепкін тільки-
но повернувся з гастролей в кременчузі на семеновському ярмарку.

усі четверо — з Полтавщини!2 тамтешня земля щедро дарувала Москві талано-
витих українців!

тож почнемо з  дороги в  Москву Михайла Максимовича. важливим джерелом 
його біографії є «Биографический словарь профессоров и преподавателей импера-
торского Московского университета»3, а також автобіографія Максимовича, написа-
на на прохання степана Шевирьова, який вимагав у професора в листі від 22 лютого 
1854 року: «На этот раз отложите всякую малорусскую лень… напишите поскорее, 
живее — и доставьте мне»4. справді, Максимович уже 2 квітня 1854 року відповів: 
«любезнейший степан Петрович! спеша исполнить ваше поручение мне для “сло-
варя”, принимаюсь за перо, чтобы написать биографическое известие о себе самом».

коли восени 1904 року цю автобіографію опублікувала «киевская старина», 
то в  передмові було зауважено: «сличение печатаемой автобиографии с  текстом 
“словаря” показывает, что многие интересные строки в автобиографии были тогда 
опущены для “словаря”, а между тем они иногда характерны для выяснения лич-
ности М. а. Максимовича». це стосується, наприклад, непростих стосунків гордого 

1  Письма М. П. Погодина, с. П. Шевырёва и М. а. Максимовича к князю П. а. вяземскому 1825–
1874 годов. с.-Петербург, 1901. с. 204, 207, 210.

2  Нині — територія Черкаської, Чернігівської та Полтавської областей.
3  Повна назва цього видання, до якого ще звертатимемося, така: «Биографический словарь профес-

соров и преподавателей императорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня 
учреждения января 12-го 1755 года по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный 
трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбуч-
ному порядку» (Москва. в университетской типографии. 1855).

4  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 46, арк. 2.
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і впертого українця з ректором Московського університету і одночасно керівником 
кафедри ботаніки іваном двигубським, який заступав шлях Максимовичу «китай-
ською стіною». та хіба ж і можна було б оприлюднити в університетському словнику 
слова Максимовича про те, що двигубський «читав ботаніку не читаючи», або про 
те, що його, Максимовича, учні з студентів «знали ботаніку краще від двигубсько-
го». так само не ввійшла до офіційного словника розповідь Максимовича про те, 
як йому не дали слово на засіданні московських природознавців, і молодий учений 
привселюдно заявив відомому професору, секретарю Московського товариства до-
слідників природи олександру Фішеру фон вальдґейму: «я знаю причину!» — «яку 
ж?» — «Причина в тому, що я руський!» Максимович писав: «Это была сущая правда: 
естествоиспытательные науки в россии словно на откупу были у немцев ещё в ту 
пору; русскому человеку вельми трудно ещё было тогда на этом поприще». Про-
пущено було також згадку про те, що в  1829 році Максимович отримав звання 
ад’юнкта «без жалування». зате ретельно перелічено його наукові праці, що зайняло 
дві третини тексту. врешті-решт обидва названі мною документи  — це, говорячи 
словами Максимовича, «полвека жизни моей, сжаты в одну горсть». до того ж, ми 
маємо можливість доповнити їх іншими важливими, в тому числі архівними доку-
ментами.

«Стати московським професором ботаніки»

Михайло Максимович народився 3 вересня 1804 року в українському степу на 
схід від золотоноші, у згарському хуторі тимківщині, в домі бабки своєї анни савів-
ни тимківської. у московському біографічному словнику скоротили емоційні рядки 
Максимовича про те, що то була «прекрасна смуга» українського степу, що сягав від 
золотоноші до річки сули з її «срібними хвилями». та це дрібниці порівняно з тим, 
що в  «Биографическом словаре профессоров и  преподавателей императорского 
университета св. владимира» (1884) про українське коріння Максимовича ледь зга-
дувалося. На хуторі мешкав іван Назарович тимківський, який виховав і «передав 
Москві» п’ятьох своїх небожів, котрі всі були письменниками, а два з них — про-
фесорами. їхня молодша сестра, Гликерія Федорівна, 1788 року народження, була 
матір’ю Максимовича. сім’я проживала біля Переяслава, на хуторі старосілля, де 
Максимович і  перебував до трьохрічного віку. Пізніше вони перебралися в  село 
Прохорове золотоніського повіту. Потім, з  п’ятирічного віку, Михайло знову ріс 
у тимківщині. звідси його віддали до Благовіщенського жіночого монастиря в зо-
лотоноші1. там у черниці варсонофії хлопчик пройшов граматику і псалтир. тим 
часом батько його переїхав до Чернігівської губернії, а старший дядько, ілля Федо-

1  одного разу професор осип Бодянський зустрів помилку в  якійсь публікації про тимківських 
і опублікував у «Чтениях» свої поправки, в яких, зокрема, зазначалося: «родина всех братьев тимковских: 
романа, ивана, ильи, егора, василия был и есть точно золотоношский уезд… именно хутор (деревня) 
згар упомянутого уезда, прозванный згарской тимковкой или тимковщиной…» Бодянський також 
підкреслював щодо Максимовича: «как все дяди его, так и мать, сестра тимковских, а равно и он сам, 
учились грамоте в женском Благовещенском монастыре золотоноши…»
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рович тимківський, професор Харківського університету, доктор права й філософії, 
оселився в туранівці, неподалік Глухова. він і взяв до себе Максимовича у 1811 році, 
навчав його основ наук і  латини. Наприкінці 1812 року Максимовича віддали до 
Новгород-сіверської гімназії, яку пізніше — з 1825 року — очолював ілля тимків-
ський. у жовтні 1834 року ректор університету святого володимира Михайло Мак-
симович писав йому: «…имею честь известить вас, что университет св. владимира, 
уже благодаривший вас за усердное внимание ваше к нему, лучшими студентами 
своими обязан вам вверенной гимназии…»

сім років у гімназії промайнули для Максимовича, як сім місяців. Мальовниче 
розташування Новгорода-сіверського понад десною, з  його старовинним спась-
ким монастирем на кам’янистій горі, надавали душі поетичного настрою. тут він 
захопився ботанікою і полюбляв блукати троїцьким монастирським садом або око-
лицею. тут прийшло і  розуміння того, що справжнім ученим його зробить лише 
Московський університет. Поділився цим із молодим учителем затеплинським, 
який викладав у гімназії фізику та після уроків декламував гімназистам балади та ві-
рші василя Жуковського, пронизані меланхолічними мріяннями. той зрозумів і під-
тримав юнака.

у червні 1819 року Михайло Максимович отримав атестат, і вчитель затеплин-
ський побажав йому здійснення гімназичної мрії «стати московським професором 
ботаніки». Про наступні події перед Москвою Максимович розповідав в  автобіо-
графії. в серпні він поїхав за дворянським свідоцтвом до маршала Булюбаша, який 
вразив його своєю гоголівською оригінальністью. На початку вересня, одержавши 
від діда благословіння і 115 рублів асигнаціями, Михайло їде ненадовго до батька на 
Шостенський пороховий завод, а звідти — в туранівку і, нарешті, — в Москву. Близь-
ко 25 вересня він «із сердечним трепетом побачив Білокам’яну»1. Недвечір знайшов 
свого дядька романа тимківського  — професора грецької та римської літератури 
Московського університету, директора педагогічного інституту. той записав юнака 
в студенти словесного відділення Московського університету, тим самим фактично 
визначивши розмаїтість подальшої наукової долі претендента на кар’єру ботаніка. 
тут і дивуватися не треба: роман тимківський був одним із найдіяльніших членів 
товариства аматорів російської словесності при Московському університеті, ство-
реному в 1811 році, і в цій іпостасі згаданий навіть у сучасній «истории Москвы». 
Може, роман Федорович просто хотів бачити в племінникові свого наступника в лі-
тературній царині, або він одразу відчув у ньому хист до пера? важливо також зазна-
чити, що дядько поселив Михайла Максимовича в університетському номері, при-
значеному для випускників, і заплатив за його навчання.

отже, студентське життя почалося легко й  без перешкод. але роман тимків-
ський помер через чотири місяці, на початку 1820 року, і Максимовича тоді вряту-
вав молодший дядько Єгор тимківський — відомий дипломат, учасник російської 
місії до китаю, який якраз прибув у Москву проїздом у китай. він влаштував пере-
ведення юнака до казеннокоштних студентів на державне утримання. Єгор тимків-

1  автобиография Мих. алек. Максимовича // русская старина. 1904, сентябрь. с. 326.
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ський — автор книги «Путешествие в китай чрез Монголию в 1820 и 1821 годах», 
у передмові до якої писав: «судьба украсила мою жизнь событием редким: я видел 
китай». Через півстоліття у листі до Михайла Погодіна Максимович тепло згадав, 
як Єгор тимківський заїхав до нього у київ у 1834 році: «На осень меня порадовал 
мой родной егор Федорович тимковский, известный своим путешествием в китай, 
изданным 1821 года. докончив свое консульство в  Молдавии, он возвращался на 
отдых в осиротелую свою тимковщину, и на перепутьи прогостил у меня в киеве 
первую половину октября». коли навесні 1872 року Максимович востаннє відвідав 
Москву, він радів із того, що застав живим престарілого Єгора тимківського.

Чималий вплив на Максимовича мав і дядько василь тимківський, який, за сло-
вами сучасника, був «позначений геніальною силою розуму і слова». у 1826–1828 ро-
ках він був губернатором Бесарабії. Максимович свідчив: «его проезды через Москву 
из оренбурга, в Грузию и обратно, воодушевили меня новою силою. я строго следо-
вал совету его не пускаться в ремесло уроков и не тратить на то золотого времени 
студентства. весь досуг мой от лекций я посвящал любимой своей науке. Неутомимо 
обходил я воробьевы горы и другие окрестности Москвы, собирая себе московскую 
флору». Максимович називав «солодким відпочинком» і канікули, проведені в Бота-
нічному саду за сухаревою вежею у відомого професора Георга Франца Гофмана.

Потяг до ботаніки не зник у студента-словесника, який уже прислухався до пуль-
су московського життя і перебував під впливом олексія Мерзлякова — той понад 
дванадцять років очолював кафедру словесності й славився блискучими лекціями-
імпровізаціями. цього професора російської красномовності Максимович називав 
«солов’єм старого часу». Мерзляков був досвідченим музичним критиком і відомим 
поетом (йому належали слова пісні «среди долины ровная…»), теоретиком мисте-
цтва, знавцем стародавніх мов, перекладачем античних авторів, а також Шиллера, 
Гете. у 1830 році в Москві були видані «Песни и романсы а. Мерзлякова», а тарас 
Шевченко в листі до Бодянського від 15 листопада 1852 року цитував рядки з попу-
лярної пісні Мерзлякова: «Все други, все приятели до чёрного лишь дня». симпатії Макси-
мовича професор викликав і тим, що утримував пансіон для студентів, які вступали 
до університету.

утім, на словесному відділенні Московського університету Максимович про-
вчився два роки, а в серпні 1821 року перейшов на фізико-математичне відділен-
ня, остаточно визначившись із фахом — ботаніка. Ще через два роки — 30 червня 
1823 року — його було удостоєно ступеня кандидата «за відмінні успіхи і зразкову 
поведінку». у серпні того ж року Максимович «для повноти природознавства» запи-
сався ще й на медичне відділення університету: «Было у меня в предмете и то, чтобы 
учёную степень доктора получить по отделению медицинскому…»

він відвідував лекції професорів Є. Мухіна та Х. лодера. Мабуть, із того часу Мак-
симович звернув увагу на методи лодера, згодом він і сам лікувався московськими 
водами та покращував стан здоров’я за допомоги штучних мінеральних вод і в києві 
у 1845 році.

водночас зі студіюванням природничих наук дев’ятнадцятирічний Михайло 
Максимович відвідував лекції «оракула у  відділенні словесному»  — професора ла-
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тинської філології та філософії, шеллінгознавця івана давидова, просякнутого офі-
ційною ідеологією й імперським консерватизмом. На цих лекціях він познайомився 
зі степаном Шевирьовим, який був на два роки молодшим за нього.

у фаховій сфері науковим авторитетом для Максимовича став тоді професор 
М. Павлов, який очолював із 1822 року землеробську школу Московського товари-
ства сільського господарства. Більшість її учнів були кріпосними, а сам Павлов та-
кож утримував пансіон для студентів, які поступали до університету. він був автором 
цікавої статті «Про способи дослідження природи» та в 1828–1830 роках видавав 
популярний у Москві журнал «атеней».

університетська служба Максимовича йшла своєю чергою. спочатку він був 
призначений у бібліотеку, а через рік йому було доручено впорядкування універси-
тетських гербаріїв у професора Георга Франца Гофмана — першого директора Бо-
танічного саду Московського університету1. в травні 1824 року Максимович надру-
кував свою працю з основ зоології. захоплення зоологією було настільки серйозним 
і  результативним, що знаменитий професор Г.  Фішер запропонував двадцятиріч-
ному Максимовичу стати у нього ад’юнктом на кафедрі зоології: «Мне бы следовало 
принять это предложение. зоология у меня шла постоянной спутницею ботаники, 
и я скорее стал бы профессором… но не профессором ботаники». Михайло олексан-
дрович не міг зрадити науці, заради якої приїхав у Москву. влітку 1824-го Макси-
мович відправився вивчати флору Московської губернії; зібрані ним рослини і досі 
зберігаються у Гербарії Московського університету. 

1  Ботанічний сад Московського університету виник на базі «Московського аптекарського городу», 
закладеного у 1706 році за указом Петра і. аптекарський город, який знаходився за сухаревою вежею, 
у 1805 році придбав Московський університет. 

в «алфавитном указателе к плану Мещанской части» зафіксована територія: «317.і. Ботанического 
сада императорского Московского университета, на ул. 1-й Мещанской» (тепер — проспект Миру, 26).

Після смерті Георга Франца Гофмана директором Ботанічного саду став Михайло Максимович, який 
очолював його до 1834 року. увесь цей час Максимович жив у будинку на території саду і сорок років по-
тому згадував про події, пам’ятні «еще с жития моего в Ботаническом саду за сухаревою башнею…».

у жовтні 1832 року сюди приходив Гоголь, аби зустрітися з Максимовичем. того не було вдома, 
і Гоголь познайомився з Бодянським, студентом Московського університету, який жив у свого старшого 
земляка. Гоголь приходив до Ботанічного саду і в 1849–1850 роках, коли там знову поселився Максимо-
вич, який приїхав із україни.

На щастя, Ботанічний сад Московського університету «аптекарский город» зберігається під егідою 
Біологічного факультету і  є  справжньою оазою декоративних рослин і  квітів у  центрі Москви. Поет 
володимир костров захоплено писав про цей дивовижний куточок міста:

сад посреди Москвы —
как сбывшееся чудо,
не устремленный ввысь,
но распростертый вдаль.
и в нас опять шумят
реликтовые чувства —
надежда и любовь,
отрада и печаль.

Напівзруйнована стара будівля, в якій, скоріше за все, й мешкав Максимович, тепер уміло вбудова-
на в нову оранжерею.

Неподалік росте дуб, який пам’ятає Гоголя, посаджений, очевидно, Гофманом на початку 
ХіХ століття.
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у листопаді 1825 року М. Павлов запросив Максимовича викладати господар-
ську ботаніку та садівництво в  землеробській школі, а  в  лютому наступного року 
Михайло олександрович почав читати курс природничої історії в університетсько-
му благородному пансіоні, який вирізнявся серед навчальних закладів Москви як ви-
соким рівнем викладання, так і гуманними методами виховання. російську словес-
ність викладав тут олексій Мерзляков, а інспектором пансіону свого часу був іван 
давидов. у березні 1826 року помер професор Гофман, і Максимович став директо-
ром Ботанічного саду  — першим вітчизняним його керівником. якщо врахувати, 
що Гофмана було запрошено до університету із Німеччини, Максимович нарешті 
повноцінно заступив іноземного вченого. до речі, після Максимовича, який обіймав 
цю посаду до 1834 року, Ботанічним садом знову керували більш як три десятиліття 
вихідці з німців. Максимович відстоював необхідність Ботанічного саду перед рек-
тором університету і водночас керівником кафедри ботаніки іваном двигубським: 
«ему и не говори, что сад нужен для науки и для профессора, который должен не-
престанно уравнивать с современным состоянием науки!» двигубський зневажливо 
поставився до виходу в світ першої частини книги «основи ботаніки», автору якої 
йшов двадцять четвертий рік: «рано вам ще писати ботаніки». — «Час усьому і вся-
кій речі під небесами, іване олексійовичу», — вишукано-зухвало відповів Максимо-
вич і пішов у свій Ботанічний сад.

двадцять восьмого листопада 1827 року Максимович отримав ступінь магістра 
фізико-математичних наук. Про цей період в  автобіографії написав так: «отрек-
шись от предлагаемого ему путешествия вокруг света, довольный надеждою на 
близкое профессорство и пребыванием в ботаническом саду, он работал в нём, как 
украинский вол на подножном корму. успех его лекций в университете, его писа-
ний в литературном мире, окрылял его в трудах…»

у 1828 році Максимович став магістром славістичного відділення Московського 
університету. Не випадково саме його — молодого ад’юнкта в січні 1830 року удо-
стоїли честі сказати «тепле слово про участь Московського університету в просвіті 
росії» на урочистостях з нагоди 75-річчя університету. На початку 1832 року Мак-
симович прочитав в університеті ще одну промову — «Про російську освіту»: «уни-
верситет московский и просвещение русское были предметы близкие душе моей, 
и потому я добровольно вызвался на эти две речи».

у жовтні 1829 року Максимовича було затверджено ад’юнктом кафедри ботаніки, 
а на початку 1832 року відділення фізико-математичних наук, ураховуючи його за-
слуги, представило кандидатуру ад’юнкта на посаду понадштатного екстраординар-
ного професора. Проте міністр не затвердив подання. зате Максимовича відрядили 
до кавказу для вивчення місцевої флори та лікування мінеральнимим водами. він пе-
ребував там з травня до вересня 1832 року, а, повернувшись, прочитав блискучу лек-
цію в університеті: «лекций я никогда не писал; написанная лекция меня связывала 
и сбивала… я подбирал только содержание лекции, а обдумывал её изложение идучи 
от сухаревой на Моховую… и помню, что после четырехмесячной вакансии, со све-
жими впечатлениями кавказа, ту первую лекцию сказал я так хорошо, что и сам ею 
остался вполне  доволен. видно было, что красноречивый президент академии наук 
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не ожидал такой ботаники от московского адъюнкта…» отже, Максимович сподобав-
ся самому сергію уварову. Більше того, уваров сказав про це в присутності Пушкіна!

у вересні 1833 року Максимовича нарешті було затверджено ординарним про-
фесором університету, і він очолив кафедру ботаніки: «я стал, наконец, тем, к чему 
стремился, едучи в Москву, за 14 лет…»

отже, рівно через чотирнадцять років після прибуття в  Москву, мрія Макси-
мовича «стати московським професором ботаніки» здійснилася. йому було лише 
29 років! він досягнув високої мети своїм талантом і працьовитістю, наполегливіс-
тю й зосередженістю, залюбленістю в ботаніку й самовідданістю в науці. заради на-
укових успіхів Максимович жертвував і своїм здоров’ям, бо в той час він уже почував 
себе недобре. за цим тихим московським подвигом вгадувався веселий і теплий, але 
твердий і впертий український характер, якому все було підвладно. це було помічено 
й визнано сучасниками, бо стрімка московська кар’єра Максимовича вразила всіх. 
скажімо, ксенофонт Полевой — брат відомого історика і літератора Миколи По-
левого — залишив таке свідчення про Максимовича: «он был довольно оригинален 
своим малороссийским юмором и страстью к ботанике, которой занимался почти 
исключительно… в нашем кругу все близкие знакомые любили шутить с М. а. Мак-
симовичем, даже подсмеивались над любимыми его занятиями, потому что он пре-
смешно рассказывал о них, иногда вставляя латинские слова в свои рассказы. когда 
он был уже домашним человеком у нас, Николай алексеевич называл его не иначе 
как Dominus, а встречал обыкновенно какою-нибудь латинскою фразою. все другие 
близкие знакомые нашего круга также называли его Dominus. Но, шутя и балагуря, 
юноша Dominus сделался кандидатом и потом магистром естественных наук…»

озираючись на здобуття професорського звання два десятиліття потому, Макси-
мович написав у листі до Шевирьова:

«…Моё профессорство было не внешним и не случайным положением и делом 
в жизни: оно было назначением моим и любимою мечтою с детства, средоточием 
и подвигом юношеской жизни, моим самолюбием в возмужалые годы, при котором 
не было уже места во мне ни властолюбию, ни иному подобному любию, как в том 
я не раз имел случай проверить себя и убедиться вполне…»  

«Максимович подарував нам малоросійські пісні»

Позначивши фахово-природознавчу лінію московського життя Макси-
мовича, розповім про його гуманітарно-літературну іпостась. Навернувши 
п’ятнадцятирічного Михайла, який марив ботанікою, ще й  до словесності, його 
дядько роман тимківський, певно, й не підозрював, які щедрі сходи дасть посіяне 
ним насіння. в автобіографії Максимовича є цікава згадка про те, що на його працю 
з основ зоології, видану навесні 1824 року, написав схвальну рецензію письменник 
князь володимир одоєвський. восени того ж року князь, за словами Максимовича, 
«пригласил меня в круг собиравшихся у него литераторов…». Що це за коло людей? 
у  1823 році навколо одоєвського зібрався філософський гурток «любомудрів», до 
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складу якого ввійшли д. веневітінов, і. киреєвський, Н. рожалін, о. кошелєв. у спо-
гадах останнього читаємо: «тут господствовала немецкая философия, т. е. кант, Фих-
те, Шеллинг, окен, Геррес и др. тут мы иногда читали наши философские сочине-
ния; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях 
немецких любомудров… христианское учение казалось нам пригодным только для 
народных масс, а не для любомудров. Мы особенно высоко ценили спинозу, и его 
творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний».

омелян Пріцак навіть стверджував: у  Москві Максимович «потрапив у  полон 
всеобіймаючих ідей Шеллінга» (“об’єктивний розум”), що знаходили спільний зна-
менник для всіх наук». відомий гоголезнавець Михайло вайскопф особливо наголо-
шує, що «у 1833 році фольклорист і ботанік Максимович, земляк і приятель Гоголя, 
який поділяв його українофільські фольклористичні та історіографічні захоплення, 
видав свої утрирувано шеллінгіанські “роздуми про природу”, прочитані майбутнім 
автором “вія”»1. дуже цікава й точна фраза, яка, до речі, лише підтверджує, що деякі 
дослідники перебільшують шеллінгіанські захоплення Максимовича. у цьому кон-
тексті нагадаю висновок біографа Шеллінга арсенія Гулиги про те, що «російське 
шеллінгіанство — філософський напрям, який не повторював Шеллінга, а інтерпре-
тував його»2. до того ж, якщо «любомудри» у 20-х роках справді були розсадником 
шеллінгіанства, то між ними й Максимовичем не варто ставити знак рівності. якщо 
Шеллінг і підштовхнув певною мірою російське слов’янофільство, то подальша його 
еволюція вивела цей напрям суспільної думки далеко за межі, визначені німецьким 
філософом. На мій погляд, про нашого героя краще сказати словами відомого укра-
їнського вченого володимира Панченка, що в тогочасних «міркуваннях Максимови-
ча легко помітити шеллінгіанський “слід”»3. утім, він не став борозною, бо не вплив 
Шеллінга, а любов до україни зробили «молоденького хохлика» (Погодін) «старим 
українцем», великим Максимовичем. так само не варто виводити лише з Шеллінга 
історичні й фольклорно-етнографічні дослідження великого українця.

володимир одоєвський і олександр кошелєв були пов’язані родинними й друж-
німи узами з деякими декабристами, бували у них вдома й захоплювалися їхніми сло-
весними випадами проти уряду. Більше того, за свідченням кошелєва, «философы 
стали активно готовиться к участию в предстоящем выступлении… забыли Шеллин-
га и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой 
езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе 
предназначали». втім, після розгрому декабристів цей запал згас, а  Максимовича, 
судячи з усього, він і не зачепив. «любомудри», крім всього іншого, цікавилися при-
родознавчими науками, тому талановитий молодий ботанік і  зоолог привернув їх 
увагу. зі свого боку, Максимович зацікавився літературою й можливостями гуртка: 
«с той поры началась моя принадлежность к литературному миру…» у цій атмосфе-

1  Вайскопф М. сюжет Гоголя. М.: радик, 1993. с. 146.
2  Гулыга А. Шеллинг. М.: Молодая гвардия, 1982. с. 289.
3  цікаво міркують і.  стогній та в.  куц, які пишуть, що філософія німецького ідеалізму вплива-

ла на україну, але «цей вплив накладався на давно власну філософську традицію і тому не був сліпим 
засвоєнням чужих ідей…». див.: «я син свого народу». Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 
200-річчя з дня народження вченого). к.: видавничий центр «Просвіта», 2006. с. 327.
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рі йому легше було реалізувати своє нове захоплення — збирання українських на-
родних пісень. у 1845 році, починаючи працювати в києві над їх повним виданням, 
Максимович сам зафіксував початок цієї роботи: «в продолжение двадцати лет я со-
бирал украинские народные песни…» захоплення спалахнуло по-новому після відві-
дання на початку 1827 року батьківського дому: «воротился в Москву с богатою жат-
вою малороссийских песен…» того ж року побачили світ «Малороссийские песни, 
изданные Максимовичем». у передмові до книги Максимович яскраво сформулював 
значення пісень як історичного джерела: «в сем отношении большое внимание за-
служивают памятники, в коих полнее выражалась бы народность: это суть песни — где 
звучит душа, движимая чувством, и сказки, где отсвечивается фантазия народная. в них 
часто видим баснословия, поверья, обычаи, нравы и нередко события действительные, 
кои в других памятниках не сохранились…»

«Малороссийские песни» відразу зробили Максимовича провідним українським 
етнографом і фольклористом. завдяки цій праці, Максимович зблизився з Гоголем1, 
познайомився з Жуковським і Пушкіним, який заявив у вересні 1832 року в при-
сутності міністра народної освіти сергія уварова: «да мы господина Максимовича 
давно считаем нашим литератором; он подарил нас малороссийскими песнями».

із Пушкіним Максимович познайомився в Москві у вересні 1829 року. відвіда-
вши поета, він застав його за читанням «Малороссийских песен». Максимович по-
чув від Пушкіна: «а я это обкрадываю ваши песни». Михайло олександрович відповів: 
«а я привёз вам только что полученную мною из украины народную песню о Мазепе». 
у жовтні того ж року він подарував Пушкіну рукопис «истории русов», яку поет зби-
рався видати, а першим опублікував у 1846-му осип Бодянський. у бібліотеці Пушкі-
на збереглися чотири книги Максимовича з дарчими написами автора (1830–1831).

українські пісні, зібрані Максимовичем, високо цінував Гоголь, який писав йому 
в листопаді 1833 року про спільне з ним захоплення: «я сам теперь получил много 
новых, и какие есть между ними прелести. я вам их спишу. Не так скоро, потому что 
их очень много. да, я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все находящиеся 
у вас песни, выключая печатных и сообщенных вам мною. сделайте милость и при-
шлите этот экземпляр мне. я не могу жить без песен». Між іншим, Максимович по-
силав Гоголю сторінки збірника «украинские народные песни» в міру того як вони 
друкувалися, і  Микола васильович писав приятелю: «отпечатанные листки меня 
очень порадовали. издание хорошо. Примечания с большим толком. о переводах 
я тебе замечу вот что. иногда нужно отдаляться от слов подлинника нарочно для 
того, чтобы быть к нему ближе…

в переводе более всего нужно привязываться к мысли и менее всего к словам, 
хотя последние чрезвычайно соблазнительны, и, признаюсь, я сам, который теперь 

1  цікаво, що вихідець із україни орест сомов, про якого згадаю нижче, ще у вересні 1831 року 
писав Максимовичу про Гоголя саме у  такому контексті: «я познакомил бы вас хоть заочно, если вы 
желаете того, с одним очень интересным земляком — Пасечником Паньком рудым, издавшим “вече-
ра на хуторе”, то есть Гоголем-яновским… у него есть много малороссийских песен, побасенок, сказок 
и пр., и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму своему 
земляку, которого заочно уважает. он человек с отличными дарованиями и знает Малороссию как пять 
пальцев, в ней воспитывался».
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рассуждаю об этом с таким хладнокровным беспристрастием, вряд ли бы уберегся 
от того, чтобы не влепить звонкое словцо в русскую речь, в простодушной уверен-
ности, что его и другие так же поймут… ты каждое слово так удачно и хорошо рас-
толковал, что кладешь его в рот всякому, кто захочет понять песню».

Гоголь передав Максимовичу близько 150 пісень, зібраних ним1, і той, видавши 
у 1834 році другу збірку «украинские народные песни» (вона знаходилася у власній 
бібліотеці тараса Шевченка з написом автора), у передмові згадав Гоголя: «нового 
историка Малороссии и автора “вечеров близ диканьки”». На титульному листі ін-
шої книги — «Голоса украинских песен», виданої також у 1834 році, (ноти 25 україн-
ських наспівів)2, Максимович поставив епіграф із статті Гоголя «о малороссийских 
песнях» (1833): «Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ 
имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни».

Микола Гоголь цікавився підготовкою до видання Максимовичем другої збірки 
малоросійських пісень. у листі до Михайла Погодіна від 8 травня 1833 року запиту-
вав: «Что, Максимович печатает точно “Наума” и песни или только нас надувает?» 

1  у листопаді 1833 року Гоголь дякував сестру Марію василівну за надісланий зошит з малоросій-
ськими піснями, «из которых особенно та, что : “Що се братця, як барятця”, очень характерна и хоро-
ша». у грудні 1833 року Гоголь у листі до Максимовича написав: «…Никак не могу утерпеть, чтобы не 
выписать здесь одну из самых интересных (пісень. — В. М.), которой, верно, у тебя нет:

Наварыла сечевыци,
Поставыла на полыци.
сечевыця сходыть, сходыть,
сам до мене козак ходыть.
Наварыла гороху
да послала явдоху.

Що се с биса, нема с лиса?
Що се братця, як барятця?

Наварыла каши з лоем,
Налыгалась з упокоем.

Що се с биса, нема с лиса?
Що се братця, як барятця?

а я с того поговору
Пишла срать за комору.

Що се с биса, нема с лиса?
Що се братця, як барятця?

сила девка, тай заснула,
свынья бигла, тай зопхнула…»

і т. д. і т. п. до слова «заснула» Гоголь зробив їдку примітку: «Черта совершенно малороссийская». 
так що Микола васильович не цурався так званих сороміцьких пісень.

2  Про ці три видання сам автор свідчив так: «Первое издание я  напечатал в  Москве, 1827 года, 
под названием “Малороссийские песни”; а второе напечатано там же, 1834 года, под названием “укра-
инские народные песни”. в первом было помещено 150 песен мужских и женских; во втором 115 пе-
сен мужских. кроме того, в 1834 году я издал в Москве “Голоса украинских песен” (25 песен с музыкой 
а. а. алябьева)».

це написано Максимовичем у передмові до «сборника украинских песен», виданого в києві у 1849 
році. його вихід у світ зафіксовано у московській книзі «Хроноскоп. летопись фактов и событий отече-
ственной истории за два тысячелетия от рождества Христова» (2003): «ректор киевского университета 
Михаил александрович Максимович издал “сборник украинских песен”». Максимович уже не був тоді 
ректором, але найбільше дивує, що непоміченими для «Хроноскопа» залишилися найперші — москов-
ські — видання Максимовича.
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На відміну від Гоголя, який лише обіцяв тоді «огромные творения» — багатотомні іс-
торію україни та всесвітню історію, Максимович скромно видав обидві згадані Гого-
лем книги. зокрема, «книга Наума о великом божием мире» — науково-популярне 
видання для народу — побачило світ у 1833 році та протягом чотирьох десятиліть 
перевидавалася одинадцять разів. книга містила розповіді про будову землі, соняч-
ної системи, Галактики. досі невідомою була оцінка її знаменитим денисом давидо-
вим, який у листі до Максимовича написав: «точно правда, что кн. Наума заслужила 
от меня особенное уважение она… не маяк, освещающий горные пределы, но 
смиренная лучина, вспыхнувшая в курной избе поселянина»1.

На початку 1834 року Гоголь нетерпляче запитував у  Максимовича: «когда 
же погляжу я  на песни?» у  передмові до видання «украинских народных песен» 
у 1834 році Максимович писав, що в першому збірнику було вміщено 130 пісень: 

«…я имел удовольствие видеть полный успех оного, оправдание некоторых там 
высказыванных мыслей и замечаний моих о языке и песнях малороссийских.

в течение семи лет я продолжал начатое собрание; и оно теперь простирается 
уже до двух с половиною тысяч песен  и отрывков и со временем, без сомнения, мо-
жет быть удвоено, ибо это предмет неистощимый…

Это надгробные памятники2 и  вместе живые свидетели отжитой старины. 
другие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по которым 
история часто разгадывает минувшее: события козацкой жизни отливались 
в звонкие песни, и потому они должны составить самую верную и вразумительную 
летопись для нового бытописателя Малороссии».

Пісенні збірки Максимовича мали значний вплив на випускника Московсько-
го університету осипа Бодянського, який став одним із видатних збирачів і знавців 
українських народних пісень з легкої руки професора. до речі, він уже на початку 
30-х років передав Максимовичу зібрані ним пісні. у щоденнику Бодянського є ці-
кавий запис від 1 листопада 1852 року про те, що Пантелеймон куліш віддав йому 
всі свої списки малоросійських пісень: «тут же и все те, которые находятся в сбор-
нике Ходаковского, принадлежащем М.  а.  Максимовичу, и  которые я  сам лет 20 
тому назад сделал для себя…»3 зоріан доленга-Ходаковський (псевдонім польського 
археолога і етнографа а. Черноцького; 1784‒1825) володів цінним зібранням народ-
них пісень, які його вдова продала Максимовичу. той ознайомив із ним Гоголя, який 
додав декілька нових пісень.

куліш тепло згадував про віртуальну зустріч із Максимовичем у свої гімназич-
ні роки: «раз куліш, зайшовши до купця по горіхи, побачив п’ять якихся книжок. 
то були п’ять екземплярів збірника українських народних дум і  пісень, що видав 
Максимович у Москві 1834 року… Ніколи хлопець не чував про сю книжку, а проте 
зараз купив, оддавши всі свої гроші, — й стала книжка ся у його… первою над усіма 
іншими».

1  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 12, арк. 6.
2  це — повтор визначення Гоголя з його статті «о малороссийских песнях» (1833): «они — над-

гробный памятник былого, более нежели надгробный памятник…»
3  Бодянский О. М. дневник. 1852–1857. М.: Жизнь и мысль, 2006. с. 71.
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цікаво, що автори біографії тараса Шевченка (1964) Євген кирилюк, Євген 
Шабліовський і василь Шубравський припускали, що й Шевченко «міг побачити 
у друку… видання українських пісень… М. Максимовича». Принаймні, ці ж автори не 
сумнівалися, що в Петербурзі про Максимовича Шевченко напевне знав, «читаючи 
видані ним збірки українських народних пісень (1827, 1834)». Більше того, скажімо, 
Шевченкова поема «сова» (1844) близька до рекрутської пісні «до вдовиного двора», 
опублікованої Максимовичем, але поет значно глибше розкрив трагедію матері, яка 
втратила розум, не дочекавшись сина-солдата:

вдень лазила на смітниках,
Черепки збирала,
Примовляла, що синові
Гостинця ховала.
а уночі розхристана
і простоволоса
селом ходить — то співає,
то страшно голосить.
люди лаяли… Бо, бачте,
спать їм не давала
та кропиву під їх тином
і бур’ян топтала.
діти бігали з паліччям
удень за вдовою
По улицях та, сміючись,
дражнили совою.

Молодий Михайло Максимович успішно заявив про себе і в російських літера-
турних виданнях. скажімо, на початку 1826 року в альманасі «урания» його вірші 
з’являються поряд із віршами олександра Пушкіна, Петра вяземського, Євгена Ба-
ратинського, Федора тютчева. видатний історик російської літератури вадим вацу-
ро (1935–2000) висловив припущення, що в 1927 році у знаменитому петербурзько-
му альманасі дельвіга-Пушкіна «северные цветы» було вміщено вірш Максимовича 
«Пчела и мотылёк» (підпис «М»). Принаймні, вацуро зафіксував, що під час приїзду 
Максимовича до Петербурга у вересні 1829 року сам антон дельвіг повів його до 
ермітажа разом із орестом сомовим — одним із засновників альманаху «северные 
цветы» і ліцеїстом в. лангером — художником-графіком, який виконував віньєтки 
до нього1. Мені вдалося знайти підтвердження цього факту в листі Максимовича до 
сергія аксакова від 5 червня 1861 року: «я нахожусь ещё в  состоянии подобном 
тому, с каким некогда вышел я из Эрмитажа, который мне в 1829 году показывал 
барон дельвиг, с сомовым и лангером…»2 ішлося про те, що потрясіння від прочи-
тання книг аксакова Максимович порівнював із емоціями тридцятилітньої давності 
від знайомства з ермітажем. вочевидь, що тоді у Петербурзі упорядники «северных 
цветов» попросили у Максимовича статтю в альманах, і  він надіслав її. дванадця-

1  Вацуро В. Э. избранные труды. М.: языки славянской культуры, 2004. с. 92, 138.
2  рдаліМ, ф. 10, оп. 1, од. зб. 78, арк. 5 зв.
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того грудня 1829 року сомов дякував Максимовича за «прекрасну квітку» — стат-
тю «о цветке» — проте вона не потрапила в «северные цветы», бо всю прозу вже 
було надруковано, і лише в 1831 році там же було опубліковано статтю Максимо-
вича «о жизни растений». Московський українець домовився з петербуржцями про 
їх допомогу в підготовці задуманого Максимовичем альманаху «денница». у свою 
чергу, вони попросили його зайнятися природничими науками в  «литературной 
газете», що готувалася дельвігом, сомовим, вяземським, Пушкіним, Жуковським. 
і Максимович став її співробітником. коли на початку 1831 року помер дельвіг, со-
мов у листі до Баратинського назвав Максимовича серед його друзів: «Приготовьте 
Пушкина… скажите кн. вяземскому, и. и. дмитриеву и Михайлу александровичу 
Максимовичу — и всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного 
друга, что они более не увидят его…»

Максимович познайомився з молодим Герценом, і той до нього добре ставився, 
тоді як вочевидь недолюблював осипа Бодянського. Герцен високо цінував магіс-
терську дисертацію Михайла олександровича. у книзі «Былое и думы» він, зокрема, 
писав, що на випускний банкет, організований ним, із викладачів було запрошено 
тільки Михайла Максимовича і  Миколу Полевого. у  липні 1833 року повідомляв 
Миколу огарьова, що підтримує стосунки лише з Максимовичем.

яскравим свідченням опанування талановитим українцем премудростей росій-
ського літературного світу й розширення його дружніх зв’язків у ньому стало видан-
ня Максимовичем у 1830 році альманаху «денница», в якому друкувалися видатні 
особистості російської культури — олександр Пушкін, антон дельвіг, олексій Хо-
мяков, Євген Баратинський, Михайло Погодін, Микола язиков, дмитро веневітінов, 
іван кіреєвський, орест сомов та інші. Максимович видав «денницу» ще й у 1831 та 
1834 роках.1 йому вже важко було відмовити. Після першого видання Максимович 
писав вяземському2 в грудні 1830 року: «я решился повторить “денницу”, которая 
в прошлом году была так счастлива участием вашим и почти всех писателей наших, 
коих желал я. Мне посчастливилось начало и новой “денницы”. Не знаю, за что вы 
были так щедры в прошлом году; но не вижу причины, почему бы вам должно было 
отказать мне теперь. Посему, не имея более терпения выжидать вашего приезда 
в  Москву, я  решился письмом моим беспокоить вас просьбою об участии вашем 
в “деннице” и на сей год». Максимович умів умовляти і вже невдовзі дякував вязем-
ського: «Благодарю вас покорнейше за ваш поэтический подарок моей “деннице”, 

1  лист дениса давидова до Максимовича, знайдений в архіві, свідчить, що той передав Максимови-
чу «для альманаха вашего (1834 року. — В. М.) четверостишье, которое я сделал при появлении на бале 
одной красавицы из Пензы, если годится, то кланяюсь вам этими стихами:

вошла как богиня важна, горделива —
как юная пари стройна и красива,
и шопот восторга бежит по устам
и крестятся ведьмы и тошно чертям!»

2  вяземський Петро андрійович (1792–1878) — поет, літератор, князь. у статті «в чём же наконец 
существо русской поэзии и в чём её особенность» Гоголь писав: «…Этот тяжёлый как бы влачащийся по 
земле стих вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью».
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который сейчас получил от Пушкина…» Пушкін, як бачимо, виступає передавальни-
ком у вяземського для Максимовича!

відповідаючи на прохання земляка, Гоголь писав йому 2 липня 1833 року: «вот 
скоро будет год, как я  ни строчки. как ни принуждаю себя, нет, да и  только. Но, 
однако ж, для “денницы” вашей употребляю все силы разбудить мозг свой и разво-
рушить воображение». коли стало ясно, що з того нічого не вийде, Гоголь напри-
кінці вересня попросив Погодіна: «извини меня перед Максимовичем, что я не могу 
ничего дать ему, у  меня ничего нет, ничего совершенно для альманаха, исключая 
разве двух начал, двух огромных творений, на которых лежит печать отвержения 
и которых я не смею развернуть1. Мне жаль, очень жаль, что я не имею ничего дать 
ему. еще более будет жаль, если он подумает, что я не хочу дать ему». Наприкінці 
того самого листа Гоголь ще раз нагадав: «любезному земляку Максимовичу поклон». 
зате в третьому випуску «денницы» надрукувався сергій аксаков.

вдумаємося! Максимович, якому не було ще й тридцяти, не тільки знав особисто 
видатних росіян, але й об’єднав їх навколо себе заради поставленої ним мети. Не 
менше вражає й дивовижна здатність Михайла олександровича заводити й погли-
блювати знайомства в різних інтелектуальних і чиновницьких колах, на що звер-
нули увагу його сучасники. акцентую вже цитованого нами ксенофонта Полевого: 
«отличаясь в обхождении малороссийским простодушием, он чрезвычайно любил 
знакомиться с людьми, самыми противоположными по всем отношениям, и легко 
сближался с  ними, наконец, заставлял их исполнять свои требования, даже свои 
прихоти, и все смеясь делали для него то, что он хотел. При всем наружном просто-
душии он отличался необыкновенною рассудительностью, умом проницательным 
и тем окончательно привязывал к себе».

а як зав’язалися на той час стосунки Михайла Максимовича з іншими героями 
нашої книги, пов’язаних із Москвою? з Миколою Гоголем він уже дружив. осипу 
Бодянському, який у 1831 році поступив до Московського університету, Максимо-
вич дав притулок у своєму домі й з того часу опікував свого земляка. Не такі близькі 
стосунки у Максимовича з Михайлом Щепкіним, але вони вже знайомі. скажімо, 
Погодін писав Шевирьову про вечір 22 березня 1830 року, що в нього були Пушкін, 
Хомяков, язиков, сергій аксаков, а також Щепкін і Максимович.

«Батьківщина мене кличе»

у 1834 році в життєвій долі Михайла Максимовича стався корінний перелом: 
проживши майже п’ятнадцять літ у Москві та досягнувши тут значних універси-
тетських висот, він повернувся в  україну. Чому? в  автобіографії він зізнався, що 
після смерті любої матері його охопила туга за нею, що переросла в болісну тугу за 
Батьківщиною. коли ж він дізнався про заснування в києві університету святого 
володимира, його потягло на Батьківщину з нездоланною силою. це зізнання, зро-

1  Можливо, йшлося про, говорячи словами самого Гоголя, «историю малороссийскую и все-
мирную».
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блене через два десятиліття, переконливо підтверджується листами Максимовича 
до Петра вяземського, написаними у 1833 році. ось у листі від 17 лютого він про-
сив у князя сприяння в отриманні посади у кримському ботанічному саду: «я охот-
но бы променял Москву на крым и, смею думать, что, находясь при том месте, я был 
бы на своём месте. вот мое желание пламенное, почти идеал». Максимович ретель-
но перелічив переваги криму перед Москвою: благодатна природа, багатюща фло-
ра, сади, шовківництво, виноробство: «все это вместе не могло не взманить к себе 
занимающегося естествознанием уроженца южнорусского». тобто, природознав-
ця Максимовича притягувала до себе земля, з якої він, у широкому розумінні, був 
родом. але крим, будучи ближчим до цієї землі, не йшов у порівняння з києвом, 
і в липні 1833 року Максимович додавав до свого попереднього прохання: «другое 
место, куда бы я ещё охотнее, всего желаннее переселился, это киев — 70 верст 
от моей родины, куда зовут меня и семейные связи. для киева охотно бы оставил 
я всякое место…»

у листопаді 1833-го знову писав вяземському про «неодолимую тоску по югу»: 
«Этот невытравляемый червь пробудился и шевелится во мне с той поры, как в киев 
назначен университет… Быть в  университете святого владимира для меня лучше 
и желаннее, чем носить крест его в Москве, хотя бы и на шее…» таким чином, на-
самперед сáме патріотичне поривання душі зумовило повернення Максимовича 
в  україну. Проте не будемо ідеалізувати наміри Михайла олександровича та вба-
чати у ньому лише романтика, для якого повернення в україну набуло «містичного 
значення». Навпаки, ад’юнкт Московського університету ще на початку 1833 року 
з’ясував для себе, що далі не може жити так, «будто питающий дух свой растениями 
может быть и физически существом травоядным». і він дотримувався цієї позиції, бо 
мав думати про своє слабке здоров’я, про гроші на життя й наукову роботу. у листі 
до сергія уварова від 14 березня 1834 року Максимович абсолютно чітко й відверто 
писав щодо свого призначення у київ: «Назначение сие радует меня сколько важ-
ностию своею для обновляющегося ныне просвещения и воспитания обществен-
ного, сколько и  возможностью улучшить и  удовольствовать мою личную жизнь…» 
у кожному випадку Максимович обумовлював свій переїзд із Москви в україну ви-
соким окладом (від 4 до 5 тисяч рублів): «до тех пор я или остаюсь в Москве, если 
будет выгодно для здоровья и кармана, продолжать мою университетскую службу, 
или перейду в  Белорусский учебный округ». саме такий поворот життєвої лінії 
Максимовича був абсолютно можливим, бо в середині 1833 року, за його словами, 
«представлялось место в одесском саду, которое однакоже я себе не одобрил; есть 
место выгодное в Белорусском учебном округе, которое я и хотел было назвать сво-
им, как вдруг стало проясняться в  нашем (Московському.  — В.  М.) университете, 
и мне открылась надежда получить вполне профессорство ботаники, которого ждал 
я так долго — 7 лет, и которое некогда считал я лучшим благом»1. звичайно, переїзд 
до Білоруського учбового округу не зменшив би почуття патріотизму українця, але 
можливостей для його реалізації було б значно менше, ніж в україні.

1  Письма М. П. Погодина, с. П. Шевырёва и М. а. Максимовича к князю П. а. вяземскому. с. 190, 
193, 194, 197–198.
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та зірки розташувалися так, що заповітна мрія Максимовича про переїзд у київ 
здійснилася. вже 17 квітня 1834 року Максимович повідомляв попечителя київ-
ського учбового округу Єгора Брадке, що відкриття університету в києві є для нього 
важливою подією: «15 июля я почитаю столь великим днем, что поспешил бы к оно-
му в киев даже и тогда, когда бы не перемещался в оный, потому, ваше превосхо-
дительство, имею уверить вас, что понапрасну я не промедлю двух дней лишних ни 
в Москве, ни в дороге…» в автобіографії він розповідав: «Поспешая в киев, мимо-
ездом побывал у отца и на могиле матери, и 13-го июля увидел киев, невиданный 
с младенчества. того же дня… попечитель киевского округа фон-Брадке возложил на 
него исправление  должности ректора. июля 15-го он был участником и свидетелем 
торжественного открытия университета св. владимира. в сентябре начал он пре-
подавание русской словесности…»

а якому предмету Максимович сам надавав перевагу? сам професор у  листах 
до міністра народної освіти сергія уварова (1834) писав: «до сих пор будучи пре-
подавателем ботаники, я трудился над нею гораздо больше и знаю ее подробнее; но 
при этом я имею несколько новых идей и видов в зоологии, которых не в состоянии 
был еще раскрыть и исполнить, будучи преподавателем ботаники… Почему я желал 
бы кафедру зоологии, еще более, чем кафедру ботаники… Но если обе желанные 
кафедры заняты уже в киеве, то я покорнейше прошу определить меня хоть про-
фессором физики, занятия которой я не оставлял совершенно…» Чотирнадцятого 
березня 1834 року Максимович писав уварову: «Покорнейше прошу ваше Пре-
восходительство назначить меня в университет святого владимира профессором 
минералогии либо физики, если уже заняты кафедры зоологии и  ботаники… Но 
если на все сии кафедры уже назначены профессоры, в таком случае осмеливаюсь 
убедительнейше просить ваше Превосходительство назначить меня профессором 
российской словесности, согласно с желанием г. попечителя киевского округа».

Про що свідчить ця всеїдність? Передусім про те, що Максимович дуже хотів пра-
цювати в університеті святого володимира. та головне — за великим рахунком він 
справді міг очолити будь-яку з названих ним кафедр. сталося так, що професор бо-
таніки Московського університету в університеті святого володимира очолив кафе-
дру… російської словесності! ставлю знак оклику і захоплююся Максимовичем! але 
пам’ятаю, що є й інша точка зору. скажімо, випускник університету святого володи-
мира Михайло Чалий писав про нібито полегшене ставлення Максимовича до профе-
сорського звання, називав його «філологом-самоучкою»: «он из профессора ботаники 
не задумался перейти на кафедру русской словесности». користуючись такою справді 
полегшеною логікою, не сприймеш і затвердження тридцятирічного Максимовича, 
який не мав досвіду керівної роботи, на посаду ректора університету святого володи-
мира в києві. тоді як накладення пересічних лекал і стандартів на постаті й біографії 
талановитих і виняткових людей історія ніколи не виправдовувала. Життя показало, 
що Михайло Максимович зробив значний вклад не лише в історичні та природознав-
чі дослідження, а й в українську фольклористику, літературознавство, мовознавство1.

1  див.: «я син свого народу». Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народ-
ження вченого).
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звичайно, російські власті, що благословили Максимовича на роботу в києві, не 
чекали від нього саме таких — антиімперських — результатів. але не треба й пере-
більшувати, як дехто нині, що Максимович їхав додому мало не апостолом україн-
ськості. його призначення на кафедру російської словесності відбулося за вказівкою 
міністра народної освіти сергія уварова, який разом із Єгором Брадке прагнули 
створити в києві виключно російський університет на противагу польському впли-
вові. йшлося про створення сильної групи російських професорів, і, як говорили 
тоді, «російський елемент» намагалися набирати з уродженців Малоросії. Максимо-
вич був першим у цьому ряду.

роботу в університеті Михайло олександрович описав кількома фразами. ось 
вони: «Многотрудные занятия по устройству нового университета (в котором тогда 
был и училищный комитет для управления округом), — и в тоже время занятия по 
новой для меня кафедре, еще сильнее изнурили мое здоровье… я видел ясно, что мне 
надо было или оставить преподавание, или сложить с  себя ректорство, которому 
конца не мог я выждать, ибо был ректором не на срок избранным… в три полуго-
дия, все, для чего нужен был я  как ректор, и  что зависело от меня, было уже сде-
лано, и  университет был уже в  ходу… При наступившей на меня болезни, в  один 
прекрасный вечер подал я попечителю прошение об увольнении меня, за болезнию, 
от должности ректора, и 11 декабря 1835 года последовало на то высочайшее со-
изволение. декабря 21, в  заседании совета, прочтено было об этом предложении 
попечителя и его письмо ко мне, выражавшее благодарность за управление универ-
ситетом; после чего я сказал… прощальное слово к членам университета».

у прощальному слові ректор сказав: «каково бы ни было еще мое служебное 
поприще, но я, конечно, никогда уже не мог бы сказать себе ничего лучшего, как то, 
что я был первым ректором университета святого владимира». Між іншим, у ве-
ресні 2004 року, до 200-річчя від дня народження Михайла Максимовича на старій 
будівлі Московського університету, що на Моховій проти кремля, було відкрито ме-
моріальну дошку: «Максимович Михаил александрович (1804–1873). выдающийся 
ученый, профессор Московского университета — первый ректор киевского уни-
верситета святого владимира». так здійснилося прижиттєве побажання москов-
ських учених к. коссовича та М. Барсукова у листі до Максимовича від 11 травня 
1871 року, який я  знайшов в  архіві: «Надо, чтобы и  Московский университет не 
позабыл о Максимовиче, так как лучшие годы его жизни были посвящены Москов-
скому университету, которому он прослужил 15 лет…»1

Через понад три десятиліття після залишення ректорської посади Максимович 
розповів у листі до Погодіна: «в заключение 1835 года, по моему прошению, со-
стоялось высочайшее увольнение меня от должности ректора: и  она кончи-
лась — 21 декабря. Мне стало уже невмоготу тянуть двойную лямку — ректора 
и профессора. я видел, что ректорство, начатое мною в новом университете, 
можно было продолжать уже всякому, и было уже кому продолжать, а мне оно 
было помехою в деле доставшейся на мою долю науки, нескончаемой в своем 

1  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 12, арк. 6 зв.
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требовании и усовершении, как и всякая наука, и мне надо было ей посвятить 
все мои силы и труды…» справді, Максимович зосередився на викладацькій і на-
уковій роботі в  галузі мовознавства, етнографії, історії, археології. зокрема, деякі 
результати його досліджень були сформульовані в двох університетських промовах, 
виголошених у 1837 ро  ці у присутності міністра народної освіти сергія уварова — 
про участь і значення києва в житті росії та про великоруські народні пісні. Про-
фесор пишався тодішньою привселюдною заявою міністра про те, що знехотя від-
пустив Максимовича до києва: «він був потрібен мені для Москви!» у свою чергу, 
Максимович називав уварова «найосвіченішим міністром», а заодно величав Мико-
лу іі «возлюбленим государем».

Не можу не згадати, що в 1835 році Максимович займався критичним аналізом 
Гоголевого «тараса Бульби» зі студентами університету святого володимира і пере-
казав власну думку й самому письменнику, який гостював у нього в києві влітку того 
року. Про цей відзив відомо з пізнішого свідчення Максимовича. за його словами, 
Гоголь «очень досточно знал историю Малороссии, язык и  песни ее народа, и  всю 
народную жизнь ее… Но свойство его поэтического гения было уже таково, что дей-
ствительную жизнь он своевольно пересоздавал, преображал в новое бытие, художе-
ственно-образцовое, и в этом отношении наш другой великий художник, Пушкин, 
по свойству своего гения, в поэме “Полтава” был покорней исторической действи-
тельности, чем Гоголь в своем “тарасе Бульбе”».

в умовах щоденної напруженої роботи стан здоров’я вченого, який почувався 
не кращим чином і в Москві, швидко погіршувався, про що він сам залишив пере-
конливі свідчення:

«с 1838 года жизнь моя пошла уже под горку и в 1839 году я с трудом уже перед-
вигал ноги, и левым глазом моим читать мог уже не в очки, а в увеличительное стекло. 
с половины этого года лекции преподавал я уже в квартире моей, где производились 
и все те экзамены, в которых мне надо было участвовать. Под конец 1840 года я не 
в силах был уже и лекций читать, и принужден был подать в отставку по совершен-
но расстроенному здоровью…» Ще переконливіше звучить зізнання в листі до Петра 
вяземського безпосередньо в березні 1840 року: «если бы вам угодно было взглянуть 
на меня собственно, то вы бы увидели меня весьма уже одряхлевшего без старости: 
вот уже другой год совсем подкосились ноги, так что я почти безвыходный домосед 
и ещё чаще лежень…» таким чином, 36-річний професор змушений був піти на пен-
сію й переїхати з києва у своє помістя Михайлова гора. На щастя, вистачило двох 
років, аби Максимович ожив й звівся на ноги на селянському хлібі й дніпровському 
повітрі. Через три десятиліття він написав у листі до вяземського: «залеченный до 
полусмерти в киеве, я в 1841 году, перебравшись на Михайлову-Гору, дал себе клят-
ву не принимать два года никакого медикамента. и я, стоявший уже в гробу одной 
ногой, возвратился к жизни, которою наслаждаюсь и до сего дня…»

та й чи могло бути інакше, коли Максимовича лікували навіть самі мальовничі 
краєвиди, що відкривалися з Михайлової гори:

«Прямо против того места, где река рось поворачивает к днепру, на нашей сто-
роне его, над селом Прохоровкой, выдалась моя Михайлова Гора, с которой так да-
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леко видно во все стороны. сколько разнообразных картин сливается здесь в одну 
полную, живую панораму, и как хорошо отсюда поглядеть на простор и красоту Бо-
жьего мира! целую половину кругозора моего обнял собою днепр, сверкая мне на 
шестидесяти верстах своего течения. Прекрасен днепр и в сиянии дневном, когда 
на его светлых водах забелеются полные паруса, ныряя в зелени прибрежных де-
рев, и в сумраке ночном, когда на его стемневших берегах засветятся огни и мимо 
их проходят огни на плывущих плотах. Прекрасен вид заднепровья, с  широки-
ми раздолами его темных лесистых лугов, разлегшихся на полдень от роси… Но 
еще ненагляднее для меня вид побережья, на котором, как на разостланном ков-
ре, беспечно раскинулись наши сёла. там улеглась бездна зелени, в лугах и лесах, 
сплетаясь бесчисленными очерками и оттенками в одну ткань с струями и зыбями 
бледножелтых песков, поднимающихся холмами на север. а на восток от меня по-
тянулась привольная степь, с рассеянными на ней лесками, садиками и хуторами 
и этими таинственными могилами, без которых и степь — не степь в Малороссии».

із таким найтеплішим захопленням описав Максимович і  зимовий краєвид 
з Михайлової гори — в листі до вяземського 24 січня 1872 року:

«в седьмом часу вечера появилось пожарное зарево над днепром, тянувшееся 
к востоку: думали сперва, что это новый пожар на нашем побережьи. Но зарево по-
днималось все выше, будто багряная радуга, а под нею светилось небо бледнозеленым 
светом; багряная дуга, срединою обращенная прямо на север, концами своими то 
раздавалась на запад и восток, поднимаясь выше и на севере, то суживаясь и пони-
жаясь немного, иногда достигая почти до полунеба… Был невообразимо прекрасен 
вид Михайлогорского обширного кругозора, когда он весь под сиянием дня, красо-
вавшийся белым снегом, теперь, при зареве северного сияния, весь блистал розовым 
отблеском его на всех близких и далеких своих местностях. При десятиградусном 
морозе я глядел и любовался этим дивным зрелищем изо всех окон своей хатки, — 
глядел до самой полуночи, и все также было оно прекрасно на земле и небе».

Максимович висловив свою любов до Михайлової гори й віршами:

я к Горе своей прикован
словно цепию стальной,
и тоска-печаль как ворон
серце мне клюет порой;
Но и здесь ещё мелькает
Милый призрак лучших дней,
и мне радость навевает
сладкопевец соловей.

Не дивно, що заінтригований Петро вяземський якось написав: «если бы я чего 
мог желать в моей жизни, то пожить на Михайловой горе».

Михайлова гора фактично стала творчою, науковою резиденцією Максимовича, 
де він довгі роки жив один і в колі сім’ї. здивований цим відлюдництвом Петро вя-
земський писав ученому: «скажите, ради Бога, как это сделалось, что перерой весь 
адрес-календарь, а имени вашего не сыщешь! Неужели вы нигде не числитесь, ни 
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к чему не прикреплены и проч., и проч.? да вы, стало быть, единственное исклю-
чение, париа в  нашей разграфированной, департаментальной, комитетской, при-
командированной и так далее, мундирской россии. Это чего-нибудь да стоит». На 
це Максимович відповідав у вересні 1868 року: «давно выбывший из российского 
календаря (легко сказать — с 1841 года!), давно отпетый в “Биографическом словаре 
профессоров Московского университета…” — я все ещё тяну мое тягло русским му-
зам и в особенности Мнемозине киевской…»

справді, з вересня 1843 до липня 1845 року професор повертався до києва, де 
читав лекції в університеті як позаштатний викладач. якраз у цей період і відбулося 
знайомство Шевченка з Максимовичем.

Щодо конкретного року їхньої зустрічі існує кілька точок зору. у «Шевченківсько-
му словнику» (1978) було сказано, що це сталося у 1843 році, а в наш час так вважає ві-
ктор короткий. автори праці «т. Г. Шевченко. Біографія» (1984) писали, що «знайом-
ство відбулося… на початку 1844 р.». у «коментарях» до 5-го тому Повного зібрання 
творів тараса Шевченка читаємо: «знайомство Шевченка з Максимовичем відбулося 
1845 року у києві». скоріше за все, саме ця версія правильна. знайомство супрово-
джувалося подарунком професорові Шевченкової поеми «тризна», що вийшла у світ 
у 1844 році. На ній поет написав: «Михайлові Максимовичові от т. Шевченка».

у квітні 1847 року прізвище Максимовича спливло поряд із Шевченковим на 
допиті в ііі відділі у справі кириломефодіївця Миколи костомарова:

«Художник Шевченко бывал у меня единственно несколько раз в сентябре, а по-
том в  декабре, и  то большей частию при Максимовиче. Хотя молва называет его 
составителем бродячих стихов очень гадкого содержания, но я от него об этом при-
знания не слышал, и когда расспросил, он вспыхнул и назвал мне какую-то другую 
фамилию. о славянстве он вовсе не заботится ни в хорошем, ни в дурном смысле, 
а был пламенный малоросс до крайности, и грубого характера, но о политическом 
бытии Малороссии, в виде государства, не говорил»1.

тринадцятого червня того року Максимович писав професору київського уні-
верситету с. Богородському про розгром кирило-Мефодіївського товариства: «в бо-
госпасаемом граде обстоит все благополучно; тарас пошел под каску, а  молодежь 
будет оканчивать курс в университетской казарме, а неженившийся жених (косто-
маров) определен в вятские чиновники, и прочая…»

«Заїхали до Максимовича»

у Шевченковому листуванні ім’я Михайла Максимовича згадується аж у квітні 
1854 року, коли він написав андрію козачковському:

«Давно ворушиться у мене в голові думка, щоб перевести на наш прекрасний український 
язик “Слово о полку Игоря”. Так нема в мене подлинника, а перевода читать не втну. Так от що 
я думаю. У вашій семінарській бібліотеці певне єсть издание Шишкова або Максимовича “Слово 

1  т. Г. Шевченко. документи та матеріали до біографії. к.: вища школа, 1975. с. 180–181.
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о полку Игореви”1, перевод с текстом, то ти великої ради моєї любові попроси якого-небудь ско-
рописца списать для мене один екземпляр з переводом текст сієї невеличкої, но премудрої книги, 
а я тобі за це… що ж я тобі зроблю, убогий? Подякую щирим серцем та й більш нічого. Вонми 
гласу моления моего, друже мій єдиний, пришли мені текст “Слова о полку Игоря”, а то на твоїй 
душі буде гріх, як не буде воно, те “Слово”, переведено на наш задушевний, прекрасний язик».

Не стану судити про людський гріх, але прохання Шевченка не виконали. Чимало 
добрих людей, у тому числі й Шевченкових друзів, не зглядалися на його благання з за-
слання… тоді як поет, очевидно, таки хотів перекласти «слово о полку ігоревім», адже по-
просив у травні 1854 року й осипа Бодянського «для мене “слово о полку игоря” Мак-
симовича…». три з половиною роки потому в листі до Михайла Щепкіна від 4–5 грудня 
1857 року з Нижнього Новгороду тарас Григорович повернувся до цієї теми: «Поцілуй 
старого Максимовича за мене, та чому він не шле мені своє “Слово о полку Игореве”?»

Нарешті, 20 грудня 1857 року Максимович, який нещодавно знову переїхав із 
дружиною до Москви, написав лист Шевченкові й передав його до Нижнього Нов-
городу зі Щепкіним:

«Привіт і поклін тобі, наш любий, наш славний тарасе, од щирого серця і по-
вності душевной! радів і тужив я, чуючи про тебе, читаючи твої вірші красномовнії 
і кріпкодумнії, і на останку — і твої листи до Щепкіна, сього дивно-милого чоловіка, 
що і надзаходи віку світить і гріє душею своєю, як вранці світить і гріє яснеє сонце. 
Полетів би і я оце із ним до Нижнього — да ба! Нужда не пуска з Москви… живи, не-
боже, роби небоже, то й Бог поможе! як кажуть на нашій україні. так хоч словцем 
сказаться, коли не в волі повидаться!

Прийми оці книжиці моєй праці! Бач, і я на старості став віршовник, і з письмен-
ного книжного ігоря зробив співаку-українця. Наполовину, здається, таки гарнень-
кий; дещо вже й сам полагодив; а що тобі не сподобається, будь ласков, напиши мені, 
коли буде досужно! да ще от яка просьба до тебе, наш віщий Бояне! Ми тут дуже ба-
жаєм твоїх пісень і віршей, не тільки про себе, да щоб і в світ їх пустить через “Молву” 
да “руську бесіду”: так чи не можна одолжить їми і мене, і видавцев помянених журна-
лов, і всіх земляков… як то раді будуть, побачивши їх друкованими! знаю те по слічній 
“Наймичці”! Бувай же здоровенький і ясненький, любий земляче! милий соловейку!.. 
Помагай Бог тобі, щоб-таки справді побачила тебе україна на своїм розкошном лоні… 
бо вже вона все жде не дожде тебе із дальної чужини, і як в тій пісні співається:

лети, лети, соколу,
я жду тебе з тоскою,
личко з пилу умию,
і обійму за шию!

обнімаю ж і я тебе, коханий земляче, мислями моїми і серцем.
М. Максимович».

1  ішлося про переклад Максимовича М. о. Песнь о полку игореве, сложенная в конце Хіі в. на 
древнем русском языке (киев, 1837).
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серед «книжиць праці» була й «Песнь о полку игореве, переведенная на украин-
ское наречие М. Максимовичем» (к., 1857). учений вважав, що «язык “слова о полку 
игореве” украинский», а новим явищем порівняно зі «словом» стали «южнорусские 
или украинские песни и  думы былевые (исторические)… ближайшие и  однород-
нейшие с “Песнью о полку игореве”». Поет щиро і тепло дякував ученого 4 січня 
1858 року: «…Цілую тебе, моє серце, за твої подарунки, поздоровляю з Новим годом і молю 
Господа милосердого послать тобі долголетие и здоров’я, на славу нашої преславної України».

які слова знайшов тарас Григорович, який простив усіх друзів і любив їх!
Максимович завідував редакцією журналу «русская беседа»1. уже наступного 

після поселення у Щепкіна дня — 12 березня — до хворого Шевченка, крім ліка-
ря, завітав і Михайло Максимович: «Вслед за доктором посетил меня почтеннейший 
Михайло Александрович Максимович. Молодеет старичина, женился, отпустил усы да 
и в ус себе не дует».

Наступного дня — 13 березня — Максимович знову відвідав Шевченка разом із 
андрієм Маркевичем, про що поет записав у щоденнику: «Навестил меня Маркович, 
сын Н. Марковича, автора “истории Малороссии”, и М. а. Максимович с брошюрой 
“исследование о Петре конашевиче сагайдачном”. сердечно благодарен за визит 
и за брошюру».

П’ятнадцятого березня Михайло Максимович, який того дня не зміг зайти до 
Шевченка, передав йому листа такого змісту: «Шевченкові од Максимовича привіт 
і поклон! як ся маєш, добрий земляче, і як здравствує твоє розумне чоло і видюще 
око?.. сьогодні навряд чи побачимось; коли і виїду к вечору, то все-таки не трапиться 
тебе одвідати. тим часом посилаю тобі “Жабомишодраковку”, тії гекзаметри думи-
трашкові2, що я казав тобі; да ще й мої псалми… будь ласкав, подивись на сі псалми 
пильненько і, що в їх не доладу, одміть мені все до посліднього словця: з твоєї поради, 
може і, зможеться мені їх справити так, щоб і в люди з ними не сором було показать-
ся коли-небудь. Бувай же здоров і світлоясен! твой М. Максимович».

1  «русская беседа» — журнал слов’янофільського напряму, що видавався у Москві в 1856–1860 ро-
ках. видавець — олександр кошелєв. до Максимовича журнал редагували, зокрема, іван аксаков, Петро 
Бартенєв. у журналі співпрацювали українські письменники данило Мордовець, Пантелеймон куліш, 
Марко вовчок та ін. у номері сьомому «русской беседы» за 1857 рік було надруковано статтю Пантелей-
мона куліша «об отношении малороссийской словесности к общерусской», в якій, не згадуючи імені 
Шевченка, автор говорив про «величайший талант южнорусской литературы». у  наступному номері 
журналу (1857, № 8) було надруковано рецензію на «записки о Южной руси», в якій високо оцінюва-
лась поема Шевченка «Наймичка». Шевченко вперше ознайомився з «русской беседой» у Нижньому 
Новгороді, коли переписав із неї в щоденник вірш Федора тютчева «Эти бедные селенья». Поет читав 
«русскую беседу» і протягом наступних років (завдяки Максимовичу мав від редакції квиток на одержан-
ня журналу). у першому номері журналу за 1858 рік Шевченко відзначив особливо вірш івана аксакова 
«На 1858 год». двадцять п’ятого березня 1858 року поет познайомився в Москві з олександром кошелє-
вим і ввечері того ж дня був у нього в гостях.

На прохання Максимовича Шевченко передав «русской беседе» для публікації вірші «садок виш-
невий коло хати...» і «сон» («На панщині пшеницю жала...»), що побачили світ у третьому номері за 1859 
рік. деякий час тарас Григорович зацікавлено ставився до журналу, але незабаром змінив свою думку 
про нього. іронічна згадка про «русскую беседу» є в поезії «умре муж велій в власяниці...» (1860).

2  ідеться про бурлескну переробку гекзаметром українською мовою «Батрахоміомахії» маловідомим 
українським поетом костянтином думитрашком (копитьком) — епігоном івана котляревського (вийш-
ла 1859 року під назвою «Жабомишодраківки»). у творах Шевченка ім’я думитрашку не згадується.
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Невідомо, чи давав Шевченко якісь поради Максимовичу, але важливим є сам 
факт звернення до поета за допомогою, хоча фактично роботу над перекладом псал-
мів уже було завершено. двадцять дев’ять псалмів українською мовою Максимович 
вмістив у підготовленому ним альманасі «украинец», виданому в Москві на початку 
1859 року.

Максимович, а потім Маркевич заходили до Шевченка й 16 березня, до речі, саме 
тоді, коли той малював портрет Щепкіна, і  реакція художника була дратівливою: 
«Пренаивнейшие посетители. Им и в голову не пришла поговорка, что не вовремя гость — 
хуже татарина1. А, кажется, люди умные, а простой вещи не понимают». Близько двадця-
ти років тому в шевченкознавчій літературі було висловлено безпідставну думку про 
те, що цей запис зумовлений негативним ставленням поета до Максимовича. Маємо 
справу з роздратуванням художника, увагу якого відвернули від творчого процесу2.

вісімнадцятого березня вже Шевченко зі Щепкіним відвідали Максимовича:
«В первом часу поехали мы с Михайлом Семёновичем в город. Заехали к Максимовичу. 

Застали его в  хлопотах около “Русской беседы”. Хозяйки его не застали дома. Она была 
в церкви. Говеет. Вскоре явилася она, и мрачная обитель учёного просветлела. Какое милое, 
прекрасное создание. Но что в  ней очаровательнее всего, это чистый, нетронутый тип 
моей землячки3. Она проиграла для нас на фортепьяно несколько наших песен. Так чисто, 
безманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, 
выкопал такое свежее, чистое добро. И грустно, и  завидно. Я написал ей на память свой 
“Весенний вечер”4, а  она подарила мне для ношения на шее киевский образок. Наивный 
и прекрасный подарок».

ключові слова у цьому запису: «И грустно, и завидно». у сім’ї 54-річного Макси-
мовича, який був на десять років старший за поета, але мав молоду, вродливу, чисту 
й душевну дружину, згорьований і змарнілий у засланні Шевченко з усією гіркотою 
відчув, які справжні земні радощі обійшли його стороною.

згадаймо, що незадовго до того, наприкінці 1857 — початку 1858 року в Ниж-
ньому Новгороді Шевченко неодноразово проводив час у «храмі Пріапа» мадам Гіль-
де5 і якось записав у щоденнику, що й тут його знайшла нудьга. у той же час поет 
випадково побачив двадцятирічну лідію Голіцину  — «чернобровое милое задумчивое 
создание». вісімнадцятого листопада 1857 року після невдалого, на його погляд, се-

1  це прислів’я Шевченко застосував якось і до самого себе. Чотирнадцятого липня 1857 року за-
писав у щоденнику з приводу свого невчасного візиту: «Я вспомнил пословицу: “Не вовремя гость — хуже 
татарина” и взялся за фуражку».

2  П’ятнадцятого червня 1857 року Шевченко занотував у щоденнику, що почав малювати портрет 
підпоручика Миколи Бажанова в киргизькій кибитці: «Прекрасное освещение. И я с охотой принялся за ра-
боту. Черт принес приятельницу (особа не встановлена. — В. М.). Я закрыл портфель и вышел из кибитки».

3  Поетова захопленість Марією Максимович стала відомою московському товариству. зокрема, 
віра аксакова писала 26 березня: «Говорят, Максимовичка особенно мила между хохлов и Шевченко от 
неё в восхищении».

4  так назвав Шевченко вірш «садок вишневий коло хати...» (1847). Переїхавши з чоловіком у 1859 
році з Москви до україни, на хутір Михайлова гора, Марія Максимович завезла туди й автограф поета, 
подальша доля якого невідома.

5  скажімо, 1 листопада 1857 року занотував у щоденнику: «…Пошёл к mаdame Гильде, где и положил 
якорь на ночь»; 26 листопада зафіксував: «…Отправился я в очаровательное семейство мадам Гильде и там пере-
ночевал».
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ансу з написанням портрету софії варенцової Шевченко знову зустрів юну Голі-
цину: «Впечатление неудачного сеанса как ветром свеяло. Полюбовавшись на это кроткое 
создание, я во весь день был счастлив. Какое животворно чудное влияние красоты на душу 
человека».

Шевченко все життя прагнув до щастя з  коханою жінкою і  все життя страж-
дав від самоти, яку могла заповнити лише вірна дружина. згадаймо Шевченкові по-
етичні рядки: «одну сльозу з очей карих — / і... пан над панами!..» Недавній епізод 
із Піуновою в  Нижньому Новгороді свідчив не стільки про чергове розчарування 
поета в коханні, скільки підтверджував його жагуче людське бажання кохати, бути 
коханим і мати власну сім’ю. ось чому глибокий, пронизливий сум і тепла, щемлива 
заздрість огорнули його після знайомства з сім’єю Максимовичів, з  «привабливою 
для Шевченка парою» (іван драч). Мабуть, не випадково він переписав на пам’ять 
дружині Максимовича саме вірш «садок вишневий коло хати…», який є поетичним 
гімном сім’ї та коханню:

сем’я вечеря коло хати,
вечірня зіронька встає.
дочка вечерять подає,
а мати хоче научати,
так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх,
сама заснула коло їх.
затихло все, тілько дівчата
та соловейко не затих.

Марія Максимович була живим, але й недосяжним уособленням Шевченкових 
мрій про дружину. родом з української землі, з рідної київської губернії — красуня, 
мила, добра, розумна, серцем відчувала українську пісню, чарівна співачка. Мала 
добру освіту, грала на фортепіано, бо ж вийшла з панської, поміщицької сім’ї. але 
ж із небагатої — безприданниця… згадаймо, як наприкінці 1859 року тарас Григо-
рович відповідав своєму братові варфоломію Шевченкові на його пораду шукати 
собі дружини, ближчої за духовним й інтелектуальним рівнем, ніж проста сільська 
дівчина: «Твоя порада добра. Спасибі тобі. Та тілько забув ось що, а ти це добре знаєш: я по 
плоті і духу син і рідний брат нашого безталанного народу, та й як же себе поєднать з со-
бачою панською кров’ю? Та й що та панночка одукована робитиме в моїй мужицькій хаті? 
З нудьги пропаде та й мені укоротить недовгого віку. Так-то, брате мій!..»

тепле та захоплене ставлення до «щирої землячки» відчувається й у щоденнико-
вому записі від 21 березня:

«Вечер провёл у своей милой землячки М. В. Максимович. И несмотря на Страстную 
пятницу, она, милая, весь вечер пела для меня наши родные задушевные песни. И пела так 
сердечно, прекрасно, что я вообразил себя на берегах широкого Днепра. Восхитительные пес-
ни! Очаровательная певица!»
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знову ж таки, скільки в цих словах притишеної туги за домашнім вогнищем і жі-
ночим теплом. а ще більше — за рідною Батьківщиною, за україною, за дніпром…

дніпро берег риє-риє,
яворові корінь миє.
стоїть старий, похилився,
Мов козак той зажурився.
Що без долі, без родини
та без вірної дружини,
і дружини, і надії
в самотині посивіє!

де жив Михайло Максимович, який приїхав з україни в Москву? «адрес-кален-
дарь жителей Москвы» за 1857 рік дає відповідь, що в  дев’ятинському провулку1 
М’ясницької дільниці, в будинку Гофмана, недалеко від церкви успіння Пресвятої 
Богородиці на Покровській вулиці. Перевіряємо інформацію за «алфавитным ука-
зателем к плану Мясницкой части». справді, будинок надвірного радника льва Гоф-
мана знаходився в дев’ятинському провулку, що виходив на Покровську вулицю2. 
Покровка, подібно до всіх радіальних вулиць Москви, починалася в давнину як до-
рога. у міру зростання Москви довжелезний шлях ділився на окремі відрізки-вули-
ці, які москвичі для зручності називали своїми, народними іменами. скажімо, вже 
з ХVII століття початок вулиці Покровка — від ільїнки до Покровських воріт — на-
зивався в народі Маросєйкою, проте офіційно цю назву було прийнято лише напри-
кінці першої половини ХIХ століття. тож, прямуючи до Максимовича, Шевченко 
і  Щепкін проїжджали Маросєйкою, назва якої пов’язана з україною. саме на цій 
вулиці у ХVII–ХVIIі століттях знаходився Малоросійський постоялий двір (навпро-
ти златоустинського провулка, на місці сучасних будинків № 9 і 11). тут зупинялася 
свита офіційних представників гетьманів україни та інші малоросійські гості Мо-
скви. скорочена назва постоялого двору — Маросєйка — дала ім’я вулиці (у 1954–
1990 роках — вулиця Богдана Хмельницького).

у старовинних палатах на Маросєйці провів останні роки життя наприкінці 
ХVііі століття князь, генерал-фельдмаршал, переможець над турками Микола рєп-
нін, з іменем якого пов’язані кючук-кайнарджійський мир і яський договір. На розі 
Маросєйки та луб’янського проїзду на початку ХіХ століття жила дружина олексія 
розумовського варвара Петрівна, уроджена Шереметєва. з  Маросєйкою (№ 15) 
пов’язано ім’я історика Миколи Бантиша-каменського, який до нашестя Наполео-
на мав тут своє володіння. Недалеко від Малоросійського постоялого двору напри-
кінці ХVIII століття було зведено церкву трійці, що в Хохловці — так називалася 
слобода вихідців із україни вже в ХVII столітті. Пам’ять про неї збереглася в су-

1  тепер — дев’яткін провулок у Басманному районі Москви.
2  цікаво, що в 1850 році, перебуваючи в Москві, Максимович так само жив у будинку Гофмана, 

а коли він у жовтні 1858-го повернувся в Москву, то поселився в іншому місці, про що повідомив Шев-
ченка в  листопаді 1858 року: «Пиши до мене: на тверском бульваре, в  доме Юсуповой, у  фотографа 
Мебиуса». Поет тут у Максимовича не міг бути, як писали деякі дослідники. Проте тарас Григорович 
неодноразово заходив до цього будинку в березні 1858 року, бо саме в ньому тоді жив сергій аксаков.
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часних назвах Хохловської площі та Хохловського провулка. тут же в колпачному 
провулку, що між Покровкою і Хохловським провулком, зупинявся гетьман іван 
Мазепа, і будинок  № 10 москвичі до цього часу називають палатами українського 
гетьмана. у москвознавця Михайла Пиляєва читаємо: «Мазепа два раза был в Мо-
скве. в первый раз 8-го февраля 1700 года он получил новоучрежденный орден св. 
андрея Первозванного — он был вторым кавалером этого ордена, и во второй — 
в 1702 году для поздравления Петра с победой над шведами при Эрестфере».

Певно, що згадана Шевченком у щоденнику церква, яку відвідувала під час його 
першого приїзду Марія Максимович, і була церквою успіння Пресвятої Богородиці, 
яку не міг не бачити Шевченко. її було побудовано наприкінці ХVіі століття. василь 
Баженов ставив її в  один ряд із храмом василя Блаженного. за переказом, Напо-
леон, вражений церквою, вигукнув: «о, російський Нотр-дам!» і наказав врятувати 
храм від пожежі. Михайло достоєвський надзвичайно високо цінував архітектуру 
цієї церкви. академік дмитро лихачов якось зізнався, що саме церква успіння на 
Покровці, побачена ним у молодості, визначила його шлях у науці, спонукала зайня-
тися дослідженням старовинної російської історії. втім, храм успіння на Покровці 
був, скоріше за все, витвором… українського Майстра. ось що пише про це москвоз-
навець лев колодний: «колокольня его возвышалась пятью шатрами! а  всего над 
трапезной и  храмом колосилось восемнадцать глав, созвездие куполов, излучаю-
щих сияние божественной красоты. кто творец шедевра? Неизвестно. Подобные 
храмы строили на украине, возможно, оттуда приехал, как едут сейчас на заработки, 
неизвестный гений, малороссиянин-украинец»1. додам лише, що український ар-
хітектор міг приїхати до Москви не «на заробітки», а разом із однією з офіційних 
делегацій від гетьмана івана Мазепи, які зупинялися в Малоросійському постоялому 
дворі на Покровці.

Під час березневих зустрічей із Максимовичем Шевченко залишив йому ще 
один автограф вірша «весенний вечер» («садок вишневий коло хати...») та поезій 
«Пустка» («заворожи мені, волхве…») і «Муза». скоріше за все, Максимович сам по-
просив про це, оскільки мав намір надрукувати кілька поезій Шевченка в журналі 
«русская беседа» (до цього журналу було подано тоді повість Шевченка «Прогулка 
с удовольствием и не без морали»).

Шевченко листувався з Максимовичем і продовжував захоплюватися його дру-
жиною: «Коли б така у мене була жінка — повінчався б да й умер». саме Марію василівну 
поет просив ще в Москві допомогти йому одружитися. десятого травня 1858 року 
звертався до Марії Максимович із сумною жартівливістю: «…Посилаю вам свій пор-
трет, тілько, будьте ласкаві, не показуйте портрет дівчатам, а то вони злякаються, по-
думають, що я гайдамацький батько, та ні одна й заміж не піде за такого паливоду. А тим 
часом одній найкращій скажіть тихенько, щоб рушника дбала та щоб на своєму огороді гар-
бузів не сажала».

Що й говорити, Шевченко справді мріяв «убезпечити себе від тієї самоти, яка 
стала йому чи не найбільшою карою в житті» (іван дзюба).

1  Колодный Л. Москва в улицах и лицах. центр. М.: Голос-Пресс, 2004. с. 478.
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двадцять п’ятого березня 1858 року Михайло Максимович влаштував багато-
людний обід на честь Шевченка:

«Многоуважаемый М.  А. Максимович задал мне обед1, на который пригласил, между 
прочим, и ветхих деньми товарищей своих Погодина и Шевырева. Погодин еще не так стар, 
как я его воображал себе, Шевырев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную 
физиономию, почтения к  себе не внушает. Сладкий до тошноты старичок. В конце обеда 
амфитрион2 прочел в честь мою стихи собственного сочинения. А после обеда милейшая хо-
зяйка пропела несколько малороссийских песен, и восхищённые гости разошлись хто куда…»

Між іншим, Михайлу Погодіну не було й  шістдесяти, а  степану Шевирьову 
тільки-но перевалило за п’ятдесят. отже, тарас Григорович у ті дні почував себе 
молодим, власне, він таким і був. очевидно, що Шевирьов поетові відразу не сподо-
бався, в щоденнику московського періоду більше немає такої жорсткої, нещадної 
характеристики. степан Шевирьов — письменник, історик літератури і критик, 
професор Московського університету, декан історико-філологічного факультету 
в 1846–1854 роках, автор офіційної історії університету (1855), академік Петер-
бурзької академії наук, діяч правого крила слов’янофільства — був великодержав-
ником і монархістом, але водночас у різні періоди був у добрих стосунках з усіма 
героями нашої книги. 

уперше побачивши Шевирьова, Шевченко тонко відчув те, що відзначали люди, 
які давно знали його. скажімо, поетів знайомий олексій Плещеєв ще в 1849 році 
писав: «Ничего не может быть пакостнее хари Шевырёва, какой-то паточной, при-
торной…» як це схоже на Шевченкове «сладкий до тошноты старичок»! оцінка 
Шевирьова Борисом Чичеріним стосується практично того часу, коли його зустрів 
Шевченко: «Чем старее делался профессор, тем он становился раболепнее… он стал 
по всякому случаю писать патриотические стихи, и притом в такой пошлой и не-
уклюжей форме, которая обличала полный упадок не только таланта, но и вкуса...» 
Говорячи словами Бодянського, це були вірші «з холопським напрямом». звісно, що 
все це, за Шевченком, «почтения не внушает…». але ж не забудемо, що Шевирьов 
був близьким другом Максимовича й на «званий обід» потрапив не випадково.

другий знаковий представник і теоретик «офіційної народності», відомий істо-
рик і журналіст, академік Петербурзької академії наук Михайло Погодін не викли-
кав явних негативних емоцій у поета, лише здався молодшим, ніж Шевченко чекав. 
Чи знав поет, що він був сином кріпака? у 24 роки Погодін уже читав у Московсько-
му університеті лекції з «політичної історії», в 1825–1844 роках — професор універ-
ситету, його учнями були сергій соловйов і осип Бодянський. у будинку Погодіна 
і на його кошт у Москві довго жив Гоголь. Незважаючи на непрості стосунки, вони 
дружили два десятиліття, і Гоголь навіть називав Погодіна «жизнёночек мой».

1  обід відбувся 25 березня на велике свято Благовіщення: «Максимович дал нам обед на Благовеще-
ние по случаю возвращения Шевченка» (Григорій Галаган). Проте деякі дослідники, нічтоже сумняшеся, 
пишуть, що Максимович влаштував обід «у своїй квартирі “на Благовещенке”». це — помилка.

2  Міфологічний герой, що славився своєю гостинністю.
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Погодін і Шевирьов, які в 1831–1856 роках разом видавали друкований орган 
слов’янофілів філософсько-літературний журнал «Москвитянин», неодноразово 
віртуально перетиналися з  Шевченком. зокрема, вони сприяли публікації в  «Мо-
сквитянине» (1843, № 11) схвальної рецензії Федора кітченка на Шевченкових 
«Гайдамаків»1, а в 1855 році Погодін сам позитивно писав про цей твір у «Москвитя-
нине». у 1850 році в журналі було опубліковано комедію олександра островського 
«свої люди — поквитаємося!», яку в Новопетровському укріпленні прочитав Шев-
ченко. Нарешті, в історичному відділі «Москвитянина» співробітничав Бодянський. 

Хто ще був на обіді, влаштованому Максимовичем? Михайло Щепкін, сини акса-
кова — іван і костянтин, а також: відомий публіцист і громадський діяч, слов’янофіл 
олександр кошелєв з дружиною; поетовий знайомий ще з 40-х років український 
поміщик-меценат, діяч громадського руху, ліберал Григорій Галаган; російський іс-
торик, бібліограф, археограф Петро Бартенєв; Євдокія Єлагіна. таким чином, якщо 
у книгарні Миколи Щепкіна разом із його батьком Михайлом Щепкіним тарас Гри-
горович спілкувався в основному з блискучими «західниками» ліберального напрям-
ку, то у Максимовича потрапив у коло відомих слов’янофілів.

цікаво познайомитися з  оцінкою цієї зустрічі у  книзі і.  карабутенка, о.  Ма-
русича, М.  Новохатського «Шевченко в  Москве» (1989): «судя по составу 
приглашенных, надо полагать, что обед был устроен с целью свести поэта со славя-
нофилами, обеспокоенными тем, что Шевченко попал в окружение враждебного 
им лагеря2, — известно, что М. Щепкин, у которого Шевченко остановился, больше 
тяготел к либеральному западничеству, чем к славянофильству. и, конечно же, это 
была попытка “русской беседы” склонить Шевченко на свою сторону, привлечь его 
к участию в журнале».

Немає сумнівів, що «русская беседа» прагнула схилити до себе Шевченка. так 
само безперечно, що Щепкін був за духом, кажучи мовою того часу, справжнім «за-
хідником», але безперечно й те, що він почувався своєю людиною і в західницьких, 
і в слов’янофільських колах. артист не сприймав слов’янофільського вихвалюван-
ня всього російського за рахунок іноземного та пошук золотого віку в  минулому. 
коли в 1853 році до Москви приїхала знаменита французька актриса еліза рашель, 
і слов’янофіли в ім’я «національного престижу» стали доводити, що вона нічого не 
розуміє в сценічному мистецтві, Щепкін розповів своїм друзям-слов’янофілам таку 
притчу: «я знаю деревню, где искони все носили лапти; случилось одному мужику 
отправиться на заработки, и вернулся он в сапогах. весь мир закричал хором: как 
это можно! Не станем, братцы, носить сапогов, наши отцы и деды ходили в лаптях, 
а были не глупее нас; ведь сапоги — мотовство, разврат! Ну а кончилось тем, что 
через год вся деревня стала ходить в сапогах». Михайло семенович вважав, що віра 

1  автор рецензії писав: «Поема п. Шевченка “Гайдамаки” є дорогоцінним подарунком не лише для 
літератури російської, але й для історії росії! якщо словесність є представницею народного духу, моралі, 
звичаїв і діянь, то в цьому розумінні такий твір, як “Гайдамаки”, є справді народний».

2  тверждення на той час не нове. Ще в 1944 році Микола ткаченко писав: «зустріч на обіді була 
не просто зустріч, а мала певну мету. Чи не входило в плани Максимовича примирити т. Шевченка 
з  самодержавством і потім притягти ближче до роботи в слов’янофільському таборі? в 1850-х роках 
слов’янофілам потрібна була постать Шевченка...»
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в рідний народ полягає не в ідеалізації личаків, а в твердому переконанні, що народ 
здатен дійти й до чобіт.

Ще одна цікава цитата з книги «Шевченко в Москве»: «любопытно, что Шев-
ченко на обеде просто не заметил некоторых столпов славянофильства и  посме-
ивался над тем же Максимовичем. из всех присутствовавших он отметил только 
«ветхих деньми…» Погодина и Шевырева, назвав именно их товарищами Максимо-
вича… и все! Больше ни на кого из присутствовавших на обеде не обратил внима-
ния. а ведь, за исключением Хомякова, там был весь цвет славянофильства — и оба 
сына аксаковы, и кошелев, и елагина, и Бартенев…»

така трактовка ставлення Шевченка до цих людей у  той вечір є  неправиль-
ною і некоректною. але все ж таки звернемо на неї увагу. Передусім, саме «стовпів» 
слов’янофільства — Погодіна та Шевирьова — поет помітив у першу чергу, а те, що 
він назвав їх товаришами Максимовича, скоріше плюс, ніж мінус до їх іміджу. так 
само не можна всерйоз сприймати твердження про те, що Шевченко на цьому обі-
ді кепкував з Максимовича, чи взагалі «з самого початку знайомства з ним ставився 
до нього іронічно і навіть неприязно». Нам уже відомо, наскільки Шевченко поважав 
Максимовича. до речі, він щиро й звично назвав його на початку самої розповіді про 
урочистий обід «многоуважаемым М. а. Максимовичем». а через кілька днів поет пи-
сав йому з Петербурга в Москву: «Друже і голубе мій сизий!.. Спасибі тобі… Прошу тебе, мій 
голубе сизий, не забувай щирого земляка твого Т. Шевченка». Про дружні стосунки вченого 
й поета писали давно, скажімо, в тому ж 1989 році, коли вийшла цитована нами книга 
«Шевченко в Москве». Павло Федченко писав, що дружба Шевченка з родиною Мак-
симовичів була «однією з найсвітліших сторінок останніх років його життя».

тепер про те, що Шевченко ніби-то «не звернув увагу» на «весь квіт 
слов’янофільства», зокрема, на братів аксакових. але ми також уже знаємо про 
справжнє поетове ставлення до них. та й відразу після обіду тарас Григорович по-
їхав у  сім’ю аксакова й  пробув там до дев’ятої години вечора! у  квітні 1858 року 
в листі до письменника Шевченко писав: «от всей души целую вас, ваше прекрас-
ное, сердечное семейство, и всё близкое вашему сердцу…» Не забуваймо про це!

Щодо Петра Бартенєва, то, можливо, під час обіду у Максимовича саме від нього 
поетові пощастило довідатися про список частини поеми «Єретик», яку Шевченко 
одержав від Максимовича через Галагана 28 березня вже в Петербурзі. відомо, що 
Бартенєв заклав наріжні камені пушкінознавства, зафіксував спогади і  друзів по-
ета, написав пушкінознавчі дослідження. у Бартенєва були добрі стосунки з Бодян-
ським, зокрема він приходив до професора додому. скажімо, 15 серпня 1857 року 
Бодянський записав: «П. и. Бартенев, пришедши часов в 11 утра…»1 і т. д.

у Михайла Чалого зазначено, що «П. Бартенєв, вважаючи Шевченка геніальним 
поетом, негативно характеризував його, як людину…». На доказ наводилася розпо-
відь, як у  києві Шевченко ніби-то замість того, щоб устигнути вчасно на обід до 
якогось генерала, на пару годин затримався в того на кухні серед панських візників. 
але якраз у ставленні до простих людей Шевченко й Бартенєв і розходилися.

1  Бодянский О. М. дневник. 1852–1857. с. 201, 251, 254.
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Читаємо в листі учасниці обіду Євдокії Єлагіної: «у Максимовича обедали коше-
лев и кошелева, оба аксаковы, Щепкин, Галаган, Погодин, Шевырев…» тепер знову 
заглянемо до книги «Шевченко в Москве» згаданих авторів: «Многих из названных… 
елагиной Шевченко не заметил во время обеда…» це не так. інша річ, що стосун-
ки з перерахованими людьми були непростими, неоднаковими в різні періоди часу. 
якщо вже справді говорити, що Шевченко когось із учасників обіду «не помітив», 
а точніше, не згадав у щоденнику, то це Григорія Галагана, який не був для нього 
новою людиною, та саму Євдокію Єлагіну.

«Маша моя разом зі мною кланяється Вам…»

утім, запевняю читача, що її присутність на званому обіді не була випадковою. 
ідеться не лише про те, що Єлагіна — небога василя Жуковського, мати відомих 
слов’янофілів івана і Петра киреєвських, але й про те, що протягом трьох десяти-
літь у  її будинку біля красних воріт збирався літературний салон — «в республи-
ке привольной у  красных ворот» (Микола язиков). Фактично тут зароджувалося 
слов’янофільство, першим представником якого став син Єлагіної Петро киреєв-
ський, але тут можна було зустріти й західників, скажімо, Петра Чаадаєва. Госпо-
диня для кожного знаходила тепле слово. в її салоні бували Пушкін, Гоголь, Герцен, 
огарьов, Грановський, Максимович, аксакови та інші небайдужі Шевченкові люди. 
Гоголь познайомився з Єлагіною, скоріше за все, під час своїх перших приїздів до 
Москви — влітку або восени 1832 року. Можливо, вже тоді він побував у салоні Єла-
гіної в трьохсвятительському провулку. за деякими даними Гоголь читав у Єлагіної 
глави з «Мертвых душ» восени 1839 року. коли книга вийшла у світ, він подарував 
її Євдокії Петрівні. у  лютому наступного року Гоголь навіть намагався влаштува-
ти своїх сестер ольгу, Ганну та Єлизавету в домі Єлагіної, але проти цього рішення 
виступив василь Жуковський, який написав племінниці: «как можно сделать такое 
предложение!.. а Гоголь часто капризный эгоист…» утім, і після цього стосунки Го-
голя з Єлагіною не зіпсувалися, вони неодноразово зустрічалися. від’їхавши в травні 
1840-го з Москви, Гоголь із якихось причин не попрощався з Єлагіною, зате написав 
їй у червні з відня: «Никаким образом не могу понять, как это случилось, что я не 
был у вас перед самым отъездом. Не понимаю, не понимаю, клянусь не понимаю!.. 
утешительно в этом непрощании моём с вами, натурально, то, что мы увидимся ско-
ро…» вони зустрічалися після чергового приїзду Гоголя до Москви в 1841–1842 ро-
ках, а також у 1848 році та в останні роки життя Гоголя.

літературний салон Єлагіної ввійшов в  історію як осереддя й  місце зібрання 
російської інтелігенції. костянтин кавелін писав: «дом и салон авдотьи Петровны 
были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных 
и научных деятелей. все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и та-
лантливого, съезжалось сюда по воскресеньям». Єлагіна не була письменницею, про-
те зробила значний вклад у розвиток російської літератури та критики. у березні 
1858 року, коли Максимович запросив Єлагіну на званий обід, вона вже давно віді-
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йшла від літературного життя і  фактично стала знаком історії, проте поетів при-
ятель вважав за потрібне познайомити її з Шевченком.

Максимович дружив з Євдокією Петрівною, старшою за нього на п’ятнадцять 
років, близько знав її синів. цікаво, що по дорозі в Москву восени 1858 року він за-
їхав до Єлагіних і писав дружині 2 жовтня: «Привет тебе, моя милейшая Марусенька 
из дому елагиных, куда я приехал вчера в полдень, слушав обедню в благочестивом 
граде Болхове»1.

у лютому 1860 року Максимович сповістив Єлагіну про велику сімейну ра-
дість: «Почтеннейшая и дражайшая авдотья Петровна… 22 февраля… к вечеру Гос-
подь устроил в моей хате новую себе хвалу из уст младенца, нареченного алексе-
ем. с  сердечным удовольствием извещаю вас об этом событии моей жизни, зная 
что вы порадуетесь о нем и помолитесь о маленьком Максимовиче вашим добрым, 
любящим сердцем. Маша моя вместе со мною кланяется вам, благодарит за вашу 
память о  ней и  внимание к  её сынишке, который в  следующее воскресенье, по-
сле крещения, будет облачен в московские покровы и окутан в вами присланный 
сповивальничек»2.

свідченням незмінної поваги Максимовича до Єлагіної є  його лист до неї 
від 16 грудня 1866 року з києва, в якому, зокрема, він писав: «как бы весело мне 
было… самому ещё поглядеть на вас, в  вашем сельском уединении, как некогда 
я  глядел на вас вместе с  Гоголем… от всей души кланяюсь вам и  молю Бога да 
хранит он вас на радость и утешение всех любящих и почитающих вас, к числу 
которых более сорока лет уже принадлежит неотъемлемо глубоко преданный вам 
М. Максимович»3. 

їхнє тепле листування продовжувалося. скажімо, в архіві знайдено лист Макси-
мовича від 25 березня 1871 року з києва: «от всего сердца благодарю вас, многочтимая 
и драгоценная авдотья Петровна, за письмо ваше от 8 марта и приложенную при 
нем вашу карточку, или  — сказать достойнее  — ипостась, отображение ваше… 
вы угадали и мне разгадали, чего мне недоставало здесь в киеве — привычного на 
Михайловой Горе лицезрения вас повседневно»4. таким чином, в хаті Максимови-
ча на Михайловій горі постійно була фотографія Єлагіної. Михайло олександрович 
інформував її про свої наукові дослідження, а ті, що стосувалися московської тема-
тики, навіть надсилав на попереднє прочитання перед публікацією. скажімо, Мак-
симович відправив графині свої спогади про роботу директором Ботанічного саду 
Московського університету, про що дізнаємося зі згаданого листа: «…дописавши 
вчера воспоминания о “Московском саде”, послал к вам на усмотрение: будьте вы 
первой читательницею и судиею… ещё Гоголь с Хомяковым, в 1850 году, советовали 
мне… позаняться повестями или записками о своём прошлом…»5

1  інститут рукописів Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 1, арк. 1.
2  Науково-дослідний відділ рукописів російської державної бібліотеки, ф. 99, карта 8, од. зб. 56а, арк. 3.
як бачимо, Єлагіна знала про вагітність Марії василівни і завчасно надіслала Максимовичам по-

дарунок.
3  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1–1 зв.
4  Науково-дослідний відділ рукописів російської державної бібліотеки, ф. 99, карта 8, од. зб. 56а, арк. 5.
5  там само.
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«Вже й ти з нами, наш любий Кобзарю!»

Повернувшись до званого обіду, зауважу, що московський українець, дослідник 
Михайло зозуля свого часу писав: «зустрічі Шевченка із слов’янофілами в березні 
1858 року в Москві, зокрема у Максимовича на званому обіді на честь Шевченка, 
і деякий інтерес до них з боку поета пояснювались властивою Шевченкові зацікав-
леністю суспільними проблемами, спробою вникнути в суть цього напряму та його 
програму». Насправді, покликаний на обід тарас Григорович не вибирав гостей і не 
мав якоїсь спеціальної мети познайомитися тоді з програмою слов’янофілів. інша 
річ, що Шевченкові друзі намагалися не запрошувати в компанії різних за поглядом 
людей, де могли б спалахнути суперечки, в тому числі на ґрунті особистої неприязні.

Євдокія Єлагіна згадувала: «После обеда Шевченко, хозяйка и Галаган стали петь 
малороссийские песни и  премило, Максимович сказал спич стихами, совсем был 
в восторге…» отже, співала не лише дружина Максимовича Марія, про що не міг не 
написати захоплений нею тарас Григорович, але й  він сам. це підтверджував і  Га-
лаган, який писав: «После обеда Шевченко прелестно пел с  женою Максимовича. 
а  москали слушали хорошо…»1 Невдовзі після смерті Шевченка ольга кошелєва 
в листі до Михайла Максимовича (від 4 березня 1861 року) згадувала: «я сейчас о вас 
обоих подумала и вспомнила ваш ему обед… и ваши ему стихи, и как он пел с Марией 
васильевной». Навряд чи поет співав би в оточенні людей, яких він «не помітив під 
час обіду». Безперечно, Шевченко відчув те величезне хвилювання й захоплення його 
творчістю, яке переживав не лише Максимович, а й інші гості. це було розлито в ат-
мосфері зустрічі. втім, Шевченко добре розумів, що не всім його творчість до кінця 
є зрозумілою й душевно близькою, він не мав ілюзій стосовно того ж Шевирьова.

апофеозом поваги й любові до Шевченка стало урочисте виголошення Макси-
мовичем свого вірша2, про що в журналі «основа» повідомлялося: «На перепутьи, 
в Москве, за обедом, данным Шевченку, прочитано было следующее стихотворение: 
25 марта 1858».

На святе Благовіщення
тебе привітаю,
Що ти, друже мій, вернувся
з далекого краю!
ой, як друже за тобою
тужила вкраїна;

1  Шевченкознавець дмитро ревуцький наприкінці 1920-х років справедливо зауважив: «Шевчен-
кова натура була така, що він просто не міг жити, щоб не співати…» Про це залишено чимало спогадів. 
скажімо, лев Жемчужников згадував: «Шевченко любил напевать малороссийские песни, пел с боль-
шим чувством, все более и более углубляясь в смысл». Пантелеймон куліш відзначив, що поет звертався 
«до народних пісень… щоразу, скоро його серце заб’ється гаряче з радощів, з великого гніву… або великої 
туги». Михайло Максимович писав: «заслушивались мы поющего Шевченка — этой художественной 
натуры, так богато выражавшейся в живописи, стихотворстве, а всего сильнее и краше — в пении укра-
инских народных песен».

2  текст цього вірша Максимович передав через Григорія Галагана в Петербург; і Шевченко отримав 
його вже наступного дня після прибуття в місто — 28 березня. цей текст надруковано в журналі «осно-
ва» (1861, № 6).
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усе тебе споминала,
а як мати сина.

Шевченко слухав, глибоко зворушений. та й інші гості були схвильовані, а Щеп-
кін ридма ридав. сам Максимович ледве стримував сльози.

Хвалить Бога!.. вже й ти з нами
Наш любий кобзарю!
Бувай здоров-нам — на радість,
а собі — на славу.
Перебув ти тяжке лихо
і лиху недолю;
заспівай же нових пісень
Про людськую волю;
заспівай нам таких пісень,
Щоб мати вкраїна
веселилась, що на славу
тебе породила!1

Наступного дня  — 26 березня  — Максимович, який домовився з  Шевченком 
про зустріч о  9 годині ранку, не застав його вдома. судячи з  усього, поетів від’їзд 
прискорило те, що Щепкін збирався на гастролі до ярославля, і Шевченко, мабуть, 
підлаштувався під його відбуття з дому. турботливий Максимович не заспокоївся, 
поки наступного дня не влаштував із оказією передачу Шевченкові в Петербург, яку 
супроводив листом:

«27 марта 1858 г., Москва. Приїздив до тебе по слову твому в дев’ять і привозив 
тобі “Гуся”, і твого, і нашого, да тебе, лебедика, вже не застав. Бувай же здоровенький, 
на все добре — і пощасти тобі Боже!.. Посилаю тобі з паном Галаганом твого “Гуся” 
і мою тобі застольну віршу і отношеніє в контору “русской Беседы” Петербурзьку (при 
книжной лавке алексея ивановича давыдова на Невском проспекте в доме заветного, 
против арсенала аничкина дворца), чтобы тоби доставили «Беседу» нашу за два преж-
ние годы и за сей 1858 год2. Не забувай же земляка свого щирого М. Максимовича».

1  Наприкінці 1858 року Максимович висловив практично таку саму думку в листі до Шевченка: 
«ой як рада б була уся україна, да й Московщина, побачити твою ватагу» (віршів — В. М.).

у паперах покійного Шевченка було знайдено вірша, яким повернення поета із заслання вітав 
якийсь українець, нащадок запорізького козака:

сідай, друже, на покуті,
кинь об землю лихом:
Нехай воно пропадає,
або лежить тихо;
Нехай тебе, наш кобзарю,
Хранить Божа Мати,
Подасть тобі довго жити
і довго співати.

2  йшлося про те, що передана Максимовичем записка мала забезпечити поета комплектами жур-
налу в петербурзькій конторі «русской беседы».
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у Шевченковому щоденнику від 28 березня читаємо про отримання передачі 
від Максимовича через Галагана: «Он передал мне письмо Максимовича с его стихами, 
читанными им за обедом 25 марта, записку на получение “Русской беседы” и моего в Москве 
обретшегося “Еретика”, т. е. “Яна Гуса”, которого я считал невозвратно погибшим».

отже, Михайло олександрович оперативно забрав у Петра Бартенєва втраче-
ний поетом неповний список поеми «Єретик» (рядки 1–227), який на той час роз-
шукав московський історик і бібліофіл. Фактично, дякуючи Максимовичу, поет уже 
в 1861 році подав для публікації в «основі» початкові рядки поеми (1–123):

кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить.
і на апостольськім престолі
Чернець годований сидить.
людською кровію шинкує
і рай у найми оддає!
Небесний царю! суд твій всує,
і всує царствіє твоє.

розбойники, людоїди
Правду побороли,
осміяли твою славу,
і силу, і волю.
земля плаче у кайданах,
як за дітьми мати.
Нема кому розкувати,
одностайне стати
за Євангеліє правди,
за темнії люде!
Нема кому! Боже! Боже!
Чи то ж і не буде?
Ні, настане час великий
Небесної кари.

тарас Григорович щиро дякував Максимовичу в листі від 5 квітня 1858 року:
«Друже і голубе мій сизий!

Получив я од Грицька Галагана все твоє добро. Спасибі тобі. “Єретик” мій не ввесь, тут 
його й половини нема. Подякуй за мене Бартенєва і попроси його, чи не достане він де-небудь 
другу половину1, а то я без неї нічого не вдію. Низенький поклон Кошелевим2, а ще нижчий 
Марусі Васильєвні. Посилаю тобі мою обіцянку і прошу тебе, мій голубе сизий, не забувай 
щирого земляка свого Т. Шевченка».

Під обіцянкою мався на увазі вірш «Полякам» («Ще як були ми козаками…»), 
написаний у 1847 році в орській фортеці й доповнений у 1858 році в Нижньому 
Новгороді. Шевченко переписав його до «Більшої книжки» у  Москві 14 березня 
1858 року й, очевидно, тоді ж познайомив із ним Максимовича та пообіцяв перепи-
сати для нього текст. автограф вірша, надісланий у листі від 5 квітня 1858 року Мак-

1  Повного списку поеми «Єретик» Шевченко не розшукав.
2  у сім’ї олександра кошелєва Шевченко побував 25 березня 1858 року.
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симовичу — хронологічно останній із чотирьох нині відомих; саме в ньому вперше 
з’явився заголовок «Полякам»:

    отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
а ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
і серце чистеє подай!
і знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.

Після від’їзду Шевченка з Москви Максимович із дружиною знаходилися в місті ще 
понад місяць, а в травні поїхали додому на Михайлову гору. у жовтні 1858 року Макси-
мович повернувся в Москву без Марії василівни. його повернення не висвітлено в іс-
торичних і літературознавчих працях, але зараз це стало можливим у зв’язку з вивчен-
ням листів Михайла олександровича з Москви в україну до дружини, що зберігаються 
в інституті рукописів Національної бібліотеки україни ім. володимира вернадського.

«Як Сагайдачний з козаками Москву воював»

до Москви Максимович під’їхав на початку жовтня 1858 року. його вразило те, 
що вражало кожного, хто прибував до Москви, а саме: золото церковних куполів, які 
горіли на сонці. 

у Пушкіна читаємо:

как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.

легкою рукою генія Шевченко також доторкнувся до образно-символічного об-
личчя Москви, згадавши в щоденнику 13 вересня 1857 року про «уголок Москвы: на-
чиная с церквей, колоколен…». златоглаве місто йому подобалося. досить сказати, що 
в листі до кухаренка у квітні 1854 року він зізнавався, що розглядав у Москві «то 
церкви, то собори».

сучасник Шевченка й Максимовича, француз маркіз де кюстін, захоплено пи-
сав: «сила-силенна церковних бань, гострих, як вістря, шпилів і химерних веж ви-
блискували на сонці… Щоб збагнути усю самобутність видовища, що розгорнулося 
переді мною, слід згадати, що православні неодмінно вивершувалися кількома баня-
ми… кожна з них вінчалася хрестом філігранної роботи, а хрести, то з позолотою, то 
посріблені, з’єднані… ланцюгами один із одним. спробуйте уявити цю картину, яку 
важко передати навіть фарбами, не те що нашою убогою мовою! Гра світла, відобра-
женого цим повітряним містом, — справжня фантасмагорія посеред білої днини, — 
вона робить Москву єдиним містом, що не має рівних у Європі».
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Максимович наближався до Москви у мінливу жовтневу погоду. сьомого жов-
тня перед Малим ярославцем було сонячно й тепло, та від нього вже їхав проти ві-
тру, дощу, а надвечір в обличчя мело ще й снігом. уночі приморозило, але в полудень 
8 жовтня, в середу, сонце, піднявшись у зеніт, нагріло повітря й осяяло церковні бані. 
Михайло олександрович перехрестився і став зачудований: «Москва багатодзвінна… 
Благодатна матінка Москва!»

зупинився професор із української Михайлової гори «в номерах біля арбатських 
воріт», у будинку Макарова на знаменці, недалеко від храму тихона амафунтсько-
го. так він вирішив у дорозі 1 жовтня, в день Покрова. у народі кажуть: «Покрова 
покриває або листом, або снігом»1. Поки їхав у Москву — з півдня на північ — ба-
чив і жовте листя, й білий сніг. Недарма в україні конче намагалися завершити до 
Покрови всі сільські роботи. та головне — Пресвята Богородиця вкрай благоговій-
но шанувалася запорізьким козацтвом, як посередниця між Богом і людьми. вона 
була подібна до всіх у всьому, окрім гріха. образ Богородиці вінчав козацькі корогви 
й штандарти, цю ікону козаки обов’язково брали в морські та сухопутні походи, пе-
ред битвами служили їй молебні. думаючи про це, згадав, що рівно двісті сорок років 
тому — в 1618-му — саме на Покрову й саме з боку арбатських воріт гетьман Петро 
сагайдачний, під началом якого було двадцятитисячне козацьке військо, штурмував 
Москву. у 1850 році професор Михайло Максимович опублікував у альманасі «ки-
евлянин» статтю «сказание о гетмане Петре сагайдачном», відбиток якої подарував 
13 березня 1858 року Шевченкові. тарас Григорович сказав тоді: «Сердечно вдячний за 
брошуру». Нагадаю, що цей відбиток зберігся в бібліотеці поета.

так от, восени 1618 року польський королевич владислав (у майбутньому король 
владислав іV ваза) ввійшов до Москви, щоб посісти царський трон, проте невдовзі 
сам опинився в російській облозі. Єдиною реальною силою, здатною надати швидку 
допомогу владиславу, були козаки. На прохання польського короля сигізмунда ііі 
Петро конашевич-сагайдачний, підданий польської корони, з  двадцятитисячним 
козацьким військом вирушив на допомогу владиславу.

На той час за гетьманом реєстрового козацького війська (в 1614–1616 і 1620–
1622 роках) сагайдачним міцно закріпилася слава сильного й талановитого пол-
ководця2, який активно воював проти османської імперії та Московської держа-
ви. він уславився морськими походами 1609, 1613–1614, 1620 років проти турків 
і  взяттям важливої турецької фортеці кафи, а  також варни, очакова, Перекопа, 
синопа, трапезунда.

у статті Михайла Максимовича читаємо: «…сагайдачный со своими запорож-
цами беспрестанно воевал татар и турок на море и суше и своими неотразимыми 
победами грозно прославил свое имя». в  «истории русов» зазначалося: «Поляки, 

1  Не можу не згадати, що на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня 2009 року в Москві стояла 
небачено тепла погода — майже +20°. Ще через місяць — 22 листопада 2009 року — ми з Борисом 
олійником бачили з Поклонної гори веселку над російською столицею.

2  Михайло Грушевський писав: «…се чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив 
житє, в битві був перший, коли приходилося відступати — останній; був проворний, діяльний, в таборі 
сторожкий, мало спав і не пиячив — як то звичайно у козаків; на нарадах був обережний і в усяких 
розмовах маломовний; супроти козацького своєвільства бував дуже суворий і карав смертю за провини».
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уважая храбрость и  заслуги сагайдачного, не смели при нем явно производить 
в Малороссии своих наглостей, да и сама любимая их уния несколько приутихла 
и приостыла… По смерти сагайдачного возобновили они прежнее гонение в народе 
и политику на расстройство войск малороссийских».

згадаймо, як Шевченко писав у поемі «Гайдамаки»:

а ви україну ховайте:
Не дайте матері, не дайте
в руках у ката пропадать.
од конашевича і досі
Пожар не гасне, люде мруть
конають в тюрмах, голі, босі…
діти нехрещені ростуть,
козацькі діти…

у колективній праці «історія українського війська», що побачила світ у львові 
в середині 30-х років минулого століття, зазначалося, що «десятилітнє гетьманство 
сагайдачного, це час, коли козаччина остаточно стала українським національним 
військом». Молодий російський цар Михайло Федорович романов мав усі підстави 
для тривоги, коли писав у своїй грамоті до донського війська в липні 1618 року: «Не-
друг наш и разоритель всего нашего великого российского царствия полский Жи-
гимонт король умыслил наше Московское государство воевать и разорять… и запо-
рожских черкас (козаків. — В. М.) полковника саадашново (сагайдачного. — В. М.) 
он же, король, со многими людьми прислал в наши полские городы…» в іншому до-
кументі йшлося про те, що на Москву йде «всепагубный враг» сагайдачний. як пи-
сав Михайло Максимович, «сагайдачний, йдучи війною до Москви, не міг же бути 
фельдмаршалом миру…».

очевидно, сагайдачний мав надію, що участь у поході на Москву дозволить йому 
дещо пом’якшити польські власті, які «напосідали на козаччину», домогтися посту-
пок козакам, можливо, навіть відстояти певну незалежність козацького війська від 
польського короля тощо. сагайдачний мав надію, що негаразди з Польщею «за мос-
ковською війною підуть у непам’ять». інша річ, що польський уряд відповів україн-
ському гетьману «чорною невдячністю» (Грушевський).

серед причин козацького походу на Москву відомий український історик костян-
тин Гуслистий також називав вороже ставлення «частини українського козацтва до 
уряду Михайла Федоровича, дипломати якого в цей час підтримували відносини з ту-
реччиною і кримом, спонукаючи їхні орди нападати на річ Посполиту, що загрожува-
ло українським землям». Певно, були й інші причини походу Петра сагайдачного на 
Москву, і прийшов час їх об’єктивно проаналізувати. Проте не про це мова.

за словами Михайла Грушевського, сагайдачний «здобував кріпости й городи і на-
гнав великого страху, так що за чудо вважали, як котрому місту удалося від його відсиді-
тись». у вересні сагайдачний, якого не зміг зупинити посланий царем князь Григорій 
волконський, перейшов оку, визволив із «тушинського полону» польського короле-
вича владислава і, з’єднавшись із ним, впритул підійшов до стін Білого міста, тобто до 
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кремля. дмитро яворницький1 писав: «воєводи, вислані з Москви, щоб перешкодити 
об’єднанню королевича з гетьманом, повернулися назад ні з чим, бо, за словами літо-
писця, їх охопив великий жах». в «історії українського війська» розповідається, що під 
самою Москвою відбулася сутичка запорожців із царською гвардією, в якій у бій ходив 
і сам сагайдачний. він збив своєю булавою з коня московського воєводу Бутурліна. 
ударні військові сили козаків були зосереджені біля арбатських воріт, і вночі 1 жовтня 
вони пішли на штурм2. в «історії україни» Михайло Грушевський писав:

«зійшовся (сагайдачний. — В. М.) з королевичем, що страшенно утішився з ці-
лим військом сею козацькою помічю, і зараз же вчинив разом з польським військом 
нічний напад на Москву. але в Москві знали наперед, що буде напад і встигли при-
готуватися, так що здобути Москви не вдалося». лише цим обмежився Грушевський 
у поясненні невдалого штурму. Правда, в «історії україни-руси» він окремо додав, 
що «приступ не удався» також «через деякі нежданні розпорядження польських на-
чальників». і тільки в зносці до цього твердження Грушевський наводив ще й цитату 
з праці відомого українського історика Михайла Максимовича про Петра сагайдач-
ного, де зазначалося, що гетьман у вирішальну мить завагався здобувати православ-
ну Москву для поляків-іновірців.

Прочитаємо цю думку Максимовича: «к полуночи сагайдачный со всем сво-
им войском был уже у  арбатских ворот, и  уже выломаны были петардою ворота 
острожные. Но при первой стычке с москвитянами гетман прекратил осаду… отче-
го же? оттого, я думаю, что осада Москвы была ему не по мысли; в противном случае, 
как ни любил он сберегать своих козаков и как ни силен мог быть первый отпор ему 
от москвитян, но, привыкший к победам и взятию городов, имея у себя под рукою 
надежное и многочисленное войско, грозный гетман не покинул бы так скоро на-
чатого дела. его казацкое сердце могло смутиться от той мысли, что он начал кру-
шить единоверную ему русскую столицу, для того, чтоб отдать ее в руки иноверца… 
и, может быть, такое раздумье пришло к нему в тот самый час, когда Москва зво-
ном колоколов своих позвала православный народ к заутрене на праздник Покрова, 
и руки осаждавших ее козаков невольно поднялись на крестное знаменье. в тот час 
благочестивый гетман, уже исполнив свой подданнический долг взятием меньших 
городов и приступом к самой столице, мог безукоризненно отойти от молящейся 
Москвы… впрочем это мое личное мнение…»

Грушевський коротко, й здається, трохи скептично прокоментував Максимови-
ча: «сю сентіментальність старого історика їдко висміяв потім куліш». Можливо, ця 

1  яворницький дмитро іванович (1855–1940)  — український історик, археолог, етнограф, 
фольклорист і письменник, академік аН урср. досліджував історію запорізького козацтва. з осені 1896 
року  — приват-доцент Московського університету, де викладав археологію та історію українського 
(«малоросійського») козацтва. Підтримував дружні зв’язки з  видатними діячами української та 
російської культур, зокрема з  і.  рєпіним, М.  лисенком, Б.  Грінченком, М.  старицьким, лесею 
українкою, М. коцюбинським, П. саксаганським, в. ключевським, л. толстим, в. стасовим. Похований 
у дніпропетровську біля історичного музею, який тепер носить його ім’я.

2  запорожці не брали участі в штурмі, бо стояли в запасі. в «історії українського війська» читаємо: 
«запорожці… мали завдання пізніше заатакувати відкриті брами петардами й добивати вулиці». в цьому 
виданні, на жаль, лише констатовано, що сагайдачному «не поталанило», і до прикрості мало сказано 
про його московський похід.
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«сентиментальність» не стала головною причиною невдалого штурму Москви, про-
те, на мій погляд, було б нерозумно нею нехтувати. душі українських козаків не були 
настільки зашкорузлими, щоб не відгукнутися на дзвін православних храмів та ще 
й перед святою для козаків Покровою. вже відомий мандрівник і письменник Павло 
алеппський, який в середині ХVіі століття двічі побував в україні, пильно спостеріг, 
що на «землі козаків» панує православна віра, на молитвах вони стоять од початку 
до кінця служби незворушно, немов камінні, безупинно доземно кланяються й усі 
гуртом, ніби з єдиних уст, співають молитви, і найдивовижніше, що в усьому цьому 
беруть участь і маленькі діти. в «історії русів» сказано, що козаки понад усе ставили 
батьківську, тобто православну віру.

згадаймо, що писав Микола Гоголь у «тарасі Бульбі» про прийом до запорозької 
січі: «Прибулий з’являвся тільки до кошового, який звичайно казав: “здоров будь! 
Що, в Христа віруєш?” — “вірую!” — відповідав прибулець. “і в  тройцю святу ві-
руєш?” — “вірую!” — “і до церкви ходиш?” — “Ходжу”. — “ану перехрестись!” При-
булець хрестився… На цьому кінчалася вся церемонія». тарас Бульба, до речі, «вважав 
себе законним оборонцем православ’я».

коли запорожці готувалися до великого наступального походу, то залучали до 
нього й  українських козаків. тоді посланці від запорізької старшини вирушали 
на базари та ярмарки, де серед натовпу вилазили на вози й кричали: «Хто хоче за 
християнську віру бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим, коле-
сованим, хто готовий зазнати всіляких мук за святий хрест, хто не боїться смер-
ті — приставай до нас! Не треба боятися смерті: від неї не вбережешся. таке ко-
зацьке життя!» зі свого боку козаки були немилосердними на війні до своїх ворогів. 
дмитро яворницький писав про це так: «і зі своєї точки зору, і з точки зору свого 
часу вони мали рацію: на ворога Христової православної віри вони дивилися, як на 
найбруднішу тварину — “Жид, лях та собака — віра однака”. тому й були безжаль-
ними до них… отже, в цьому розумінні запорізькі козаки були лише старанними 
дітьми свого віку»1. в цій цитаті закцентую знову-таки лише значення православної 
віри для козаків у смертельному бою з ворогами. Не забудьмо, що сам гетьман са-
гайдачний не випадково називався «в літописах великим захисником православ’я» 
(Михайло Максимович).

тож не було нічого дивного в тому, що козаки під арбатськими ворітьми звично 
перехрестилися, почувши церковний дзвін на Покрову. в цьому якраз і сублімована 
драма конкретної історичної ситуації, що склалася восени 1618 року на старому 
арбаті. адже відомо, що найперше «постановило козацтво віру святу обороняти» 
(Микола костомаров). 

Хочу ці добрі й високі слова про українське козацтво навести саме тут, поки коза-
ки Петра сагайдачного знаходяться у незвичному для них місці — біля арбатських 
воріт, в абсолютно незвичній для них ситуації — перед штурмом православної Мо-
скви. козакам немає в чому каятися перед москвичами. Може, воля Божа була на те, 
щоб вони не здобули тоді столиці Московської держави. все обмежилося, як пое-

1  Яворницький Д. І. історія запорізьких козаків. у трьох томах. том перший. львів: світ, 1990. с. 270.
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тично висловився юний Михайло Грушевський, «руйновали козаченьки московськії 
мури…». взяли б українські козаки Москву, невідомо, як пішла б далі історія. втім, 
вона не терпить умовного способу.

у капітальній праці «історія українського козацтва» сформульовано важливий 
висновок:

«…сагайдачний дійшов до Москви і врятував владислава від майже неминучої 
поразки. Фактично і Москва, територію якої зайняли козаки, опинилася в їхніх ру-
ках, але гетьман відмовився штурмувати кремль і прийняв рішення про відхід. існує 
думка, що сагайдачний не прагнув знищення Московії через релігійні причини, як 
потенційного православного союзника. однак, з  погляду міжнародних військово-
політичних відносин, головним було те, що похід сагайдачного продемонстрував 
реальну силу козацтва як вирішального чинника в  польсько-московському супер-
ництві». На думку авторів книги, похід Петра сагайдачного на Москву в 1618 році 
поставив «останню крапку в тривалому конфлікті часів смути».

На мій погляд, непростий епізод українсько-російських відносин і  політич-
но-полководницької біографії сагайдачного вимагає серйозного дослідження та 
об’єктивної оцінки. тим паче, що спеціально й ґрунтовно, всебічно й докладно цього 
не зробили свого часу ні Михайло Максимович, ні Михайло Грушевський, ні дми-
тро яворницький. цікаві спроби сучасних істориків поки що, здається, не втілилися 
в оригінальному дослідженні. 

Михайло Грушевський писав, що після козацького штурму «правительство мос-
ковське по сім стало далеко податливійше на польські жадання в переговорах і поль-
ські соймові комісари, що були при володиславі, сповняючи бажаннє сойму, щоб сю 
війну закінчено якнайскорше, скористали з сеї податливости московської сторони 
і прийшли до згоди з Москвою. се було дуже неприємне володиславу, і сагайдачний 
теж стояв за дальшу війну з Москвою, але нічого було робить: війну скінчено».

втім, сагайдачний, якому не поталанило раптово взяти Москву, не збирався 
тримати своє військо в тривалій облозі біля добре укріпленого міста. Гетьман відій-
шов вiд Москви. заглянемо до «історії запорізьких козаків» дмитра яворницько-
го: «а гетьман сагайдачний рушив від Москви на калугу і дорогою захопив острог 
у серпухові, потім у самій калузі. тим часом польські депутати, які вже неоднора-
зово починали мирні переговори з росіянами, зійшлися з ними в селі деуліні біля 
троїце-сергієвого монастиря і знову почали переговори… сагайдачний повернувся 
з московського походу управителем тієї частини україни, яка визнавала себе козаць-
кою. з того часу різниця між запорізькими й городовими козаками позначилась іще 
різкіше, а водночас й історія тих і інших почала різкіше відхилятись у різні боки».

На закінчення цього сюжету скажу, що Петро сагайдачний не був принципо-
вим противником зближення україни з росією, чому є чимало підтверджень. скажу 
лише, що посли доброї волі від гетьмана сагайдачного на чолі з отаманом і досвід-
ченим козацьким дипломатом Петром одинцем побували в Москві вже на початку 
1620 року.

важливо зазначити, що сприятливе для Москви закінчення сутички з  укра-
їнським гетьманом Петром сагайдачним оцінювалося настільки високо, що з цього 
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приводу в арбатській церкві Миколи явленого сам цар Михайло романов велів спо-
рудити вівтар Покрова Пресвятої Богородиці.

весь цей сюжет про Петра сагайдачного я вперше опублікував в одній із книг, 
виданій московським видавництвом, коли в сучасних арбатознавчих московських 
виданнях не зустрічалося жодної згадки про штурм гетьманом кремля. Проте не-
вдовзі вийшов у Москві авторський путівник по місту відомого москвознавця льва 
колодного, в якому з цікавістю прочитав, зокрема, про історичні події, що відбували-
ся біля стін храму Миколи явленого на арбаті. раптом прочтав такі рядки:

«Біля його стін князь дмитро Пожарський розбив польське військо гетьмана яна 
Ходкевича. На цьому місці москвичі через кілька років розгромили (?) козаче військо 
гетьмана Петра сагайдачного, на цей раз українського, чиїм іменем націоналісти 
(?) назвали великий корабель, мріючи вигнати (?) росіян із берегів Чорного моря»1.

Блискуче й печальне підтвердження сентенції про те, що історія для декого є по-
літикою, перекинутою в минуле! але ж історію не можна кроїти, як каптан, залежно 
від вигинів сучасної політики, від політичних емоцій, симпатій чи антипатій. істо-
рію треба знати. Переконаймося, нарешті, в тому, що українська присутність у Мо-
скві має бути висвітлена на рівні наукових знань об’єктивно і неупереджено.

тарас Шевченко до кінця життя носив у собі пам’ять про гетьмана сагайдачного 
та його подвиги. в спогадах Бориса суханова-Подколзіна, який хлопчиком (1858–
1860) брав уроки малювання у Шевченка, є цікавий момент, де він згадує про роз-
повіді вчителя: «Багато доводилося мені чути оповідань про стару Малоросію, про 
січ запорозьку, війни, гетьманів… дорошенко й сагайдачний знову заходжувалися 
нещадно бити “ляхів” та інших супостатів…»

«До тебе, Господи, озвуся…»

ледь поселившись у  номерах, Максимович поїхав до кошелєва на Поварську, 
де на нього вже повинні були чекати листи від Марії василівни. ввечері Михайло 
олександрович побував у Бодянського в Газетному провулку. Про візити наступного 
дня писав у листі до дружини: «На другой день (в четверг 9 окт.) поехал я к Погодину, 
от него к ивану сергеевичу (аксакову. — В. М.), который уже поместился на Никит-
ской с конторою “Беседы” и “Паруса”2; от него к аксаковым, которые уже переехали 
на новую квартиру очень красивую, между Никитскою и кисловкою3. Меня встре-
тила ольга семёновна (дружина сергія аксакова. — В. М.) и повела к сергею тим-
офеевичу, который всё лежит, хоть с лица и лучше прежнего; ему вручил я от тебя 
шапочку… которую он и надевал на себя… об тебе расспрашивали с любовью, осо-

1  Колодный Л. Москва в улицах и лицах. центр. с. 117.
2  ішлося про редакції газет «русская беседа» і «Парус».
3  у сучасній енциклопедії «Москва» (1998) та новітній «Московской энциклопедии» (2007) сказано, 

що «за місяць до смерті аксаков жив у  Малому кисловському провулку, 6». Насправді, за свідченням 
Максимовича, письменник, який помер у квітні 1859 року, поселився в останній своїй квартирі ще во-
сени 1858 року.
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бенно ольга семёновна, которая тебя очень любит, и все кланяются тебе»1. здається, 
сергій аксаков добре розумів серйозність своєї недуги. Принаймні, кажуть, що коли 
вони в’їхали в нову квартиру, то перші його слова були: «яка у нас приходська церк-
ва?» йому відповіли: «Бориса і Гліба на арбатській площі». сергій тимофійович ска-
зав: «в цьому будинку я й помру. в цьому приході відспівували Писарева, тут і мене 
будуть відспівувати».

о тій порі і куліш був у Москві, Максимович описав Марії василівні епізод, який 
додає цікавий штрих до його характеру:

«Был в Москве кулиш, который был на часок у аксаковых и позван был на вечер, 
но спросил у человека: “кто есть” и узнав, что там я — не пошел и уже не был; не 
был ни у Бодянского, ни у Щепкина… такой чудак!2 а жена его осталась, говорят, 
в Мотроновке; и мы с ольгою семеновной говорили, что если бы ты написала ей 
и пригласила ее к себе на Михайлову гору на всю зиму и весну!.. вот право не дурно 
бы было»3.

справді, сім’я Максимовичів по-доброму ставилася до кулішевої дружини олек-
сандри Михайлівни, і та якось писала їм: «Марью васильевну я полюбила от души, 
да я не сомневаюсь и в искренности чувств, которые она мне в письмах несколько 
раз выражала… Марья васильевна писала, что у неё так хорошо, как в раю»4. Пізніше 
Максимовичі навіть запропонували кулішисі стати хрещеною їх сина олексійка. 
та відповідала згодою, хоча приїхати з Петербурга не могла: «я с величайшим бы 
удовольствием назвала ваше дитя своим, запишите меня вашей кумой, а  за меня 
поставте кого-нибудь другого, потому что у меня нет надежды приехать к тому вре-
мени. как надежды мои обманчивы, как желания мои неудобоисполнимы! я горю от 
нетерпения быть опять в Малороссии… обнимите же за меня моего будущего сына 
или будущую дочку. При крещении надетьте мой крестик, который вышлю с этой 
почтой. если же вы меня и не запишите, то во всяком случае ваше дитя для меня 
мило». цікаво, що в цьому листі дружина куліша передала Максимовичам вітання 
від Шевченка: «тарас Григорович вам очень кланяется…»5

звичайно, що Максимович побував і у Щепкіна, до речі, про цей візит не знав 
навіть теодор Гріц, який у літописі життя і творчості артиста за 9 жовтня відзначив 
тільки те, що Щепкін у цей день зіграв роль Мерсьє у французькій комедії «Честь 
і гроші». Максимович писав: «Был я у Щепкина, который дуже тебе кланяется. он 
подал уже в отставку». останнє було значним перебільшенням, адже Щепкін продо-
вжував активно працювати на театрі, скажімо, з того часу й до кінця 1858 року він 
виходив на сцену понад десять разів, у тому числі в «ревізорі» й «Москалі-чарівнику». 
Можливо, Максимович мав на увазі, що тоді Щепкін збирався на гастролі до іркут-
ська і кяхти, розраховані на півроку, проте цього не сталося.

1  інститут рукопису Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 2, арк. 2.
2  На цей час, очевидно, куліш уже прочитав критичну рецензію Максимовича на роман «Чорна 

рада» в першому номері «русской беседы» за 1858 рік. Після цього їхні шляхи розійшлися.
3  інститут рукопису Національної бібліотеки україни ім. в.і. вернадського, ф. 32, 2, арк. 3.
4  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 29, арк. 1.
5  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 47, арк. 7–7 зв.
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Не міг не зустрітися Максимович і з Бодянським. На початку листопада 1859 року 
писав йому з Михайлової гори: «Мне жаль, что на эту зиму я должен был остаться 
на Михайловой горе, отлагая приезд в Москву до осени 1860 г. если мебель моя не 
в тягость вам, то пусть у вас пробудет до того времени»1. Після цього Максимович не 
міг потрапити до Москви понад десять років, але випадок із меблями свідчив, що він 
покладався на земляка Бодянського.

листи Максимовича до дружини свідчать про коло давніх друзів, які радо його 
приймали: «вечером вчера побывал у  Шевырёва, который тебе кланяется и  даже 
целует ручку: вы равно друг другу полюбились!» (10 жовтня); «я в  воскресенье по 
обыкновению отправился в 4 часа обедать к аксаковым, у которых пробыл до  10-ти: 
они очень рады твоим письмам, и мы много об тебе говорили» (25 листопада); «вче-
ра обедал у аксаковых. сегодня буду у кошелевых… Приедут и Хомяков, и Черкас-
ский на святки, а самарин Ю. уже давно приехал…» (23 грудня).

Максимович не забув і про підшукання собі постійної квартири, бо в номерах 
біля арбатських воріт виявилося вкрай незручно. вже 10 жовтня розповідав дру-
жині: «отправился искать себе квартиру на тверской или на Никитской; ибо вчера 
не удалось найти удобней, а у василия (в номерах. — В. М.) не выгодно, потому что 
на 3 этаже; накладно будет ногам моим». Максимович писав, що відвідав 20 (!) по-
мешкань для себе і нарешті в листі від 21 жовтня повідомляв Марії василівні: «25-й 
номер, из которого пишу теперь, высоко — на 3-м этаже; всякий раз 40 ступенек 
считать накладно для моих ног; и потому я завтра переезжаю отсюда в тот дом и в ту 
квартиру у Мебиуса, которую занимал ив. серг. аксаков». справді, наступного дня 
професор переїхав у постійне приміщення й написав дружині: «Наконец я сегод-
ня уже переночевал на своей новой квартире у  Мебиуса и  остался ею доволен…» 
Шевченкові повідомляв: «Пиши до мене: на тверском бульваре, в доме Юсуповой, 
у фотографа Мебиуса». Поет добре знав цей будинок, адже в березні 1858 року він 
там тричі був у сергія аксакова.

у Москві Максимович, як ми вже знаємо, перекладав псалми українською мовою 
й більше ніж через десять років, у березні 1869-го, з гордістю згадував у листі до Пе-
тра вяземського: «в Москве, в 1857 году, вы видели и одобрили мой опыт переложе-
ния псалмов на украинское наречие».

у листі до Марії василівни від 23 грудня 1858 року записав Псалом № 1412, час-
тину якого наведемо дослівно за перекладачем:

Моим голосом я ныне
 к Господу озвуся;
Моим голосом я ныне
 Ёму помолюся.
Пред лицем Ёго — моленья
 Мои выливаю;
Пред лицем Ёго — печали
 Мои выявляю.

1  Максимович М. листи. с. 51–52.
2  інститут рукопису Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 1, арк. 2 зв; № 

2, арк. 2; № 3, арк. 1; № 4, арк. 4.



484

Глава 7. «високоблаГородний Михайло МаксиМович»

в тую тяжкую годину,
 як дух знемагае,
увесь путь мой Господь вышний
 ведае и знае.
По пути, которым шов я,
 розставлены сетки;
Гляжу вправо — всем чужой я,
 Привету низвиткы;
Пристановища для меня
 Ни в кого немае;
Нихто в душу мою смутку
 Нихто не загляне.
к тебе, Господи, озвуся,
 стану говорити:
ты едина моя пристань,
 Моя доля в свете…

Немало часу віддав Максимович редагуванню зібрання творів відомого 
слов’янофіла івана киреєвського, з яким дружив і якого поважав. Ще на під’їзді до 
Москви писав дружині: «зашёл на могилу ивана и Петра кириевских, поклонился 
им с глубокой грустью и любовью моею». двадцять п’ятого листопада повідомляв: 
«я начал уже издание сочинений кириевского ивана в новооткрытой типографии 
Бахметьева, и вчера читал уже корректуру первого листа».

у тому ж листі читаємо про деякі московські заняття й плани Максимовича: «из-
дам к новому году малороссийскую игореву песнь, которой корректуру держал еще 
весной; издам после нового года букварь краткий… да ещё игореву песнь с русским 
переводом и примечаниями»1. Бачимо, що Максимович вважав «слово о полку іго-
ря» українським твором2.

Ще з травня 1858 року Максимович брав активну участь у відновленні товари-
ства аматорів російської словесності, робота якого після 30-х років практично при-
пинилася. Про свого секретаря члени товариства говорили: «вы воздвигли из гроба 
нового лазаря». у 1858 році Максимовича було також обрано дійсним членом комі-
тетів акліматизації тварин і акліматизації рослин, що працювали при Московському 
товаристві сільського господарства.

Принципова Шевченкова відмова Максимовичу в середині листопада 1858 року 
щодо надання йому поезій в газету «Парус», яку редагував іван аксаков (докладно 
розповідатиму в главі 8-й), зовсім не означала, що Шевченко порвав чи навіть по-
гіршив із ним дружні стосунки. Читаємо, як поет закінчував уже цитований лист до 
Максимовича від 22 листопада 1858 року:

1  інститут рукопису Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 2, арк. 1; № 8, 
арк. 2.

2  Після Максимовича до перекладу знаменитого твору зверталися Юрій Федькович, іван Франко, 
Панас Мирний, Максим рильський та ін. На початку ХХі століття «переспів із староруського на сучасну 
українську мову» зробив український поет Микола кондратенко.
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«Книжник Кожанчиков заходився був печатать мою поезію, так шеф жандармов за-
претив1. Возмутительна, каже. Отаке-то лихо. Добре, що я ще грошей од книжника не взяв. 
Попокліпав би очима, проциндривши чужі гроші.

Спасибі вашій любій Мар’ї Васильєвні за її ласкаве привітання. Перешліть їй, будьте 
ласкаві, оцей мій листочок з невеличкими віршами2. Та й оставайтеся здорові, нехай вам Бог 
помагає на все добре. Як побачите С. Т. Аксакова і М. С. Щепкіна, то поцілуйте сих старих 
дітей за мене тричі.

Згадуйте інколи щирого вашого
Тараса Шевченка».

до речі, в листі від 1 грудня 1858 року з Москви Максимович дякував Шевчен-
кові:

«спасибі тобі, мій любий і дорогий земляченьку, за твої прегарнії листи до мене 
і до моєї Марусі, котрая, може, сьогодні там, поглядаючи на дніпро-славуту і читаю-
чи твій дивнесенький “сон”, дякує тобі за його. скучно мені дуже тут без неї, і я вже 
виспівую собі:

лучче було б не різниться,
коли дав Бог подружиться...

от на такі-то часи, може, й лучче жити собі єдиному, хоча на все життя наше і не-
добре бути чоловіку єдиному, по слову Господню. а що, якби й справді Бог поміг нам 
одружити тебе, бурлаку, на Михайловій Горі!.. то-то б удрали весілля — таке, що аж 
сині гори дніпровії здвигнулись би на радощах; розпочав би я тоді з тобою і ту пляшеч-
ку вистоялки, що налита ще 1808 року, як мій дядько, блаженної пам’яті ілія Хведоро-
вич тимковський оженився на софії іванівні Халанській у турановці, на р. Шостці».

«Люблячий тебе Михайло»

Не можу не заторкнути й дещо інтимну складову московських листів Максимо-
вича до дружини Марії василівни на Михайлову гору, бо ж вони глибше розкрива-
ють теплу й щиру душу Михайла олександровича. тим більше, що ця зворушлива 
сторінка біографії Максимовича ще ніким не відкривалася. 

докладно розповідаючи про всі свої справи в Москві, Максимович у кожному лис-
ті приділяв увагу дружині, неодмінно висловлював свої гарячі почуття до неї. Ще по 
дорозі до міста Максимович писав Марії василівні: «от всего сердца обнимаю тебя, 
мое серденятко, и желаю тебе здоровья и покоя… сколько для себя, столько и для меня… 

1  Начальник ііі відділу в. а. долгоруков у відповідь на лист Шевченка з проханням дозволити йому 
друкування літературних творів у довідці від 4 листопада 1858 року повідомляв: «…Необходимо сделать 
распоряжение, чтобы со стороны цензурного комитета при рассмотрении его сочинений обращаемо 
было на оные строжайшее внимание, в особенности на прежде изданные им…»

2  водночас із листом до Михайла Максимовича Шевченко написав листа до Марії Максимович 
і переписав для неї свій вірш «сон» («На панщині пшеницю жала…»), про що далі розповідається в цій 
главі.
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Прощай же душка моя. еще раз обнимаю и благословляю тебя. любящий тебя Миха-
ил». ледве приїхавши до Москви, Михайло олександрович зізнався в листі: «Мне без 
тебя скучно, и особенно здесь в Москве, но об этом уж лучше и не говорить». для при-
кладу наведу ще й рядки з листа від 23 жовтня 1858 року: «Береги, милый друг, свое 
здоровье и спокойствие больше всего — и дома, и в гостях, и в дороге, ходя, стоя, сидю-
чи и лежа… ты видишь уже сама на опыте, что тебе надо заботиться о своем здоровье, 
а оно многим зависит и от спокойствия душевного и телесного… Пиши ко мне чаще 
и  больше: буду читать письма твои перед твоим портретом, воображая что слышу 
твои речи из уст твоих. Прощай мой милый друг, дочка моя сердечная, дружино моя 
верная, — от всей души обнимаю, целую и благословляю тебя»1.

ішов час, і свої почуття до дружини Максимович виплеснув у вірші, надісланому 
додому 20 листопада 1858 року:

туман Москву накриває,
Печаль-тоску наганяє,
а мені тоска й без того,
Бо нема кохання мого.
Марусенька на вкраїні,
а я собі на чужині;
ой, вона там удовою,
а я тута сиротою.

Було б лучче не різниться,
коли дав Бог подружиться.
ой, чим тоску розважати?
Будем весни дожидати;
и зійдемось, обіймемось,
укупі жить ми поймемось,
Нема лучче й краще в свете,
як укупе век нам жити!

до цього додавав у прозі:
«я вже знаю, що у тебе на Горе и в огороде твоем буде як у веночку; хазяйнуй же, 

моя дружина верная и распоряжайся, як знаеш, як лучче, так только, що б тобе жи-
лось там припеваючи и выграваючи, и здоровьичка своего не натружаючи, — щоб 
сама ты и к весне зацвела як кветочка, найлуччая и найкращая для мене усих квето-
чок на свете! а од мене буде тобе подмога на все, чого забажаеш, чого запытаеш»2.

Не втримаюся і процитую ще: «Моя дружина милая, моя зозуленько живенькая, 
моя голубко сизенькая, моя перепілочко, моя утонько, моя галочко, моя квітонько, 
моя криничко, моя веселочко, моя зірочко, моє сонечко, моє облачко, усе, усе моє ти 
на світі, усе яснеє і смутнеє, що Бог дає чоловіку, як рожаеться душа его на житье на 
сем свете!» Жінка, до якої звернені такі слова, мала бути щасливою.

1  інститут рукописів Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 1, арк. 2 зв.; 
№ 2, арк. 2 зв.; № 4, арк. 4 зв.

2  інститут рукописів Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 6, арк. 1–2.
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із перших днів перебування в  Москві Максимович відправляв дружині щедрі 
подарунки. скажімо, 21 жовтня він повідомив: «выбрали для тебе уже фортепиано 
у лейнгольда, за которое заплачено ему 200 р. сер., да за ящик для него и укладку 
10 руб. и оно уже отправлено к тебе и должно явиться к тебе прямо на Гору: готовь 
деньги извощику, по накладной, рублей около 30-ти сер., но сперва посмотришь, по-
ставив на место фортепиано, в целости ли довезено. откладывали до зимнего пути, 
но я желал, чтоб ты поскорее имела удовольствие оглашать своею музыкою твое ми-
ленькое убежище в нагорной нашей хатке».

Були й дрібніші, але зворушливі передачі в україну з Москви з професійними 
рекомендаціями: «…сего дня отправлены будут на почту семена для твоего огорода 
и цветников; я сам выбирал их у Майера на лубянке и заплатил 12 р. сер. должны 
быть хороши. для цветов… приготовь землицу получше, почернее и пожирнее из 
перетлевших листьев и трав».

особливою турботою Максимовича був подарунок дружині на день народжен-
ня. він вирішив справити розкішну шубу: «Шуба тебе будет делаться на следующей 
неделе» (10 жовтня). Через десять днів — 21 жовтня — з почуттям добре виконаної 
роботи повідомляв: «Шуба тебе будет готова послезавтра, т. е. в четверг, и, кажется, 
ты будешь ею довольна, как мехом и воротником, так и верхом из черного атласа. 
Мантиль белая с черными хвостиками и также муфта куплены уже (за 31 р.), и уда-
лись очень; совершенно горностаевые… Шуба с мантилью и муфтою будут высланы 
на первой же тяжелой почте, еще в октябре в последних числах…»1

до дня народження Марії василівни люблячий чоловік відправив в україну свій 
екіпаж2: «Не знаю, как-то поехали наши экипажи… в эту неблагоприятную погоду 
и благополучно ли доедут к тебе… но, авось, Бог даст им путь добрый». двадцятого 
листопада Максимович обіцяв коханій дружині: «завтра, як водиться, я таки випью 
трошки за твое здоровьячко, наливши по Марусин поясок3 чого нибудь смачненько-
го, такого, що губи злипаються». і знову висловлював їй щирі побажання: 

«дай же, Господи, щоб ти була завсегда здорова на весь новый год твоей жизни, 
щоб у тебе нищо не болело, ни душа, ни тело! од всей души обнимаю тебе, целую 
и милую, моими мыслями, и благословляю тебе, мою ридную, мою верную, мою ко-
ханую и бажаную Марусеньку тебе любящий и тобі вірний друг Михаил».

вчитуючись у ці рядки вперше через півтора століття, глибше розумієш, наскіль-
ки дорогою була йому Марія василівна, яка стала живою душею Михайлової гори. 
Максимович розривався тоді між ними і Москвою, в якій відчував повноту інтелек-
туального життя.

а що сам просив у дружини Михайло олександрович? звісно, крім того, щоб 
вона була здоровою та щасливою? сала! Незадовго до різдва писав: «Питаеш, моя 
голубко, якого мені гостинця прислати сюди? а вже ж сала, да доброго такого, якого 

1  інститут рукописів Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 3, арк. 1, 1 зв., 2.
2  Ще тільки приїхавши в місто, Максимович написав дружині: «Пролётку пришлю зимою, тогда 

дешевле будет».
3  Максимович красиво обіграв із іменем дружини українське прислів’я «випий по Марусин по-

ясок» — до смужки на келихові, чарці, склянці, тобто трохи неповний.
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только добути можна! да ще, серденько, хотів би я, щоб ти мені к різдву прислала яч-
ной крупы на горшок кути, не больше, только такой, щоб сама своими биленькими 
руками выбрала зернятко до зерна. а торбинка од тебе з узварцем уже есть у мене. 
так у мене и буде тоди чим риздво стречать, по наському, не по-московському»1.

зберігся невеличкий лист художника костянтина трутовського до Михайла 
Максимовича від 16 січня 1860 року, в якому на першому місці знаходилася «страте-
гічна інформація»: «сало мы получили, иван  иванович (художник іван соколов. — 
В. М.) передаст его тарасу Григорьевичу».

от уже справжні хохли! вони й  розпоряджалися домашнім харчем, як щирі 
й  щедрі українці. скажімо, у  спогадах олександра Благовєщенського зустрічаємо 
такі слова про Шевченка: «якось він одержав із рідних місць малоросійське сало 
і з цього приводу влаштував дружню вечірку». до речі, син Михайла Погодіна, який 
спостерігав за Гоголем у Москві, коли той жив у них, згадував, що «он был в душе хле-
босол, как всякий истинный малоросс». Про гостинність Щепкіна ходили легенди. 
у Москві щиро й радо приймав своїх земляків Бодянський. Максимович, очевидно, 
також поділився салом із московськими кацапами.

«Я вас просив, щоб ви мене оженили»

у згаданому листі до Шевченка від 15 листопада 1858 року Максимович писав 
про Марію василівну: «Жінка зосталась там на Михайловій Горі на хазяйстві. 
вона тобі кланяється сердечне, і я з нею кланяюсь тобі, як і всі, кого довелось ба-
чити в києві».

Шевченко відізвався вже 22 листопада, надіславши теплого листа до дружини 
Максимовича, який наводжу повністю:

«І вельми шанобная і любая моя пані Мар’є Васильєвно!
Спасибі вам, моє серце єдинеє, за ваше щиро ласкаве привітання. Я думав, що ви давно 

вже в Москві сумуєте, аж бачу, що ви тепер по Михайловій горі похожаєте, на сині гори 
поглядаєте, з Дніпром розмовляєте, та й мене, сірому одинокого, на чужині не забуваєте. 
Спасибі ж вам ще раз, моє серце єдинеє.

Якби ще ви згадали про те, що я просив вас в Москві, та заходилися гарненько коло сего 
святого діла, то це було б так. А ви, мабуть, уже і забули мою просьбу? То я ж вам нагадаю. 
Я вас просив, щоб ви мене оженили. Оженіть, будьте ласкаві! а то як ви не ожените, то 
й сам Бог не оженить, так і пропаду бурлакою на чужині. На те літо, як Бог поможе, я буду 
в Києві і на Михайловій горі, а ви там де-небудь під явором або під вербою і поставте мою за-
квітчану княгиню, а я піду погулять та й зостріну її. Полюбимось, то й поберемось. Бачите, 
як просто і гарно. Зробіть же так, моє серце єдинеє, а я вам тепер шлю замість парчового 
очіпка мій невеличкий “Сон”, а літом привезу величенну поему, як зробите по моєму проше-
нію, а як же ні, то й ні.

1  інститут рукописів Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 2, арк. 2 зв., 3 
зв.; № 6, арк. 2 зв.
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СОН
На панщині пшеницю жала,
Втомилася, не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитеє кричало
У холодочку за снопом.
Розповила, нагодувала,
Попестила і ніби сном,
Над сином сидя, задрімала.
І сниться їй той син Іван,
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий,
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою-таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть
Та йдучи колоски збирають,
Як тая доленька чужая…
І усміхнулася небога.
Прокинулась, нема нічого,
На сина глянула, взяла
Його тихенько сповила,
Та, щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пішла.

Не здивуйте, який удався. Не забудьте ж, моя голубко сизая, моєї великої просьби і мене, 
искреннего вашого Т. Шевченка».

Пересилаючи Шевченків лист до Марії василівни, Максимович навчав її:
«дома нашёл я письмо от тараса, который прилагает и тебе письмецо со сти-

хами, которые при сем посылаю. вот какой любезный ответ на твое приветанье, 
которое написал и в моем к нему письме. Пришли ко мне ответец к нему, в кото-
ром подякуй ему за его гарный “сон”, который даст Бог, а таки збудется; подякуй за 
его память и ласку к тебе, и пообещай, що ты будешь ему шукать и выглядать ему 
дружыны, як червоной калины, абы только прибував на берега днепровськии»1.

Марія василівна виконала всі настанови чоловіка в  листі до Шевченка від 
21 грудня 1858 року:

«дякую вам дуже за ваш дорогий привіт ко мне, я очень обрадовалась, когда по-
лучила ваше письмецо и, прочитавши, узнала, что вы, слава Богу, здоровы; спасибі 
вам за гарний ваш “сон” і за вашу память обо мне… вы до нас приезжайте, і тоді по-
бачите самі, яка вам дівчина приглянеться: у нас все гарні; ви думали, що я і забула, 
чого ви мене просили, а я зовсім і не забула, думаю, якби мені Бог поміг вам найти 

1  інститут рукописів Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, ф. 32, № 8, арк. 1 зв.
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гарну квіточку для нашого любимого і гарного українця… Ще раз дякую за дуже гар-
ний “сон” і за пам’ять вашу; прощайте, наш добрий і любимий земляче, желаю вам 
ще раз от щирого сердца своего всего лучшего в мире; и прошу не забывать любя-
щей вас землячки вашей Маруси Максимович».

уже сподіваючись побувати на Михайловій горі й  нарешті одружитися за до-
помоги Марії василівни, Шевченко писав їй 25 березня 1859 року: «Якби-то так 
сталося, дуже добре було б. Аж страх обісіло вже мені бурлакувати».

дуже важливий момент у  житті ще молодого, сорокап’ятирічного Шевченка! 
він таки сподівався створити сім’ю й бути щасливим! в україні! але Марію Макси-
мович просив:

«Передайте моїй будущій молодій княгині оцю невеличку і не весільну пісеньку:

Якби мені черевики,
То пішла б я на музи́ки…
     Горенько моє!
Черевиків немає,
А музика грає, грає,
     Жалю завдає!
Ой піду я боса полем,
Пошукаю свою долю:
     Доленько моя!
Глянь на мене, чорнобриву,
Моя доле неправдива,
     Безталанна я!
Дівчаточка на музи́ках
У червоних черевиках —
     Я світом нужý...
Без розкоші, без любові
Зношу свої чорні брови —
     У наймах зношу!..»

сумний вірш, написаний ще на засланні у другій половині 1848 року…
Невеселим вийшов і наступний лист до Марії василівни від 10 травня 1859 року, 

хоча йшлося про ту ж надію одружитися:

«Воистину Христос воскресе!
Мій любий, мій єдиний друже! Спасибі вам, моє серденько, за ваше щиреє, ласкавеє пись-

мо1. В той самий день, як я получив його, заходився клопотать о паспорті, та й досі ще не 
знаю, чи дадуть мені його, чи ні2. Перше в столицю не пускали, а тепер з ції смердячої сто-
лиці не випускають. Доки вони будуть згнущатись надо мною? Я не знаю, що мені робить 
і що почать. Утікти хіба нищечком до вас та, одружившися, у вас і заховаться. Здається, 

1  цей лист Марії Максимович невідомий.
2  Прохання видати йому документ на проїзд до київської, Чернігівської та Полтавської губерній 

терміном на п’ять місяців «для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры» Шевченко подав до ради 
академії художеств 5 травня 1859 року.
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що я так і зроблю. До 15 мая ждатиму паспорта, а там що буде, то нехай те й буде1. А поки 
що буде, посилаю вам свій портрет, тілько, будьте ласкаві, не показуйте портрет дівчатам, 
а то вони злякаються, подумають, що я гайдамацький батько, та ні одна й заміж не піде 
за такого паливоду. А тим часом одній найкращій скажіть тихенько, щоб рушника дбала 
та щоб на своєму огороді гарбузів не сажала. Так що ж, позичить, як на своєму не посадить. 
О! бодай такої сусіди одцурались!

Оставайтеся здорові, мій любий, мій єдиний друже! В маї або в іюні побачимось, а поки 
що де набачите, що гарбузи посажені, то так з коренем і виривайте.

Искренний ваш Т. Шевченко».

у зв’язку з цим наведу невідому згадку про Шевченка в листі кулішевої дружи-
ни олександри Михайлівни до Максимовича, відправленого з Петербурга до Мосв-
ки 30 квітня 1858 року: «Потеряв надежду ехать на Михайлову гору с Шевченком, 
я решилась обратиться к вам… Не располагаете ли вы сами ехать в нынешнее лето 
в Малороссию?»2

тарас Григорович виїхав з Петербурга в україну 25 травня 1859 року. до села 
Прохорівки прибув 13 червня на човні-дубівці з селянами придніпровського села 
козинців. Гостював поет понад тиждень, намалювавши прекрасні портрети Ми-
хайла Максимовича (19 червня) та його дружини (22 червня). Михайло Чалий, 
посилаючись на самого Максимовича, писав, що Шевченко «приходил только 
ночевать к нему, а остальное время проводил в поле и в других местах, где рисо-
вал, беседовал с крестьянами… в разговорах с женою его кощунствовал, что весьма 
часто делал и в больших компаниях». залишивши у Максимовича свою валізу та 
деякі речі, поет вирушив до кирилівки через Мліїв і Городище, де хотів оглянути 
цукровий завод яхненка та симиренка. двадцять сьомого червня Шевченко при-
був до кирилівки, 27-го — вже був у корсуні у варфоломія Шевченка. восьмого 
липня виїхав у кирилівку, а наступного дня через Городище і Мліїв попрямував до 
Межиріча. одинадцятого липня — до Городища, а 12 липня повернувся через ки-
рилівку в корсунь до варфоломія. тринадцятого липня, переправившись на човні 
через дніпро, пішов на Михайлову гору до Максимовичів і  недалеко від іхнього 
будинку був заарештований…

цікаво, що 22 липня, коли Шевченка знову відправляли з  Черкас в  Мошни, 
хтось із друзів попросив сказати що-небудь на прощання. Поет відповів: «Що вам 
сказать, хіба що таке:

Через гору Микитину
Ведуть Варку підтикану,
Кричить Варка, репетує,
Ніхто Варку не рятує».

1  Начальник ііі відділу в. а. долгоруков сповістив міністра імператорського двору в. Ф. адлерберґа 
про дозвіл Шевченкові виїхати в україну 24 травня 1859 року. одночасно було віддано розпорядження 
про встановлення над Шевченком в україні суворого поліційного нагляду.

2  рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 29, арк. 1.
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скільки гіркої правди й добродушної іронії вчувається в тому цитуванні народ-
ної пісні безправним арештантом…

у той приїзд тарас Григорович хотів знайти шматок придніпровської землі для 
своєї майбутньої хати. двадцятого серпня 1859 року писав до варфоломія Шевчен-
ка: «…Мені вдень і вночі сниться ота благодать над Дніпром, що ми з тобою оглядали». зем-
ля належала поміщику Никодиму Парчевському, той зволікав із продажем ділянки 
біля села Пекарів і зрештою відмовив. Був ще намір, про який Шевченко сповіщав 
тому ж адресату 2 листопада: «Максимович у Прохорівці уступає мені таке саме добро, 
як і у Парчевського, тілько що не коло Дніпра, от моє лихо! Видно Дніпро, та здалека, а мені 
його треба коло порога…»

двадцять шостого липня Шевченка було відправлено до києва, а  затим  — 
13 серпня — він змушений був виїхати до Петербурга.

у листі до Максимовичів від 22 липня з Мошнів Шевченко ще висловив надію: 
«На той рік, може, буду вашим сусідом». але в листі до них 26 липня вже зазначав: «…Не 
знаю, чи швидко нам доведеться бачитися».

вони не побачилися вже ніколи…
у вересні 1859 року дружина куліша писала Марії василівні про Шевченка: 

«я думала, що він женитця на україні. аж, видно, нікого не уподобав». але насправді 
хіба в цьому причина? Шевченко прагнув жіночого тепла й відчував жагучу необ-
хідність у ньому. та що могла зробити Марія Максимович для самотнього генія? він 
і сам смиренно пророчив: «А як же ні, то й ні».

Нагадаю, що влітку‒восени 1860 року поет зробив ще одну, останню, спробу 
одружитися з двадцятирічною наймичкою ликерою Полусмаковою, розрив з якою 
він пережив болісно і  тяжко. залишився пронизливий вірш, датований 5 серпня 
1860 року, коли ще була надія на вінчання з юною ликерою:

Моя ти любо! мій ти друже!
Не ймуть нам віри без хреста,
Не ймуть нам віри без попа.
раби, невольники недужі!
заснули, мов свиня в калюжі,
в своїй неволі! Мій ти друже,
Моя ти любо! Не хрестись,
і не кленись, і не молись
Нікому в світі! збрешуть люде,
і візантійський саваоф
одурить! Не одурить Бог,
карать і миловать не буде:
Ми не раби його — ми люде!
Моя ти любо! усміхнись 
і вольную святую душу
і руку вольную, мій друже,
Подай мені. то перейти
і він поможе нам калюжу,
Поможе й лихо донести
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і поховать лихе дебеле
в затині тихій і веселій.

Не вдалося нашому кобзареві пожити в такій хатині…
востаннє тарас Григорович написав Максимовичам 9 жовтня 1859 року:
«Мої любії, мої единые друзі, чи ви ще й досі, на Михайловій горі гуляючи, дивитесь на за-

дніпрянські гори? Благо вам, мої единые друзі! Я вже другий місяць як гнию в петербургскому 
болоті та тілько сьогодня урвав швидкий час, щоб написать вам хоч тілько те, що я живий 
і здоровий…

Не забувайте щирого Вашого друга Т. Шевченка».

у той же час — 9 жовтня — Максимович писав Шевченкові з Михайлової гори:

«коханий земляче, тарас Григорович!
…Шлем к  вам наши приветы с  Михайловой Горы; а  с  тем вместе посылаю 

вам вышитую для вас украинскую сорочку, позабытую вами сороку и  платок 
и  обещанный вам 3-й том летописи величковой. от всей души желаем вам здо-
ровья, светлого духа и  художественного, творческого вдохновения на берегах Не-
вских. Не забывайте нас и хоть изредка отзывайтесь к нам сюда, на берега днепров-
ские, где в окрестностях Михайловой Горы оставили вы о себе живейшие и самые 
сердечные воспоминания…

еще раз желаю вам здоровья и  поэтического воодушевления и, обнимая вас 
мысленно, остаюсь навсегда душевно преданный вам

М. Максимович».

На початку наступного року — 24 січня — Шевченко попросив андрія козач-
ковського переслати три примірника «кобзаря» на ім’я Михайла Максимовича, за 
що той подякував у листі від 25 березня 1860 року. тоді ж він сповістив Шевченка 
про народження у сім’ї Максимовичів сина олексія…

востаннє родина Максимовичів написала Шевченкові 14 грудня 1860 року: 
«а мы с Марусею моею немало тужим… всякий раз, как вспоминаем вас, а это слу-
чается нередко… отзовитесь, пожалуйста, к  нам и  дайте о  себе нам знать: как вы 
поживаете и сподиваться ли нам вас на украйну в следующее лето?..»

до наступного літа Шевченко не дожив. Навесні 1861 року в україну прибула 
домовина з його прахом…

«Прощай, славний наш Тарасе!»

у вже згаданому листі до Шевченка від 9 жовтня 1859 року Максимович написав 
знакові слова стосовно поетового перебування в україні, зокрема на Михайловій горі, 
влітку того року: «…в окрестностях Михайловой горы оставили вы о себе живейшие 
и самые сердечные воспоминания. а на правой стороне днепра Вы стали лицом 
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мифическим, о котором идут уже баснословия и легенды наравне с преда-
ниями старых времён»1 (виділено мною. — В. М.). Не випадково, що ці слова Мак-
сим рильський у 1943 році наводив на доказ того, що «виняткове значення Шевченка 
для рідної країни розуміли Шевченкові сучасники ще за його життя»2. Максимович 
був одним із перших серед них, і він зафіксував своє розуміння всеукраїнської масш-
табності кобзаря, зокрема, в поетичних рядках. На смерть Шевченка мешканець Ми-
хайлової гори відгукнувся 12 березня 1861 року пронизливо-тужливим віршем:

все утрата в певних людях
 ой, як не тужити!
от, і нашого Шевченка
 Не стало на світі…

Порівнявся день із ніччю
 сонце пригріває;
Пропада зима велика,
 весна настигає.

от із того дніпра скине
 ледянії шати,
стануть луги зеленіти,
 сади розцвітати.

заспівають жайворонки
 весело у полі,
і возрадуються люди,
 Що дождались волі.

а ти, друже, непробудно
 заснув на чужині,
і не будеш твоїх пісень
 співать на вкраїні.

Не судилось, як хотілось,
 Щоб у своїй хаті,
На тій горі наддніпровій
 Життя зазнавати.

1  Народні перекази та легенди про поетове перебування на канівщині зібрано й опубліковано найпер-
ше у статтях М. Ф. Біляшівського «рассказы крестьян с. Пекарей о т. Г. Шевченко» («киевская старина. 1894. 
№ 2) і о. к. дорошкевича «Шевченко в селянських переказах» («Життя й революція». 1929. № 3) та ін.

скажімо, у радянського літературознавця олександра дорошкевича читаємо щодо цитованих слів 
Михайла Максимовича:

«це дуже характерне зауваження: ще тоді, як вагу Шевченкової поезії не цілком усвідомила собі 
інтелігенція (тоді — великою мірою маєткова), селянські маси вже творили “баснословия и легенды”. 
і саме на Правобережжі, звідки походив сам Шевченко і де компактною масою, в тяжких економічних 
умовах, жили кріпаки…»

2  див.: Пам’яті т. Г. Шевченка. збірник доповідей, читаних на ювілейній Шевченковій сесії академії 
наук урср 3 і 10 березня 1943 року. видавництво академії наук урср, 1944.
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іншу долю Божа воля
 для тебе судила,
Що високим даром пісень
 тебе наділила.

дала серце, щоб любило
 Широкую волю;
віщу душу, щоб боліла
 за людську недолю.

ясні очі, щоб лилися
 з їх сльози гарячі;
Щоб по світу роздалися
твої дивні плачі…

стоїть верба під горою,
 На дніпр похилилась;
за коханим своїм сином
 Мати зажурилась.

вічна пам’ять тобі, друже,
 кобзарю єдиний!
твоя пісня, твоя слава
 Не вмре, не загине…

Максимович взяв участь у похоронах Шевченка (він приплив на човні з Михай-
лової гори) і 12 травня 1861 року написав вірш «На похорон т. Гр. Шевченка під 
каневом», який вже в червні було опубліковано в часописі «основа»:

сподівалися Шевченка
 сей год на вкраїну;
а дождалися побачить
 його домовину.

стоїть в каневі в соборі,
 вся квітками ввита;
По-козацьки — червоною
 китайкою вкрита1.

1  китайка — первісно густа шовкова тканина, яку завозили з китаю, потім — бавовняна тканина 
місцевого виробництва. за козацьким звичаєм, тіло померлих козаків покривали червоною китайкою, 
про що згадано в численних народних піснях і думах.

Молодий, двадцятип’ятирічний тарас Шевченко писав у санкт-Петербурзі, де помер (вірш «іван 
Підкова»):

Минулося — осталися
Могили на полі.
високії ті могили,
де лягло спочити
козацькеє біле тіло,
в китайку повите.

лев Жемчужников згадував про похорон Шевченка: «Гроб его был покрыт, по казацкому обычаю, 
широким красным покрывалом».
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ідуть люде, — перед нею
 Поклон покладають,
і за душу кобзареву
 Господа благають.

скільки виплакав він горя
 Горкими сльозами,
скільки виспівав печалі
 віщими словами!

все бажалось йому волі
 для свого народа…
і не дождав того часу,
 як зійшла свобода!

у столиці над Невою,
 його поховали;
Честь великую і славу
 йому воздавали.

тяжко ж йому на чужині
 і в вінку лавровом…
душа рвалась на вкраїну,
 к горам Наддніпровим.

«там широко, там весело
 од краю до краю…»
так співав він над Невою,
 у великом жалю.

із могили домовина
 На світ піднялася;
Через Мóскву, через київ,
 сюди донеслася.

На симона на зилота
 задзвонили в дзвони;
стали править кобзареві
 Нові похорони.

от несуть його на мáрах1

 з собору под гору,
де старий дніпро-славута
 іде по простору…

уволили твою волю,
 українські діти:
На Чернечу несуть гору,
 де ти хотів жити.

1  Мáри — ноші для перевезення мерців.
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уволили твою волю
 друже незабутній…
і по смерті, як за жизні
 твой путь многотрудний!..

Ходять хмари кругом сонця;
 вітер подихає;
Шумить дніпро під човнами,
 тебе провожає…

везуть тебе простим возом
 до нової ями,
везуть хлопці і дівчата
 кручами, ярами.

Перед тебе — червоними
 корогвами має…
Христос воскрес! Хор церковний
 до гробу співає…

от і стали всі круг тебе
 На горі Чернечой…
Чи ти чуєш людський гомін,
 Надгробнії речі?

Чи ти чуєш: вічну пам’ять
 тобі возгласили;
Брати й сестри над тобою
 знов заголосили;

Плачуть, тужать твої други;
 ввесь народ сумує:
сиплють землю тобі й кажуть:
 Нехай він царствує!

Прощай, славний наш тарасе!
 Прощай, милий брате!
справді — лучче в своїй землі
 і косткам лежати.

Прості поетичні рядки Максимовича дивовижно точно передають тужливу ат-
мосферу Шевченкових похорон. особливо важливо наголосити, що Михайло олек-
сандрович, здається, тоді єдиний позначив шлях поетової домовини з Петербурга 
в україну через Москву:

Через Мóскву, через київ,
 сюди донеслася.

зі слів Максимовича «основа» повідомила й про званий обід, який він організу-
вав на честь Шевченка в Москві, та опублікувала вже згаданий нами вірш «25 марта 
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1858»: «На перепутьи в Москве, за обедом, данным Шевченку, прочитано было сле-
дующее стихотворение…»

Через рік після Шевченкової смерті Максимович відвідав могилу поета і 14 трав-
ня 1862 року написав про це Бодянському: 

«Побував у  каневе, и  на тарасовой могиле, де одбули мизерную и  пьяную го-
довщину, натягнувшись и сами по тарасовски, з досады. от вам и песенька, на сей 
случай мною написанная и еще никому не читанная:

Прощай, тарасе, брате милий!
отсе — в тебе мы побули,
и годовщину край могили
як подобае одбули:
Мы помолились и впились,
як упивався ты колись…

* * *

Хвала, кобзаре наш единый,
Хвала з обох сторон днепра,
Прощай, любимче украины,
Прощай, Чернечая гора!
Гей, днипре, батьку, приспешай — 
Неси наш човен, колихай!»

Максимович розповідав Бодянському про ці вкрай скромні поминки: «…с на-
шей стороны днепра было панков человек с десяток или с полтора, а из каневцев 
ни единой души, кроме полицейских четырех чинов, да о. Феодосия с служащим 
там уроженцем нашей стороны, Прохоровичем, который и звал нас туда нарочитым 
своим приездом в Прохоровку. Не было даже варфоломея Шевченко из корсуня; 
был только родной брат тарасов, старый Никита, да сестра; обое  — живое подо-
бие кобзаря, так, что аж сумно глядеть было на Никиту; как будто тарас выйшов из 
могилы и частуе сам горелкою и деренивкою».

тужливий характер цих слів посилюється постійним акцентуванням того, що на 
тарасовій могилі вони з горя «впились», нібито за прикладом поета:

Горилкою впиваясь дуже —
Нехай тоби земля пером!
а наповав ты, славный друже,
сладкоспивучим нас вином;
твий хмиль задавсь на много лет,
а слава стала на ввесь свет.

утім, у  цих нелукавих рядках, як і  в  інших посмертних критичних висловах 
Максимовича на адресу Шевченка, немає тієї мстивої зневажливості, що випирала 
у згадках куліша про «п’яного кобзаря тараса», «п’яного, як темна ніч, Шевченка».

рік смерті Шевченка став для Максимовича вкрай тяжким у  творчому плані. 
На початку 1862 року зізнався Бодянському: «…Ничего во весь год не написал, если 
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выключить из этого итога два стихотворения в память тараса. Принимался за мно-
гое и ничего не клеилось — всё бросал и рвал в куски». втім, у рік Шевченкової кон-
чини Максимович провів жорстку полеміку з кулішем щодо Гоголя. 

«Куліш жорстокий у своїх осудженнях Гоголя»

Почалося з рецензії Максимовича на кулішеву «Чорну раду» в першій книж-
ці «русской беседы» за 1858 рік. особливу увагу професор звернув на епілог до 
роману, в якому куліш, зокрема, писав: «судя строго, малороссийские повести Го-
голя мало заключают в себе этнографической и исторической истины, но в них 
чувствуется общий поэтический тон Малороссии… Малороссияне, призванные 
им к  сознанию своей национальности, им же самим устремлены к  любовной 
связи ее с  национальностью севернорусскою, которой величие он почувствовал 
всей глубиной души своей и заставил нас так же почувствовать. Назначение Гого-
ля было — внести начало, глубокого и всеобщего сочувствия между двух племен, 
связанных материально и духовно, но разрозненных старыми недоразумениями 
и недостатком взаимной оценки». крім того, куліш заявив: «…я желал выставить 
во всей выразительности олицетворенной истории причины политического нич-
тожества Малороссии и каждому колеблющемуся уму доказать, не диссертациею, 
а художественным воспроизведением забытой и искаженной в наших понятиях 
старины, нравственную необходимость слияния в одно государство южного рус-
ского пелемени с северным».

Максимович звинуватив куліша в  приниженні заслуг повістей Гоголя з  укра-
їнського життя з  метою вивищення значення «Чорної ради»1. вкрай ображений 
цим, куліш відповів Максимовичу двома великими статтями в часописі «основа» за 
квітень і травень 1861 року під назвою «Гоголь, как автор повестей из украинской 
жизни»2. уже в першій з них він заявив: «Гоголь не знал простонародной украины 
и изображал её как барин, видящий в мужике одно смешное… Гоголь, как живописец 
быта украинского, был больше москаль и  горожанин, нежели украинец, хорошо 
знающий жизнь изображаемого народа»3. власне, тут маємо повтор оцінки Миколи 

1  тут доречно зауважити, що Максимович сприяв кулішеві в написанні біографії Гоголя, передав-
ши йому листи письменника до нього. На початку січня 1854 року писав кулішеві: «радуюсь, что письма 
к вам посланные, послужили добрым запасом… для биографии Гоголя. уверен, что она будет прекрас-
на…» справді, 18 червня 1856 року Максимович високо оцінив працю куліша: «ваши “записки” о Гоголе 
драгоценная книга. как много нового успели вы, в такое короткое время, собрать и прибавить к прежне-
му вашему “опыту биографии Гоголя”! вот что значит приняться за дело с любовью. и с каким уменьем 
расположили вы собранные вами письма Гоголя и воспоминания о нем его друзей и знакомых! Жизнь 
его в вашей книге становится как бы наяву перед читателем и раскрывается все более и более. я имел 
удовольствие послужить вам, чем случилось, для вашего прекрасного труда».

Проте у цьому ж листі Максимович уже висловлює свою незгоду з автором щодо ряду питань біо-
графії Гоголя.

2  Починаючи з другої статті назва виглядала так: «Гоголь, как автор повестей из украинской жизни 
и истории». всього куліш опублікував чотири статті («основа», 1861, № 4, 5, 9, 11/12).

3  Кулиш П. Гоголь, как автор повестей из украинской жизни // «основа». Южно-русский литератур-
но-ученый вестник. 1861. апрель. с. 79, 87.
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Полевого, який у рецензії на першу частину «вечорів на хуторі біля диканьки» звер-
тався до Гоголя: «вы, сударь, москаль, да ещё и горожанин».

етнографічний перегляд Гоголевих повістей куліш знову-таки пересипав ін-
вективами про: «крупный недостаток относительно знания простонародной 
украины, изображаемой Гоголем»; «украинца, изуродованного Гоголем»; «Гоголь 
при сочинении первой повести “вечеров на хуторе” не знал поселянина близко. 
он видел его только с помещичьего крыльца или из коляски»; «Надобно думать, что 
Гоголь видал только снаружи хаты украинских поселян»; «Никакой талант не может 
загладить погрешностей против коренных нравов и обычаев, сохраняющих из века 
в век известную национальность»; «Гоголевская украина в натуре не существует»; 
«он не понимает народа…» тощо.

залюблений у  Гоголя та його творчість Максимович кипів, читаючи все це 
(«много ответственности взял на себя этнографический критик»), але вкрай обури-
ли його категоричні заяви куліша, зроблені в другій статті, тим більше, що для за-
перечення Гоголя куліш використав Шевченка. Пантелеймон олександрович, між 
іншим, писав, що українці не зречуться нещадних поетових слів: «а наша правда 
п’яна спить!», незважаючи на їхню гіркоту для національного почуття:

«Но от Гоголевых украинцев, влюбляющихся по-солдатски и сватающихся по-
цыгански, от Гоголевых рыцарей-полковников, которые позволяют себе тузить 
бурсаку сыну “так, что хоть бы и  не пробовать” мы решительно отрекаемся. Мо-
жет быть, и есть на свете такая нация, которая назовет их своими кровными типа-
ми, но мы, все те, кто в настоящее время имеет драгоценное право называть себя 
украинцем, объявляем всем вообще, кому о том ведать надлежит, что разобранные 
и  упомянутые мною типы гоголевских повестей  — не наши народные типы, что 
хотя в них кое-что и взято с натуры или угадано великим талантом, но в главнейших 
своих чертах они чувствуют, судят и действуют не по-украински, и что поэтому, при 
всем уважении нашем к таланту Гоголя, мы признать их земляками не можем»1.

важко було поєднати цей національний нігілізм із устремлінням автора зо-
бразити Гоголя апостолом «любовного зв’язку» російського й українського наро-
дів… Максимович взявся за перо й  опублікував у  газеті «день» цілу серію статей 
«оборона украинских повестей Гоголя», в  яких виявив себе блискучим ученим 
і публіцистом.

Михайло олександрович почав працювати, щойно прочитавши статтю кулі-
ша в травневому номері «основи», і вже 26 серпня писав івану аксакову: «радуясь 
вашему “дню”, я хотел его приветствовать не голословно, а словесно и письменно; 
и  вот начало писанию моему: 2 статьи “обороны Гоголя”. я  думаю и  уверен, что 
вас оскорбила так же как и  меня, новая критика взбалмошного кулиша, начатая 
в  “основе”. а  потому всем вам конечно будет по мысли моя “оборона”… статей 
будет до 8-ми, такого же размера, т. е. около 6 листочков в  каждой; следственно 
каждая может поместиться в одном номере. впрочем, я не ручаюсь за число статей 
моей “обороны”, она будет зависеть от числа статей критика кулешова. июньской 

1  Кулиш П. Гоголь, как автор повестей из украинской жизни. с. 19–20.
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книжки “основы” я еще не получал. Много чести кулишу такая длинная “оборона”; 
но Гоголь того требует; и я надеюсь, что читателям не будет скучно…»1

у цьому листі Максимович повідомив івана аксакова про свій розрив 
з «основою»: «я готов вам писать статьи и о малороссийской словесности вообще. 
Пусть будет мой голос о ней в вашей газете; а кулиш может себе разглагольствовать 
и  антикритничать против меня в  “основе”, с  которою я  разстаюсь, ибо она, т. е. 
Белозерский, со мною обошелся по-кулишовски и не стоит того, чтобы мне иметь 
с ним дальнейшее сношение. спекулянты — оседлали малороссийскую народность, 
как лошадку для промысла себе»2.

На противагу кулішу з його суб’єктивним, емоційним і вузьким етнографічним 
підходом до проблеми українських повістей Гоголя, Максимович постав університет-
ським професором-аналітиком із масштабним науковим мисленням і переконливи-
ми фактами, в яких він буквально купався. це дозволило Максимовичу переконува-
ти читачів у тому, що куліш «чрезмерно жесток и не воздержан в своих осуждениях 
Гоголя». цікаво, що значно пізніше мудрий іван Франко так само написав узагаль-
нююче, що куліш виступав в «основі» з «занадто суворими судженнями про Гоголя». 
захищаючи генія, Максимович був скрупульозним у  найменших дрібницях3. ска-
жімо, в «основі» куліш висміював Гоголя за те, що він нібито недоцільно писав про 
балалайку стосовно українських вечорниць, а  Максимович дошкульно відповідав:  
«…Балалайка на вечерницах — есть краска совершенно местная, без которой такому 
живописцу, как Гоголь, нельзя было и  обойтись в  картине хуторских украинских 
вечеров, писанной в  тридцатых годах нынешнего столетия. да и  теперь ещё, идёт 
ли украинский парубок на вечерницы (досвитки) или на летние сборища сельской 
молодёжи, которые называются улицею — он берет под полу своей свитки балалайку, 
которая более полувека уже сменила собою на украине старокозацкую кобзу или 
бандуру. Неужели это новость и невидальщина для г. кулиша? Повторяю же, что на 
украинских вечерницах, не только хуторских, но и сельских — балалайка — перве дело!»

так само Максимович відкинув претензії куліша щодо смішних українських пріз-
виськ (Голопупенко, довгочхун і т. ін). за словами куліша, їх «украинскому крестянину 
стыдно произнести в  своём обществе!» Максимович відповів: «Это показывает, что 
он (куліш.  — В.  М.) составил себе неверное понятие о  стыдливости и  учтивости 
крестьянского общества, придав ему утончённую чопорность общества дамского… 

1  рдаліМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 2–2 зв., 3.
2  іван Франко пізніше писав: «Научный дилетантизм и политическое доктринерство кулиша были, 

кажется, главной помехой успеху журнала; Шевченко, авторитет которого мог служить противовесом 
кулишу, умер в самом начале предприятия (в феврале 1861 г.), костомаров не мог сладить с кулишем — 
и  вот, журнал, на который вся Южная русь возлагала большие надежды и  который дал действитель-
но много ценного, после двухлетнего существования прекратился не от злоключений, а от истощения 
сил, как раз в ту пору, когда против украинского литературного и общественного движения собирались 
грозные тучи».

3  у листі до івана аксакова в листопаді 1861 року просив поправити неточність щодо приїзду Гого-
ля в Петербург: «Прошу поправить так: сочинена (“сорочинская ярмарка”. — В. М.) в 1829 году — т. е. 
в первый год пребывания Гоголева в Петербурге, ибо в памяти моей из “опыта биографии”, оставалось, 
что Гоголь приехал в сПб. в начале 1829, а в “записках” кулиш поправил, что Гоголь приехал в сПб. 
в конце 1828 г. вы знаете, как я мелочен в этих мелочах» (рдаліМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 5 зв.).
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к тому же имена Голопупенко и проч. взяты из числа действительно существующих 
простонародных украинских прозваний…»

Фактично Максимович не залишав читачам жодного сумніву в  тому, що тре-
ба не лише критикувати, а  буквально обороняти від куліша: «если бы и  в  самом 
деле одному только мне пришлось защищать украинские повести Гоголя от такой 
этнографической критики, с какой выступил г. кулиш, и тогда я не отказался бы от 
этого дела»1. Максимович аналізував аргументи куліша послідовно, один за одним, 
базуючись на заяві, яку зробив одразу: «смех, возбуждённый 20-летним Гоголем, 
был всеобщий, независимый от знания или незнания украины читателями, не 
проходящий и  до ныне. ибо и  теперь многие земляки мои, знающие украину 
с этнографической стороны не менее г. кулиша, не могут читать повестей Гоголя 
без смеха, без слёз и без восторга»2.

Максимович переконливо заперечив твердження куліша про те, що Гоголь не 
знав української мови: «Г.  кулиш потому разве решился сказать так о  Гоголе, что 
не знал его лично. Но мне, как и  всем малороссиянам, знавшим Гоголя близко, 
несомненно известно, что он своё родное украинское наречие знал основательно 
и владел им в совершенстве». Перевага Максимовича, як близького приятеля Гоголя, 
була незаперечною, і професор використав її повною мірою. до того ж, Максимо-
вич уїв куліша тим, що він є «не настоящий украинец, а северянин, из того конца 
Малороссии, жители которой издавна зовутся на украине, хотя и  неправильно, 
литвинами, литвою».

стосовно всіх критичних випадів куліша проти Гоголя на його захист ни-
щівно прозвучали слова Максимовича: «Не сказал бы этого г. кулиш, если бы он 
знал и понимал простонародную украину настолько, сколько знал и понимал её… 
двадцатилетний Гоголь!» вражає, наскільки збігається оцінка Гоголя Максимовичем 
із Шевченковою: «Гоголь — истинный ведатель сердца человеческого!» у Максимовича: 
«как великий поэт, Гоголь является и глубоким душеведцем»3.

у листі до Бодянського в  січні 1862 року Максимович запитував: «ведь это 
правда: вы довольны мною за “оборону”?» Бодянський був задоволений, але ра-
див припинити полеміку, що затягнулася. у  березні 1862 року Максимович від-
повів йому: «относительно гомеровской полемики4, я  согласен с  вами, что пора 
кончить…»5 у той же час написав іронічно-вороже про куліша: «…объявление его 

1  і в завершальній статті куліш був непереконливим, хоча різко засуджував і Гоголя, і Максимовича, 
і газету «день»: «Где украина, изображённая Гоголем, обороняемым от нас московским “днём”, мы не 
знаем. у нас, по обеим сторонам днепра, такой украины нет, разве отыщет её, собственно для москов-
ской газеты, г. Максимович…»

2  Максимович М. оборона украинских повестей Гоголя // день. 1861, № 3. с. 16.
3  Максимович М. оборона украинских повестей Гоголя // день. 1861. № 9. с. 15.
4  Бодянському було зрозуміло, що йшлося про куліша, бо ще на початку того року Максимович 

жорстко відізвався про часопис «основа»: «…Плюнул, особливо когда прочел в последней (сентябрьской) 
книжке объявление, что на место тараса, признанного “великим поэтом” будто бы во всем славянском 
мире, является такой же (великий т. е.) поэт Пантелеймон кулиш. впрочем, он ведь еще в “украине” 
своей озвался в роли нашего Гомера!»

5  усього в газеті «день» було опубліковано п’ять із одинадцяти статей Максимовича (1861, № 3, 5, 
7, 9; 1862, № 13).
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вторым Кобзарём, и его эпилог к “Настусе” о тарасе показывают в нём украинского 
Хлестакова, а потому и не стóит он серьёзной полемики»1. Ще в 1861 році, обстою-
ючи посмертну славу національного генія, виразника душі україни і всього україн-
ського народу, кобзаря — «словесного багача Шевченка», Максимович рішуче за-
перечив таку місію за кулішем:

«Но пусть бы г. кулиш свои литературные мнения выдавал только от своего 
лица: на это каждый из нас имеет неотъемлемое право. а он — свои личные мнения 
и парадоксы выдаёт иногда за мнение всей Малороссии, от лица всех украинцев, 
и таким решительным тоном, как-будто он и в самом деле наш уполномоченный 
избранник и  представитель»2. Через чотири десятиліття після Максимовича ще 
й  Франко наголосив на тому, що куліш «после смерти Шевченка, возмечтав, что 
пришла ему очередь сделаться “кобзарём» украйны, дал целый ряд эпических 
и лирических стихотворений, изданных особо под названием “досвитки” и как буд-
то нарочно составленных для того, чтобы доказать, что кулиш — не Шевченко»3.

На диво, найчастіше дослідники соромливо замовчують подібні випади проти 
куліша. Можливо, навіть сьогодні побоюються, що йому, говорячи словами Шев-
ченка, «не говори правды, если хочешь сохранить с ним добрые отношения».

скільки драматизму в цій полеміці двох земляків, двох випускників Новгород-сі-
верської гімназії — Максимовича і куліша — навколо творів третього земляка — Го-
голя! цей драматизм зумовлено вже тим, що два великих українці чубилися на очах 
усієї освіченої росії4, а ще й тим, що куліш друкував свої статті в часописі «основа», 
який Шевченко називав «своїм», «нашим», а Максимович — у слов’янофільській га-
зеті «день», далекій від Шевченкового світобачення. куліш спирався на брата своєї 
дружини василя Бєлозерського, з яким Шевченко був знайомий з 1844 року, а Мак-
симович — на івана аксакова, у якого в «Парусі» Шевченко відмовився друкуватися 
в листопаді 1858 року.

до речі, газета «день» (1861, № 7) опублікувала лист-протест куліша з приводу 
статей Максимовича під назвою «Несколько слов об обороне Гоголя и нападении 

1  Чутливий і скромний Максимович, очевидно, мав на увазі те, що куліш в епілозі до своєї поеми 
«Настуся», опублікованій в «основі» (1861, № 9, 10) під назвою «Брату тарасові на той світ» ставив себе 
врівень із Шевченком, про що ми вже говорили.

2  Максимович М. оборона украинских повестей Гоголя // день. 1861, № 9. с. 16.
3  Франко И. Южнорусская литература // Энциклопедический словарь Ф. а. Брокгауза и и. а. ефро-

на. т. 81. — сПб., 1904. с. 315.
4  тут згадалися слова Пантелеймона олександровича, написані Михайлу олександровичу наприкін-

ці 1856 року щодо можливої полеміки між ними навколо кулішевих «записок о Южной руси»: «а щодо 
бійки за “записки” та шкода вам заводить ізо мною чубанину: чи ви мене, чи я вас подолаю, однаково буде 
негарно і для почину нашого діла невжиточно». тоді Максимович написав доброзичливу й тактовну стат-
тю, але куліш все-таки образився. за словами Євгена Нахліка, «публічна критика Максимовичева деяких 
фольклористичних та історіографічних аспектів у “записках о Южной руси”, попри їх загалом схвальну 
вступну оцінку, відразу погіршила його взаємини з кулішем, який демонстративно перервав дружнє лис-
тування зі своїм довголітнім наставником…». утім в архівному листі кулішевої дружини до Максимовича 
у квітні 1859 року читаємо таке: «На вас Пант. а. недоволен за направление, которое, говорит он, противо-
положно его направлению, но независимо от того, что вы высказали печатно, он против вас лично ничего 
не имеет в душе и посылает вам свой поклон…» (рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 29, арк. 2).

Нічого подібного вже не було і не могло бути під час нещадної полеміки навколо «Чорної ради».



504

Глава 7. «високоблаГородний Михайло МаксиМович»

его земляков», але з редакційним коментарем, в якому дошкульно влучила в кулі-
ша, заявивши, що його язик і  є  його ворогом. але це стосувалося лише куліша, 
якого й Максимович звинувачував у марнослів’ї. зовсім інакше сприймалася й досі 
сприймається заява «дня» щодо української мови та літератури, що мала відвер-
то імперський, антиукраїнський характер: «Малороссия же, вследствие разных 
исторических условий, не выработала и не могла выработать другого языка, кроме 
простонародного, а выработает ли — это вопрос, который для нас à priori решается 
отрицательно…» Євген Нахлік зазначив: «Фактично полеміку між українськими 
літературознавцями слов’янофільський тижневик, редагований і.  аксаковим, ви-
користав для дискредитації думки про саму можливість повноправного розвитку 
нового українського письменства. ці дошкульні взаємні випади між кулішем та 
Максимовичем, якого підтримувала більшість літературних поцінувачів, призвели 
до ворожнечі й, після 1864 р., — до розриву стосунків між ними та непозбутої не-
приязні один до одного»1.

різко виступаючи проти куліша, Максимович об’єктивно зійшовся з тими ро-
сійськими діячами культури, літераторами і вченими, які також критикували його 
виступи в «основі». Ще в 1859 році в публічній промові, опублікованій в «русской 
беседе» (1860, № 1), олексій Хомяков заявив:

«в наше время нашлись из его (Гоголя) земляков такие, которые попрекнули 
ему в недостатке любви к родине и понимания ее. их тупая критика и актерство 
неискренней любви не поняли, какая глубина чувства, какое полное поглощение в быт 
своего народа нужны, чтобы создать и старосветского помещика, и великолепную 
солоху… и ту чудную эпопею, в которой сын тараса Бульбы, умирающий в пытках 
за родину и веру, находит голос только для одного крика “слышишь ли, батьку?”, — 
и отец, окруженный со всех сторон враждебным народом и враждебным городом, 
не может удержать громкого ответа: “слышу!”» Публікації куліша критично оціню-
вали Юрій самарін, олександр Пипін та ін. у 1862 році в журналі «время» (т. 7, кн. 
1) було опубліковано замітку без підпису «критики-этнографы. Малороссийский 
писатель Гоголь, по гг. кулишу и Максимовичу». автор характеризував виступи ку-
ліша, як «прикосновение к художественному произведению грубой руки простого 
собирателя этнографических матерьялов,  — руки, может быть, направленной 
задней мыслью или затаённым чувством…».

та мені хочеться найперше звернути увагу читача на те, що через десять років 
після смерті Гоголя його називали малоросійським, тобто українським письмен-
ником.

кожен із полемістів відстоював свою правду, що свідчило, говорячи словами ві-
ктора короткого, «про різні шляхи, якими йшло тогочасне українство до власного 
самоусвідомлення»2. втім, це свідчило й про те, що у складних особистих стосунках ве-
ликих українців земні незгоди й нелади, взаємні образи й непорозуміння, ділові й осо-
бисті конфлікти занадто тісно перепліталися з різним осмисленням ними шляхів і ме-

1  Нахлік Є. Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель. Наукова монографія у двох 
томах. т. 1. — к.: український письменник, 2007. с. 123.

2  Максимович М. листи. с. 137.
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тодів національного відродження україни, з різним ставленням до російської імперії 
та місця Малоросії в її складі чи поза нею. у цьому розбраті, що віками пройшов істо-
ричні випробування й триває досі, є щось прикре від української ментальності.

«В очікуванні щирого слова…»

великою розрадою для Максимовича було листування, хоч і нечасте, з москов-
ськими і  петербурзькими приятелями осипом Бодянським, Петром вяземським, 
степаном Шевирьовим, Михайлом Погодіним1. 

цікаві штрихи зустрічаємо в  листах Максимовича до Шевирьова. Наприклад, 
якось він писав: «как я ошибся, говоря некогда, что если будет жена, то брошу трубку; 
трубку сменили папиросы; как слаба и  несамовладна у  нас натура». На початку 
1861 року, незадовго до смерті Шевченка, Максимович тужив за померлими москов-
ськими приятелями: «…Хомяков… ушёл туда, где нет ни печали, ни воздыхания; а за ним 
и богатырь костя (аксаков. — В. М.) поспешил к обожаемому своему отцу. царство 
небесное им, а  нам живым да будет ещё жизнь!» Через три місяці, у  квітні, Шеви-
рьов писав Максимовичу з Флоренції на Михайлову гору: «а из россии сколько было 
печальных вестей! сколько потерь! Нет Хомякова, кости аксакова, нет Шевченка!»

Мабуть, найважливішим для Максимовича було листування з  Бодянським, що 
тривало понад 30 років2, іноді з великими перервами3, все-таки підтримувало зв’язки 
Максимовича з  Москвою. вони неодноразово бачилися в  Москві, зокрема, в  берез-
ні 1858 року, коли там був і Шевченко. зустрічалися вони й пізніше, скажімо, в києві 
в 1869 році, коли Бодянський приїжджав в україну, а 1872 році Максимович заїхав до 
земляка в Москву по дорозі з Петербурга в україну. тоді Михайло олександрович за-
хворів4, і Бодянський з дружиною доглядали його, відпоювали чудодійним чаєм Марфи 
Микитівни. Навіть наступного року Максимович тепло згадував про це: «в последнее 
пребывание мое в Москве я так сблизился с вами и видел столько вашего дружеского 
участия ко мне немощному, что с благодарностию и с удовольствием о том вспоминаю…»

їм було про що згадати, в них було чимало спільних інтересів у галузі наукових 
досліджень і публікацій, до того ж, вони дружили сім’ями. Максимович повідомив Бо-
дянського про народження у них з Марією василівною сина і, як справжній джентль-
мен, незмінно передавав вітання дружині Бодянського. Марфа Микитівна з’явилася 
в листах Максимовича вже після того, як Бодянський повінчався з нею, вперше — 
у 1859 році: «кланяюсь супруге вашей…» Надалі такі вітання стали постійними.

1  Максимович М. листи. с. 56–78; 96–105; 226–243; 295–298.
2  листи Михайла Максимовича були опубліковані в  першій книзі за 1887 рік «Чтений в  импе-

раторском обществе истории и  древностей российских при Московском университете», а  через сто 
з лишнім років — у книзі «Михайло Максимович. листи», що вийшла у видавництві «либідь» (2004).

3  дослідник цієї теми володимир данилів зазначав: «так, зовсім немає листів за роки: 1836, 1839–
1845, 1850–1854, 1864, 1866, 1868–1869, і таким чином виключається 17 років». Данилів В. о. М. Бо-
дянський і його листування з М. о. Максимовичем // україна, 1927, № 6. с. 87.

4  На початку 1873 року Максимович мимохідь зауважив у листі до Петра лебединцева: «Москов-
ское житьё моё в июне, как вы знаете, смущено было болезнию».
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якось Максимович написав Бодянському: «Пишите ко мне ради Бога хоть 
потрошку; вы каждый раз письмом своим освежаете дремоту мою умственную 
и  мою стареющую голову…» в  іншому листі відверто зізнався: «извещайте меня 
о  себе и  Москве хоть изредка: вы один уже из немногих, к  кому обращаюсь по-
товарищески в ожидании щирого слова». листи свідчать, що Бодянський постійно 
підтримував Максимовича на Михайловій горі, зокрема, через нього Максимович 
відправляв свої праці в  слов’янські країни, професор висилав йому нові книжки 
«Чтений». зі свого боку Максимович співпрацював у «Чтениях» і незмінно підтриму-
вав Бодянського добрим словом. скажімо, на початку 1860 року писав: «Честь вам за 
“Чтения”, что вы подняли эту гору с богатствами и атлантовски её несёте на раменах 
своих. я для неё вам готовлю фуру, но как она не срочная, то и не винюсь, что еще не 
отправлена, а придёт наверное к месту назначения». рік по тому, у лютому 1861 року, 
Максимович знову щиро захоплювався: «…любо глядеть на целую историческую со-
тню книжок; казалось бы завоевать ей хоть каких читателей… да минует, однако же 
жребий вторичного закрытия ваши “Чтения”». Чотирнадцятого травня 1862 року 
Максимович писав Бодянському: «Первую книгу “Чтений” получил и почти все про-
чел… Помогай вам Бог продолжать». Першого травня 1865 року з києва: «душевно 
благодарю вас за “Чтения”… Пришлю вам отсюда непременно хотя малый вклад 
в “Чтения”, давно пора…» тридцятого грудня 1871 року повідомляв: «Порывался я не 
раз писать отсюда и написать что-либо для “Чтений”, столь много содержательных 
и для меня занимательных…»

осип Бодянський опікувався пересиланням Максимовичу грошей за перевидан-
ня його «книги Наума про великий Божий світ» і гонорарів за журнальні статті, що 
допомагали тому триматися в умовах безгрошів’я і  постійних побутових проблем. 
двадцять третього лютого 1861 року Максимович писав Бодянському: «Превеликее 
спасиби вам, коханый земляче, за ваше любее писание од 2 апреля и за приложе-
ние к нему — такее багатее, як я й не сподевався: воно дуже запомогло мене; разом 
очистило мене одо всего, що завиновативсь був у сии три годы…» у травні 1862 року 
вдячно констатував: «вы “Наумом” мене таки пидживляли…»

у листах до Бодянського частенько зустрічаємо зацікавлені, а  то й  сумовиті 
нотки про Москву: «скажите же, будьте ласкови, що-небудь про себе да про свою 
Москву… Що в вашом университете доброго деется?» (26 жовтня 1860 року); «вы 
спрашиваете, когда я в Москву? весьма хочется на следующую зиму совсем к вам 
перебраться…» (10 січня 1861 року); «если бы дожить этот 1862 г. в  Москве…» 
(9 березня 1862 року); «…Надеюсь обнять вас и наговориться с вами лично в Москве 
белокаменной» (30 грудня 1871 року).

здається, що після Шевченкової смерті збільшилася туга Максимовича за Мо-
сквою. у листопаді 1861 року зізнався в листі до івана аксакова: «весьма сожалеем, 
что и на эту зиму остаёмся прозябать на Михайловой горе, а не в Москве»1. двад-
цятого січня 1862 року скаржився Бодянському: «ах, как мне тяжело и  душно 
бывает здесь с осени и до весны! особенно тяжело нынешний раз. Боюсь, что если 

1  рдаліМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 5.
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не выберусь отсюда на Москву к  следующей осени, то уж не вызимую больше… 
а  способа никакого еще не предвидится. Нельзя ли хоть в  штатные смотрители, 
или в  смотрители какой-нибудь Набилкинской богадельни поступить, лишь бы 
была готовая квартира. здесь с  каждым годом, кроме скуки житья, увеличивается 
и неудобство его, потому что средства все те же, а ценность на все возрастает и т. п.».

Бодянський відповідав, що можна спробувати влаштуватися до Публічної біблі-
отеки в Пашковому домі, яку було створено при рум’янцевському музеї в 1862 році, 
але Максимович уже відчував — не вийде: «вы пишете о Публичной Библиотеке; 
весьма бы это хорошо… но  — если бы кто надоумил, напомнил обо мне; сам же 
я  решительно не решусь назваться, обжегшись не раз уже на разных молоках… 
кошелеву ближе было бы порадеть, но я не знаю, где он и давно уже не писал к нему. 
впрочем и  к  нему не буду писать об этом непосредственно. и  он, и  одоевский 
должны бы сами вспомнить обо мне. я убедился, что по моей судьбе, если об чем сам 
за себя хлопочу и домогаюсь, — тяжко после отзывается»1.

Ніхто по-справжньому не клопотався за гордого професора, і він залишався на 
Михайловій горі, мріючи про Москву…

листування Максимовича з  Бодянським яскраво висвітлює їх український па-
тріотизм. як відомо, саме Бодянському Михайло олександрович послав рукопис пе-
рекладу «слова о полку игореве», маючи на увазі спочатку видавати його в Москві. 
Бодянський відповів: «Мне он нравится, хотя больше никому из русских не может 
понравиться: надо быть нашим братом, малоруссом, чтобы оценить вас и  всё, 
подобное вашему труду. Но из этого не следует, чтобы мы, хохлы, не должны своим 
заниматься. кто же им будет заниматься, если не мы? Неужели надо ждать и для нас 
французов и немцев?» саме Бодянський спонукав Максимовича на полеміку з Ми-
хайлом Погодіним на сторінках журналу «русская беседа» з приводу того, хто має 
більше прав на спадщину київської русі — великороси чи малороси. Максимович 
підкреслював малоросійський характер культури київської русі, водночас виклав-
ши своє бачення «великої» руської спільності: «великороссийское наречие состоит 
в ближайшем сродстве с белорусским, и составляют они одну речь, или язык север-
норусский, который вместе с южнорусским языком или речью (состоящею в двух 
главных наречиях  — малороссийском и  червонорусском), образует одну великую 
речь восточнославянскую, или русскую».

Максимович довго вивчав «слово», написав про нього кілька праць, показавши 
як пам’ятку власне української мови. він довів із фактами в  руках, що українська 
мова виникла ще за часів київської русі, раніше за російську. всупереч Погодіну, 
який вважав українську мову зіпсованим російським «наріччям», Максимович на 
прикладах із «слова» та з українського фольклору яскраво показав цілковиту само-
стійність української мови. у 1863 році Максимович надрукував в журналі «день» 
«Нові листи до Погодіна про старобутність малоросійського наріччя», що завдали 
остаточної поразки погодінській теорії про старшість «великоруської» мови над «ма-
лоруською».

1  Максимович М. листи. с. 55, 56, 57, 58, 59, 60–61, 75.
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«В розвитку українських потреб — інтерес моєї праці»

Михайло Максимович мало нагадував про свій український патріотизм, але якось 
написав у листі до московського земляка Бодянського: «в специальном то развитии 
украинских потребностей и сладость, и интерес моего труда для меня и нашей бра-
тии». у  цій царині вчений зробив дуже багато. його праці з  історії київської дер-
жави, козаччини, Гетьманщини, гайдамацького руху («історичні листи про козаків 
придніпровських», «сказання про гетьмана Петра сагайдачного», «листи про Бог-
дана Хмельницького», «Бубнівська сотня», «вісті про гайдамаків», «сказання про ко-
ліївщину» тощо) мали важливе значення для розвитку української історичної науки. 
Максимович висловив важливі думки про значення запорозької січі як зародка укра-
їнської державності. він був першим істориком стародавнього києва. вчений — ав-
тор цінних праць з археології, зокрема «українські стріли найдавніших часів, зібра-
ні над дніпром, біля Михайлової гори»1, «археологічні записи про київ та околиці». 
важливо, що до наукової творчості Максимовича нині звертаються молоді дослідни-
ки. скажімо, 2002 року в Чернівецькому університеті Надія Бойко захистила канди-
датську дисертацію «вчений-енциклопедист М. о. Максимович як історик україни».

Професору належить видання та дослідження найдавніших літературних 
пам’яток київської русі — «руської правди» та «Повісті минулих літ». він опублікував 
також багато історичних актів, грамот, універсалів тощо, написав низку віршів. Мак-
симович започаткував українську наукову фольклористику, зробив значний вклад 
в  українське літературознавство, мовознавство2. Ще одному важливому напрямку 
роботи професора присвячена стаття олени рясної «редакторсько-видавнича ді-
яльність М. Максимовича», опублікована в «Матеріалах науково-практичної конфе-
ренції», присвяченої 200-літтю з дня народження Максимовича та дню міста кане-
ва (1 жовтня 2004 року), виданих у каневі. у цьому збірнику вміщено також цікаві 
публікації Миколи корпанюка, зінаїди тарахан-Берези, людмили ромащенко та ін.

Наукові заслуги Максимовича було визнано ще за життя вченого. Про це свід-
чить, зокрема, вміщення його біографії в  «Биографическом словаре профессоров 
и преподавателей императорского Московского университета», обрання професо-
ра почесним членом Московського та Новоросійського університетів. у 1871 році 
в києві було відзначено 50-річний ювілей науково-літературної діяльності Макси-
мовича. сам він цього року щиро радів 50-річчю літературно-наукової діяльності 
його московського друга Михайла Погодіна:

«о, зачем я  не могу очутиться в  тех, священных для нас стенах, чтоб увидеть 
тебя на торжественном празднике Московском, среди общества, воздающего 

1  у моє завдання не входить аналіз творів Максимовича, проте не втримаюся, аби не познайомити 
читача з досі невідомою оцінкою цієї праці, яку Максимович надіслав для публікації в Москву. Натрапив 
на неї в архівному листі олександра котляревського на Михайлову гору від 7 грудня 1868 року, в якому 
говориться, що рукопис ученого «вносит совершенно новый предмет в археологическую науку: до сих 
пор указывали на стрелы, но серьезною классификациею их никто не занимался. вам, как и во многом 
другом, принадлежит честь почина…» (рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 28, арк. 4–4 зв.).

2  див. матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: «я син свого народу». Наукова 
спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого).
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тебе достодолжную честь, за твое полувековое служение наукам и  просвещению, 
и всяческому благу святорусской земли и родной с нею славянщины?..

Благословим же мы с тобою в душах наших его (Бога. — В. М.), благодеющего 
нам, за окончание счастливое сего памятного нам 1871 новоблагодатным для всего 
русского люда и царства.

еще приветствую тебя, в  заключение юбилейного нашего года, с  окончанием 
твоей многотрудной “истории древнерусской”; нетерпеливо жду ее от тебя 
в  полном экземпляре. Полстолетия жизни нашей теснится в  грудь мою со всеми 
подробностями тьмочисленными… крепко обнимает тебя, любящий и почитающий 
тебя Михаил Максимович». 

На початку наступного 1872 року Максимович у листі до Петра вяземського зно-
ву підтвердив, що наприкінці життя хотів би ще раз побувати в Москві: «Несмотря 
на лестные для меня знаки общественного ко мне внимания, по случаю 50-летнего 
юбилея моего, доселе еще не прекращающиеся, не придают они мне новых сил 
и  вдохновения на продолжение и  окончание заветных трудов: я  ничего не делаю 
для науки и  литературы вот уже полгода!.. Чувствую, что я  заплесневел в  столь 
долгом привитании моем над днепром, между Михайловой Горой и  киевом;  — 
томлюсь желанием увидеть еще раз, в нынешнем году, и многомилую мне Москву, 
и Петроград…» так і сталося! за рік до смерті Максимович востаннє побував у Мо-
скві, яка багато разів відзначала його за заслуги перед наукою та літературою. у Мо-
скві Максимовича було обрано дійсним членом: імператорського Московського то-
вариства дослідників природи (1829); Московського товариства аматорів російської 
словесності (1833); російського товариства любителів садівництва (1834); комітетів 
акліматизації тварин і акліматизації рослин при Московському товаристві сільсько-
го господарства (1858); Московського археологічного товариства (1865); імператор-
ського товариства любителів природознавства, антропології та етнографії (1870).

сам учений іноді сумно дивився на своє життя на Михайловій горі та в києві. Ха-
рактерним у цьому плані є лист до історика і церковного діяча Петра лебединцева1:

«Где найду приют себе в киеве на зиму?.. возвратится ли ко мне головная сила 
и  настроенность на писание и  занятие книжное?.. как уладится там в  эти дни 
принятие в первую гимназию моего возлюбленного михайлогорского не́ука, о ко-
тором что-то сильно щемит у меня на сердце?.. как оставить тут жену на малень-
ком хозяйстве моем, при ненадежных наемниках, повседневно смущающих мир-
ное житие наше своими несправностями?.. все это вопросы, бременящие ныне 
мою утомленную, устаревшую голову, тогда именно, когда им надобны полное 
освобождение от тяготы и заботы житейской, чтобы прийти в себя… ах, когда бы 

1  у травні 1861 року Петро лебединцев служив у києві панахиду над прахом тараса Шевченка. він 
згадував: «к 4-м часам, когда назначена была панахида (7 травня. — В. М.) и вынос из церкви к пароходу, 
стоявшему у цепного моста, не только церковь, но и двор оказались битком набиты; по александров-
ской улице, по шоссе, на горах андреевской и Михайловской и на горе у царского сада стояло народа не 
меньше, как бывает 15 июля во время владимирского крестного похода. литургия в Христорождествен-
ской церкви совершена, по случаю воскресного дня, в обычное время настоятелем церкви о. иосифом 
Жолтоножским, а панихида по покойном тарасе Григорьевиче отслужена мною в 4 часа совместно с о. 
иосифом при многочисленном собрании предстоящих…»
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уже скорее очутиться в киеве, и там отговеться, ибо я здесь не говел еще в нынешнем 
году и о том скорблю душевно. — рад буду обнять вас в первый день мого прибытия. 
душевно преданный вам М. Максимович.

завершу это письмо четверостишием, набежавшим в письме к Погодину, озвав-
шемуся ко мне по возвращении из иерусалима:

в глуши томлюся я безлюдной,
Неся тяжелый мой ярем,
и подвиг жизни многотрудной
кончается почти ничем».

Насправді, багатоскладне життя було дуже плідним. досить сказати, що в 1876–
1880 роках праці Максимовича було видано в  україні в  трьох томах. у  першому 
томі містилися дослідження з історії, в другому — праці з історії києва, з археології 
та етнографії, в третьому — мовознавчі дослідження. значна частина праць Макси-
мовича не ввійшла до тритомного зібрання творів, яке вже давно стало раритетом, 
зокрема природознавчі та педагогічні статті, поезії, в тому числі присвячені Шевчен-
кові, збірники українських пісень тощо. отже, давно назріла необхідність видання 
в україні Повного зібрання творів Михайла Максимовича.

великий українець закінчував своє життя на рідній Михайловій горі, яку володи-
мир Панченко справедливо назвав однією з наших національних духовних святинь. 
у зв’язку з цим хочу всіляко підтримати резолюцію науково-практичної конференції 
в каневі, спрямовану на збереження Михайлової гори як об’єкта культурної спад-
щини державного значення шляхом внесення його до державного реєстру нерухо-
мих пам’яток україни.

Про кончину Максимовича залишив розповідь протоієрей київського софій-
ського собору вже згаданий Петро лебединцев, з яким останні роки життя вчений 
приятелював і  листувався. у  рік своєї смерті якось попросив протоієрея: «Прошу 
вас вспомнить меня, в две великие седмицы, в святых молитвах своих!» Послухаймо 
Петра лебединцева:

«он был и умер православно-верующим христианином. Пред смертью, за не-
сколько дней, исповедывался и причастился св. таин; потом постоянно молился 
и  плакал: чувствуя, наконец, приближение смерти, надел на себя материнскую 
свою рубаху, велел зажечь страстную свечу и  посадить себя в  кресло; простился 
с домашними и, сидя так, тихо скончался во втором часу дня. Место для своего веч-
ного успокоения он избрал сам на своей Михайловой Горе, в саду, в виду славут-
ного днепра. еще в начале сентября сам распорядился приготовить в выкопанной 
могиле кирпичный склеп и в склепе вставить дубовый сруб; а также по его распо-
ряжению изготовлен был в это время и гроб. за день до кончины велел открыть 
склеп, чтобы его осушить от сырости1. отпевание усопшего происходило в церкви 
села Прохоровка собором местных священников при большом стечении народа».

1  Ще за два десятиліття до смерті Максимович уві сні бачив себе в труні, що він сприйняв дуже 
чутливо: «виделось мне, будто я уже при смерти… и уже хлопочут о гробе и похоронах моих; и начал 
сходиться народ поглядеть на меня, а в толпе его стою и я, и гляжу на себя, лежащего в гробу на столе…»
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український дослідник віктор короткий порівняв життєві долі Максимовича 
й Шевченка: «Максимович пожертвував блискучою кар’єрою академічного ботаніка 
в аристократичній Москві заради омріяної “київської старовини”. те ж саме зробив 
тарас Шевченко, обравши непевну долю поета, маючи до вибору і  богемне жит-
тя молодого столичного маляра. в обох випадках це був болючий вибір, але вибір 
усвідомлений. Характерно, що Максимович у своїй “другій” ролі став фундатором 
українського наукового дискурсу, а Шевченко здійснив місію пророка української 
національної свідомості. Не дивно, що вони затоваришували».

це порівняння цікаве для подальшого дослідження заторкнутої життєвої лі-
нії Максимовича. цікаве саме тому, що в ньому врешті-решт і закладено непорів-
няльність цих двох постатей у такому ракурсі. йдеться не тільки про їх абсолютно 
різновеликий масштаб1, а головне, — про історичні результати «болючого вибору» 
Максимовича та Шевченка для долі україни, що значною мірою виявлено вже в ци-
тованому пасажі.

та й саму «болючість» життєвого вибору Максимовича не варто ототожнювати 
чи уподібнювати з  історичним вибором Шевченка. Максимович, як і Бодянський, 
на відміну від Шевченка, залишався законослухняним імперським підданим, а його 
національна самосвідомість не виходила за межі загальноросійської. як зазначено 
в біобібліографічному словнику «Філософська думка в україні», «у політичній пло-
щині Максимович, як і більшість його сучасників, постійно демонстрував свою ло-
яльність щодо імперії, і в цьому плані його позиція близька до т. зв. “малоросійства”». 
іван дзюба та Микола Жулинський слушно зауважують, що «славетний М. Макси-
мович, хоча й обстоював незалежний статус української мови, проте також поділяв 
думку щодо її функції нарощення лексичного потенціалу російської мови і вважав 
придатною лише для народної поезії…»2.

Нагадую про це лише для того, щоб історичний портрет великого українця, 
друга Шевченка, вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича було в україні 
відтворено з  усією достовірністю та повнотою, без нових ідеологічних домальо-
вок і вичищень. На мій погляд, наукове порівняння життєвих доль Максимовича 
й  Шевченка необхідно здійснити у  спеціальній монографії, написання якої вже 
давно назріло.

1  Поряд із геніальним велетнем Шевченком Максимович або Бодянський чи куліш є, говорячи 
словами сергія Єфремова, «менші на зріст люде з живою душею, допитливим розумом та невситимою 
жадобою до правди…», але від того вони не перестають бути великими українцями.

2  Дзюба І., Жулинський М. На вічному шляху до Шевченка. тарас Шевченко. Повне зібрання творів 
у дванадцяти томах. том 1. с. 12.
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Щепкін — Аксаков — Шевченко

Важливою заслугою Михайла Щепкіна було те, що саме він познайомив тараса Шев-
ченка з сергієм аксаковим1, якому артист завдячував своїм духовним зростанням. олек-
сандра Щепкіна (станкевич) писала в своїх спогадах про знайомство артиста з пись-
менником: «…Близкое отношение было у М. с. Щепкина к с. т. аксакову, автору “се-
мейной хроники”; знакомство это, несомненно, имело хорошее влияние на дальней-
шее развитие таланта М.с. Щепкина; в обществе с. т. аксакова, в семье его М. с. нахо-
дил полное удовлетворение своим умственным интересам… оба семейства были также 
знакомы между собою: сыновья Щепкина с детства знали сыновей с. т. аксакова…»

Про те, наскільки тісними були стосунки Щепкіна та аксакова вже в другій поло-
вині 20-х років, свідчать щоденникові записи Михайла Погодіна: «1828. январь 21. 
обедал у аксакова… слушал с удовольствием актера Щепкина… 1828. Март 3. …обе-

1  аксаков сергій тимофійович (1791–1859) — російський письменник, літературний і театральний 
критик, член-кореспондент Петербурзької академії наук (1856). автор книг «семейная хроника», «детские 
годы Багрова-внука», «воспоминания» тощо. аксаков — вихідець із старовинного дворянського роду. Бать-
ко івана і сергія аксакових. закінчив гімназію в казані, вчився у казанському університеті (не закінчив). до 
Москви приїжджав з 1811 року, остаточно переселився у 1826-му. у 1827–1832 роках (із перервою) — цен-
зор Московського цензурного комітету, потім його голова. в 1833–1838 роках — інспектор костянтинів-
ського землемірного училища, перетвореного в Межовий інститут, був його першим директором. з 1839 
року почалася тісна дружба письменника з Гоголем. у 1843-му придбав підмосковну садибу абрамцеве. 
в Москві жив у різних куточках арбатського та приарбатського ареалів — у Газетному, скатертному, Мало-
му кисловському провулках. одна з перших адрес — великий афанасьєвський провулок (№ 12, зберігся). 
Письменник був парафіянином церкви святих афанасія і кирила, що й дотепер діє в цьому провулку не-
подалік від Національного культурного центру україни в Москві. сім’я аксакових жила також у сивцевому 
вражку, 30 (з жовтня 1848 до травня 1849 року), у Філіпповському провулку (з 1959 до 1993 року називався 
провулком аксакова), в  Малому левшинському провулку (1855–1856). зиму 1856–1857 років аксакови 
провели на арбаті (№ 24, не зберігся). в березні 1858-го, коли Шевченко тричі побував у сергія аксако-
ва, той жив на тверському бульварі в будинку Юсупової. в енциклопедії «Москва» (1998) сказано, що «за 
місяць до смерті аксаков жив у Малому кисловському провулку, 6». Насправді, письменник переїхав сюди 
восени 1858 року, про що є свідчення в неопублікованому листі Михайла Максимовича з Москви в україну 
до дружини від 10 жовтня того року: «Поехал… к аксаковым, которые уже перехали на новую квартиру, 
очень красивую, между Никитскою и  кисловкою» (інститут рукопису Національної бібліотеки україни 
імені в. і. вернадського, ф. 32, № 2, арк. 2).
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дал у аксакова и с большим удовольствием говорил с Щепкиным о театре… 1828. 
Март 14. …Приезжают ко мне Щепкин и аксаков…»

Щепкін і аксаков познайомилися та почали дружити у вересні 1826 року, невдовзі 
після переїзду письменника в Москву. саме до сергія аксакова прийшов артист, коли 
Микола Гоголь доручив йому постановку «ревізора» на московській сцені. Письменник 
згадував: «вдруг приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему очень неловко ставить 
“ревизора”, что товарищи этим как-то обижаются, не обращают никакого внимания 
на его замечания и что пьеса от этого будет поставлена плохо; что гораздо было бы 
лучше, если бы пьеса ставилась без всякого надзора, так, сама по себе, по общему про-
изволу актеров; что если  он пожалуется репертуарному члену или директору, то дело 
пойдет еще хуже: ибо директор и репертуарный член ничего не смыслят и никогда 
такими делами не занимаются; а господа артисты назло ему, Щепкину, совсем уронят 
пьесу. Щепкин плакал от своего затруднительного положения и от мысли, что он так 
худо исполнит поручение Гоголя. он прибавил, что единственное спасение состоит 
в том, чтоб я взял на себя постановку пьесы, потому что актеры меня уважают и лю-
бят и вся дирекция состоит из моих коротких приятелей1; что он напишет об этом 
Гоголю, который с радостью передаст это поручение мне. я согласился и ту же минуту 
написал сам в Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, почему Щепкину неудо-
бно ставить пьесу и почему мне это будет удобно, прибавя, что, в сущности, всем будет 
распоряжаться Щепкин, только через меня. Это было первое мое письмо к Гоголю…»

таким чином, Щепкін фактично познайомив аксакова з  Гоголем. цей епізод 
свідчить про головне — наскільки близькими були Щепкін і аксаков уже в середині 
30-х років.

Письменник ще за життя артиста написав унікальні книги, що й досі служать на-
дійним джерелом вивчення біографії Щепкіна — «литературные и театральные вос-
поминания» та «история моего знакомства с Гоголем»2. Перша з них малює Щепкіна 
серед діячів московського театру, а друга — в процесі підготовки гоголівських спек-
таклів. На сторінках обох книг немає розгорнутої характеристики Щепкіна, проте 
містяться глибокі оцінки його гри в різних ролях, яскраво зафіксовано живі зв’язки 
артиста з інтелектуальними колами московського суспільства, показано, як впливав 
аксаков на творчість Щепкіна.

скажімо, в «истории моего знакомства с Гоголем» зустрічаємо розповідь про поста-
новку в лютому 1843 року гоголівського «одруження». аксаков писав Гоголю, що Щеп-
кін погано зіграв роль Подкольосіна: «я не понимаю, милый друг, вашего назначения 
ролей. если б кочкарёва играл Щепкин, а Подколесина Живокини, пьеса пошла бы 
лучше. По свойству своего таланта Щепкин не может играть вялого и нерешительного 
творенья, а Живокини, играя живой характер, не может удерживаться от привычных 
своих фарсов и движений, которые беспрестанно выводят его из характера играемого 
им лица». в результаті Щепкін, який у лютому 1843 року вже п’ять разів зіграв Подко-
льосіна, з травня виходив у ролі кочкарьова і грав її впродовж п’ятнадцяти років.

1  ішлося, передусім, про Михайла загоскіна, Федора кокошкіна, степана Гедеонова та ін.
2  Гоголь часто бував у родині аксакових, зокрема в абрамцевому. Між іншим, у серпні 1849 року тут 

він читав другий том «Мертвых душ».
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сергій тимофійович усе життя пильно стежив за творчістю Михайла семенови-
ча, й саме він проаналізував сценічну діяльність Майстра до його 50-річчя. «Несколь-
ко слов о М. с. Щепкине с. т. аксакова» були зачитані його сином костянтином на 
ювілейному вечорі в листопаді 1855 року1. Наведу невеликий уровик з промови, що 
вже давно стала класичною:

«во все пятьдесят лет театральной службы Щепкин не только не пропустил ни 
одной репетиции, но даже ни разу не опоздал. Никогда никакой роли, хотя бы то 
было в сотый раз, он не играл, не  прочитав ее накануне вечером, ложась спать, как 
бы поздно ни воротился домой, и  не репетируя ее настоящим образом на утренней 
пробе в день представления. Это не мелочная точность, не педантство, а весьма важное 
условие в  деле искусства, в  котором всегда есть своя, так сказать, механическая или 
материальная сторона: ибо никогда не может быть полного успеха без приобретения 
власти над своими физическими средствами. Но этого мало: вся жизнь Щепкина и вне 
театра была для него постоянною школою искусства; везде находил он что-нибудь за-
метить, чему-нибудь научиться, естественность, верность выражения (чего бы то ни 
было), бесконечное разнообразие и  особенности этого выражения, исключительно 
принадлежащие каждому отдельному лицу, действие на других таких особенностей — 
все замечалось, все переносилось в искусство, все обогащало духовные средства артиста».

сергій аксаков зазначав, що понад 20 років стежив за грою Щепкіна на сцені, 
спостерігав за ним у житті. він писав, що нерідко бачив, як у компанії, серед гучних 
промов і дискусій Щепкін про щось замислювався. іноді артист зізнавався письмен-
нику, що міг думати про якесь важке місце в ролі, яке внаслідок нової думки, почу-
тої з уст присутнього, раптом починало сяяти новим світлом і відкривало сильний 
і простий сценічний хід. «иногда одно замечание, кинутое мимоходом и пойманное 
на лету, открывало Щепкину целую новую сторону в  характере действующего 
лица, с которым он до тех пор не мог сладить. из всего сказанного мною очевидно, 
что роли Щепкина никогда не лежали без движения, не сдавались в  архив, 
а  совершенствовались постепенно и  постоянно. Никогда Щепкин не жертвовал 
истиною игры для эффекта, для лишних рукоплесканий; никогда не выставлял своей 
роли напоказ, ко вреду играющих с  ним актеров, ко вреду цельности и  ладу всей 
пьесы; напротив, он сдерживал свой жар и силу его выражения, если другие лица не 
могли отвечать ему с такою же силою; чтобы не задавить других лиц в пьесе, он давил 
себя и охотно жертвовал самолюбием, если характер играемого лица не искажался 

1  урочистий обід, присвячений 50-й річниці театральної діяльності Щепкіна було організовано 
його шанувальниками 26 листопада. Промова, написана сергієм аксаковим, стала ключовою в ювілей-
них урочистостях. Журнал «Москвитянин» розповідав: «когда всё было готово в залах и собрались все 
участвовавшие… отправились… просить честимого гостя к  обеду. лишь только он показался в  дверях, 
грянула музыка. он встречен был учредителями празднества и отведен в среднюю залу, где посажен на 
приготовленное ему в середине за столом место.

Началось чтение. к. с. аксаков прочел обозрение сценической деятельности Щепкина, сочиненное 
отцом его с. т. аксаковым. Прекрасная статья была прослушана с глубочайшим вниманием. Щепкин 
плакал, следя за годами своей жизни, перелетавшими один за другим в его воображении, начиная с пер-
вого дня, когда он, бедный мальчик, из суфлерской конурки явился на сцену. у слушателей не раз вырыва-
лись клики похвалы. окончание было покрыто рукоплесканиями. Эта речь дала смысл всему празднику: 
всякий увидел ясно, понял, оценил достоинства и заслуги художника».
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от таких пожертвований. все это видели и понимали многие, и надобно признаться, 
что редко встречается в актерах такое самоотвержение».

Письменник особливо точно й лапідарно висловився не лише про таланти Май-
стра, а й вади, які йому довелося долати: «талант Щепкина преимущественно состоит 
в  чувствительности и  огне. оба эти качества составляют основные, необходимые 
стихии таланта драматического, и я думаю, что в этом отношении драма была по 
преимуществу призванием Щепкина; но его живость, умная веселость, юмор, его 
фигура, голос слишком недостаточный, слабый для ролей драматических (ибо крик 
не голос) навели его на роли комических стариков, и — слава Богу!»

Чутливий і зіркий аксаков наголосив унікальну вимогливість артиста до самого 
себе, яка й дозволяла йому впродовж десятиліть зачаровувати глядачів:

«в эпоху блистательного торжества, когда Петровский театр, наполненный 
восхищенными зрителями, дрожал от восторженных рукоплесканий, был в  театре 
один человек, постоянно недовольный Щепкиным: этот человек был сам Щепкин. 
Никогда не был собою доволен взыскательный художник, ничем не подкупный судья!

в продолжение тридцатидвухлетнего своего служения на московской сцене 
скольким людям доставил Щепкин сердечное наслаждение, и слез, и смеха! кто не 
плакал от игры его в “Матросе”, кто не смеялся в “ревизоре”?.. Но смех над собой — 
те же слезы, и равно благодетельны они душе человека».

актуально звучать і тепер заключні аксаковські слова:
«Неблагосклонно мирному искусству настоящее грозное время; мрачен наш 

небосклон; строго испытание… Но всегда время отдавать справедливость заслуге, 
благодарным быть всегда время. если мы признаем за истину, что воспитание, 
усовершенствование в  себе природного дара есть общественная заслуга, то не 
должны ли мы признать, что Щепкин оказал такую заслугу русскому обществу, 
преимущественно московскому?»

Незаперечні заслуги Щепкіна й перед україною, бо саме він, говорячи словами 
того ж аксакова, переніс на російську сцену справжню малоросійську народність, 
а головне, показав художню й літературну самостійність і повноцінність тогочасно-
го українського театру.

«итак, благодарность ему за доставление нам в  продолжение стольких лет 
высоких наслаждений, сердечных и  умственных! Благодарность за благотворные 
слезы и благодетельный смех!»

додамо до цього нашу окрему й особливу вдячність Щепкіну за щасливі москов-
ські дні тараса Шевченка, організовані й  забезпечені великим артистом і  добрим 
чудотворцем у березні 1858 року.

«Панегірик від Сергія Тимофійовича»

сергій аксаков та його сім’я знали про Шевченкову творчість і важку долю поета 
задовго до особистого знайомства з ним від Шевченкових друзів — Михайла Щеп-
кіна, Михайла Максимовича та осипа Бодянського. Проте прямі відгуки аксакових 
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на арешт і заслання поета невідомі: знаючи, що листи перлюструються, вони не на-
важувалися згадувати в них його ім’я. Навіть у 1856 році, вже після смерті Миколи 
і, донька сергія аксакова віра, посилаючи список вірша «Не додому вночі йдучи…»1, 
не називала поетового імені, але писала в  захопленому тоні: «он бедный изгнан-
ник. он истинный поэт, мы недавно читали большое стихотворение, вроде поэмы, 
исполненное поэтических красот. он и рисует прекрасно».

…завтра рано
заревуть дзвіниці
в україні; завтра рано
до церкви молитись
Підуть люде… завтра ж рано
завиє голодний
звір в пустині, і повіє
ураган холодний.
і занесе піском, снігом
курінь — мою хату.
отак мені доведеться
свято зострічати!
………………………………..

та й там живуть, хоч погано,
Що ж діяти маю?
треба б вмерти. так надія,
Брате, не вмирає.

Шевченко ще в засланні високо оцінив творчість сергія аксакова, про що свід-
чить запис у щоденнику від 13 серпня 1857 року: «Первая книжка “Русского вестника” 
за 1856 год попалась мне в руки. Оглавление мне понравилось. Там были выставлены имена 
Гоголя, Соловьева, Аксакова — имена хорошо известные в нашей литературе».

Безпосередні стосунки, спочатку заочні, між письменниками зав’язалися в груд-
ні 1857 року, коли сергій тимофійович надіслав Шевченкові через Щепкіна свою 
книгу «семейная хроника и воспоминания» (М., 1856, ч. 1–2) з дарчим автографом. 
цей твір, як і книга «детские годы Багрова-внука» (М., 1858) з автографом аксакова, 
а також «разные сочинения аксакова» (М., 1858) залишилися в бібліотеці Шевченка 
після його смерті. судячи з усього, Щепкін розповів Шевченкові багато хорошого 
про близького йому аксакова та його сім’ю, яких дуже поважав. у спогадах олексан-
дри Шуберт про Щепкіна зафіксовано важливе зізнання артиста: «своим развитием, 
по его словам, он обязан дому аксаковых». очевидно, Щепкін говорив і про письмен-
ницьке чуття відомого письменника та його чуйне серце, бо Шевченко ще до особис-
того знайомства просив аксакова дати критичну оцінку своєї нової російськомовної 
повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали» і влаштувати її публікацію.

із приводу цього поет писав аксакову 4 січня 1858 року:

1  Нагадаю, що цей вірш, присвячений Федору лазаревському, написано в  косаралі 24 грудня 
1848 року (на різдво) і вперше надруковано аж у 1860-му. таким чином, аксакови отримували поетичні 
твори Шевченка в списках і поширювали їх серед близьких знайомих.
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«Чтимый и многоуважаемый Сергей Тимофеевич!
Не нахожу слов сказать вам мою благодарность за ваш милый подарок, за ваше 

искреннее сердечное ко мне внимание. Я давно уже и несколько раз прочитал ваше изящнейшее 
произведение, но теперь я читаю его снова и читаю с таким высоким наслаждением, как 
самый нежный любовник читает письмо своей боготворимой милой. Благодарю вас, много 
и премного раз благодарю вас за это высокое сердечное наслаждение...1

Послал я вам... свою “Прогулку с удовольствием и не без морали”. Вооружитесь терпением, 
прочтите ее, и если найдете сию “Прогулку” годною предать тиснению, то предайте, где 
найдете приличным. Вторая часть “Прогулки” будет прислана вам, как только покажется 
в  печати первая. Простите мне, многоуважаемый Сергей Тимофеевич, что я  вам так 
невежливо навязываю мое аляповатое творение, но лучшего употребления я не мог из него 
сделать. А  где отец враг своему даже и  аляповатому чаду? Я  как отец, любящий, но не 
ослепленный прелестью своего чада, то убедительнейше прошу вас, будьте внимательны без 
снисхождения, в особенности к его хохлацкому выговору».

На жаль, перший лист аксакова до Шевченка в Нижній Новгород не зберігся, 
проте в щоденнику 13 січня поет записав, що отримав від аксакова «самое любезное, 
самое сердечное письмо», на яке дав відповідь 16 лютого 1858 року: 

«Чтимый и многоуважаемый Сергей Тимофеевич!
Ради всех святых простите мне мое грешное, но не умышленное молчание. Вы так сердечно 

дружески приняли мою далеко не мастерскую “Прогулку”, так сердечно, что я, прочитавши 
ваше дорогое мне письмо, в тот же день и час принялся за вторую и последнюю часть моей 
“Прогулки”. И  только сегодня кончил. А  как кончил? Не знаю. Судите вы меня, и  судите 
искренно и милостиво. Я дебютирую этой вещью в великорусском слове2. Но это не извинение. 
Дебютант должен быть проникнут своей ролью, а  иначе он шарлатан. Я  не шарлатан, 
я ученик, жаждущий дружеского, искреннего суда и совета. Первая часть “Прогулки” мне 
показалась растянутою, вялою. Не знаю, какою покажется вторая. Я еще не читал ее, как 
прочитаю, так и пошлю вам. Нужно работать, работать много, внимательно и, даст Бог, 
все пойдет хорошо. Трудно мне одолеть великорусский язык, а  одолеть его необходимо. Он 
у меня теперь, как краски на палитре, которые я мешаю без всякой системы. Мне необходим 
теперь труд, необходима упорная, тяжелая работа, чтобы хоть что-нибудь успеть сделать. 
Я десять лет потерял напрасно, нужно возвратить потерянное, а иначе будет перед Богом 
грешно и перед добрыми людьми стыдно3. Я сознаю и серцем чувствую потребность работы, 
но в  этом узком Нижнем я  не могу на один день спрятаться от невинных моих друзей. 
Собираюся выехать в Никольское к моему великому другу Михаилу Семеновичу. Дожидаю 
только товарища из Петербурга. Не знаю, получил ли Михайло Семенович мои “Неофиты” 

1  Шевченкове захоплення творами російського письменника несподівано й переконливо підтвер-
дилося два роки потому, коли поет заявив, що хотів би викласти історію свого життя так повно, як сер-
гій аксаков представив свої дитячі та юнацькі роки.

2  ішлося про те, що Шевченко прагнув розпочати публікацію своїх російськомовних прозових 
творів, над якими працював на засланні.

3  ці слова свідчать про високу планку Шевченкової відповідальності перед своїми читачами, в тому 
числі російськими.
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от Кулиша. Мне бы сильно хотелось, чтобы он прочитал вам это новорожденное хохлацкое 
дитя. На днях послал я ему три или, лучше сказать, одно в трех лицах, тоже новорожденное 
чадо1. Попросите его, пускай прочтет2.

Кончили ли вы печатать вашу книгу? Если кончили, то ради самого Аполлона и  его 
прекрасных бессмертных сестер пришлите мне экземпляр3. Я теперь читаю так, что попало, 
здесь даже порядочно читать невозможно. Старыми, разбитыми журналами пробавляюсь, 
и за то спасибо добрым людям4.

Еще раз прошу вас, мой чтимый, мой искренний друже! Простите мне мое невольное 
прегрешение. Не поставьте в  вину мне мое долгое молчание. Я  хотя и  представил вам 
причину моего тупого безмолвия, но никакая причина не извиняет невежливости. Еще раз 
простите и любите сердечно, глубоко полюбившего вас

Т. Шевченка».

«Ті хвилини зробили мене щасливими»

На цьому тлі, дякуючи Щепкіну, відбулася 22 березня 1858 року перша зустріч 
Шевченка з аксаковим. загляньмо до поетового щоденника, в якому передано щиру 
радість від неї:

«Радостнейший из радостных дней. Сегодня я видел человека, которого не надеялся уви-
деть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков. Ка-
кая прекрасная, благородная старческая наружность! Он не здоров5 и никого ни принимает. 
Поехали мы с Михайлом Семеновичем сегодня поклониться его семейству. Он узнал о нашем 
присутствии в своем доме и, вопреки заповеди доктора, просил нас к себе. Свидание наше 

1  ішлося про триптих «доля», «Муза», «слава».
2  На жаль, невідомо, чи знайомив Щепкін аксакова з поемою «Неофіти» та триптихом.
3  Повість аксакова «детские годы Багрова-внука» на той час уже була надіслана Шевченкові до 

Нижнього Новгороду. третього березня 1858 року він записав у  щоденнику: «Давно ожидаемую книгу 
“Детство Багрова-внука” сегодня получил с самою лестною надписью сочинителя. Книга была послана из Москвы 
7 февраля и пролежала до сегодня у сухого Даля. Могла бы и навсегда остаться у него, если бы сегодня случайно не 
зашел к нему и не увидел ее. Он извиняется рассеянностью и делами».

4  Насправді в  Нижньому Новгороді поет, як свідчить його щоденник і  листування, знайомився 
з численними творами російської, у тому числі позацензурної, та західноєвропейської літератури.

5  у 1845 році сергій аксаков почав сліпнути, він скаржився Михайлу Погодіну: «Глаза мои пришли 
также в весьма дурное положение, не только потому, что левым глазом я не вижу и солнца, а правым на 
всё гляжу сквозь сетку пятен… и клочьев, — но потому что глаза мои, особенно слепой, находятся в вос-
палительном состоянии».

лікування, за словами письменника, «не оказало ни малейшей пользы, а сделало меня способным 
к  простуде». сергій тимофійович часто страждав очними та головними болями. Про його стан опо-
середковано дізнаємося з листа івана аксакова до батька в травні 1846 року: «Грустно мне было читать 
письмо ваше: вы пишете, милый отесинька, что глаза ваши приходили в худшее положение, нежели 
при мне: неужели хуже того дня, когда мы посылали за доктором».

у 1858 році письменник почував себе дуже погано, зокрема в червні він писав Шевченкові: «я все 
ещё болен и, несмотря на некоторое улучшение, не ожидаю не только полного выздоровления, но даже 
и того сносно хворого состояния, в каком я находился до исхода генваря нынешнего года». за словами 
івана аксакова, батько знаходився «на одрі тяжкої хвороби». Пам’ятаймо, що сергій аксаков помер уже 
через рік після знайомства з Шевченком — у квітні 1859 року.
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«ті хвилини Зробили мене щаСливими»

длилось несколько минут. Но эти несколько минут сделали меня счастливым на целый день 
и навсегда останутся в кругу моих самых светлых воспоминаний»1.

1  Не можу не розповісти маловідому історію про те, що після відвідин аксакова 22 березня Шевченко 
обідав один, про що записав у щоденнику, — обід був «пісним» з нагоди останнього дня великого посту — 
в троїцькому трактирі. Про його розташування в коментарях до 5-го тому творів Шевченка говориться 
дещо мудрувато: «троїцький трактир містився на правому березі річки Неглинної (захованої тепер у під-
земну трубу), на шляху з кремля в район міста, що звався занеглинням і заселявся в основному ремісни-
ками». Простіше буде сказати, що троїцький трактир, який особливо славився в 40-х роках ХіХ століття, 
передусім, серед купецтва, знаходився на вулиці ільїнці, якою Шевченко вже проходив 20 березня, на-
впроти Біржі. зауважимо, що це далеченько від будинку аксакова; аби дістатися сюди, треба було вийти 
чи виїхати на тверську й по ній простувати до красної площі або спуститися по тверському й Нікітському 
бульварах у район арбату, а далі — по великій Нікітській чи воздвиженці. Можливо, Щепкін їхав у своїх 
справах і підвіз Шевченка ближче до красної площі, не виключено, що поет сам прогулявся по Москві, 
розставшись біля будинку аксакова зі Щепкіним, але Шевченко нічого не писав про це в щоденнику.

досить далека й  несподівана Шевченкова прогулянка до троїцького трактиру, щоб пообідати, 
здається навіть загадковою. Чому в троїцькому? тарас Шевченко міг пообідати значно ближче й швид-
ше. На той час у Москві була понад сотня трактирів, а три найзнаменитіші — трактири Гуріна, Єгорова 
та «саратов» — знаходилися в самому центрі. скажімо, трактир Єгорова в охотному ряду славився на 
всю Москву млинцями, розтягаями й  рибними стравами. трактир тестова  — національною кухнею: 
холодним борщем з осетриною, солянкою, поросям із кашою, кулеб’якою. в народі жила приказка: «Хо-
чешь проку да сговора, начни у тестова, кончи у егорова». але Шевченко прямує в троїцький трактир, 
виходить, він хотів відвідати саме його. Може, він побував у троїцькому ще в 40-х роках, коли слава трак-
тиру була в зеніті? тим більше, що трактир був відомим якраз пісними стравами, а в 1844 і 1845 роках 
Шевченко перебував у Москві також у дні великого посту. Може, він звернув увагу на троїцький трак-
тир під час прогулянки по ільїнці 20 березня? Може, в цей приїзд у Москву Щепкін чи хто інший по-
радив поетові скуштувати ці пісні страви в троїцькому? це схоже на правду. так я писав у книзі «тарас 
Шевченко: “Моє перебування в Москві”» (2007). вже після її виходу в світ перечитував спогади олек-
сандра Герцена про Щепкіна й раптом звернув увагу на фразу, яку той побіжно кинув, описуючи зустріч 
артиста в англійському порту Фокстон восени 1853 року: «он был тот же, как я его оставил: с тем же 
добродушным видом, жилет и лацканы на пальто так же в пятнах, точно будто сейчас шёл из троицкого 
трактира к сергею тимофеевичу аксакову». о. Герцен, як відомо, емігрував у 1847 році, а в «записках 
актера Щепкина» зустрічаємо фразу, що вже на початку 1830-х років троїцький трактир був звичним 
для Щепкіна: «Мы отправились в троицкий трактир, где заняли наверху свободную комнату и велели 
давать обедать». сумнівів не залишилося! Напевне, що саме Щепкін, як тільки вони вийшли від аксако-
ва, настійно порадив Шевченкові поласувати пісними стравами саме в троїцькому трактирі.

ось що писав про нього московський побутописець Петро вістенгоф: «трактиры и рестораны рас-
сыпаны во всех концах города, но лучшие из них сосредоточены около присутственных мест, кремлёв-
ского сада и на ильинке, где находится знаменитый троицкий трактир, посещаемый всеми сословиями 
города и имеющий всегда огромное число посетителей. во время великого поста люди высшего обще-
ства не стыдятся приезжать сюда обедать, потому что здесь вы найдёте лучшую рыбу, свежую икру и всё, 
что только можете вздумать роскошного для постного русского стола».

для пісного столу можна було також замовити й простіші, але не менш смачні страви — манну 
кашу з грибами, пиріжки з капустяних листків, зварені в маковому соку, горох, протертий через решето, 
всілякі каші та щі, борщ із грибами, картоплю варену, смажену, печену й у вигляді котлет під соусом, 
різноманітні вінегрети й киселі…

у рідкісному виданні «Юмористический очерк Москвы и Петербурга» було вміщено таку характе-
ристику троїцького трактиру: «лежит в китай-городе, на ильинке, против Гостинного двора. заключает 
в себе сорок два покоя и славится своими расстегаями, чаем и портретами полового, когда-то прослу-
жившего пятьдесят лет в этом заведении. Главное место торговых сделок. Пироги из налимьих печёнок 
и стерлядь по-русски».

Мабуть, Шевченко застав у троїцькому трактирі знаменитого полового і, напевне, випив чаю.
троїцький трактир потрапив до новітнього лінгвоенциклопедичного словника «язык старой Мо-

сквы» володимира Єлістратова, в якому читаємо: «один из самых знаменитых трактиров, наряду с Гу-
рина и др. в Москве (на ильинке). упоминается многими авторами, например, а. сухово-кобылиным 
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знаючи про тяжку хворобу письменника, чутливий Шевченко щиро й високо 
оцінив його гостинність і  те, що він подарував колишньому засланцеві хвилини 
приязні та дружби. крім того, Шевченко прекрасно розумів значення сергія 
аксакова для російської літератури, якраз 1858 року в  Москві вийшла у  світ 
автобіографічна книга сергія аксакова «детские годы Багрова-внука»1, в  якій 
автор піднявся до художнього рівня, встановленого його великим сучасником 
львом толстим в  автобіографічній трилогії «детство», «отрочество», «Юность» 
(1852–1857). Прослухавши на початку 1857 року «детские годы Багрова-внука» 
в  прочитанні автора, толстой занотував у  щоденнику: «Чтение у  с.  т.  аксакова. 
“детство” прелестно!» в цьому році аксаков писав: «с толстым мы видаемся часто 
и очень дружески. я полюбил его от души; кажется, и он нас любит». коли в 1860 
році Шевченко взявся за написання автобіографії, він однозначно висловився 
за такий виклад фактів у  ній: «я бы желал изложить их в  такой полноте, в  какой 
покойный с. т. аксаков представил свои детские и юношеские годы…»

цікаво, що Михайло салтиков-Щедрін, який сприяв популяризації творів Шев-
ченка серед російських читачів і в повісті «істория одного города» засобами езопів-
ської мови висловив обурення мстивістю олександра іі щодо Шевченка, працюючи 
над «Губернскими очерками», визнавав на собі «решительное влияние прекрасных 
произведений» аксакова. до речі, Шевченко записав у своєму щоденнику 5 вересня 
1857 року: «Как хороши “Губернские очерки”… Я благоговею перед Салтыковым».

двадцять четвертого березня Щепкін знову повіз Шевченка до аксакова, і поет 
захоплено записав у щоденнику: «Еще раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым 
и с его симпатическим семейством и еще раз счастлив. Очаровательный старец! Он при-
глашает меня к себе в деревню на лето2, и я, кажется, не устою против такого искушения. 

в “свадьбе кречинского”: “я тоже, Михайло васильевич, исполнив приказания, завернул в троицкий…”» 
Нагадаю, що «свадьба кречинского» була поставлена в 1855 році, й Шевченко, на якого доречно було 
б послатися в подібному словникові, згадує троїцький трактир практично в цей час.

в одному з сучасних москвознавчих видань зустрів захоплену згадку про те, що в троїцькому трактирі 
на ільїнці в 1818 році снідав пруський король Фрідріх  вільгельм ііі, а у 80-х роках того ж століття — великий 
князь Микола олександрович, майбутній російський імператор. але хто вони в порівнянні з Шевченком…

1  рецензія олександра станкевича на цей твір уже була написана, коли Шевченко був у Москві, 
а в журналі «атеней» з’явилася невдовзі після від’їзду поета в Петербург.

2  ідеться про підмосковну садибу абрамцеве, де починаючи з 1844 року сергій аксаков жив улітку. 
тут бували Микола Гоголь, Михайло Щепкін, іван тургенєв, Пантелеймон куліш та ін.

скажімо, Гоголь уперше приїхав до абрамцевого 14 серпня 1849 року. сергій аксаков розповідав: 
«Гоголь много гулял у нас по рощам и забавлялся тем, что, находя грибы, собирал их и подкладывал мне 
на дорожку… По вечерам читал с большим одушевлением переводы древних Мерзлякова, из которых 
особенно ему нравились гимны Гомера. так шли вечера до 18-го числа. 18-го вечером Гоголь, сидя на 
своем обыкновенном месте, вдруг сказал: “да, не прочесть ли нам главу “Мертвых душ”? Мы были оза-
дачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе… но Гоголь… сказал: “Нет, уж я вам прочту 
из второго”… Не могу выразить, что сделалось со всеми нами... ту же минуту все мы придвинулись к сто-
лу, и Гоголь прочел первую главу второго тома “Мертвых душ”. с первых страниц я увидел, что талант 
Гоголя не погиб, — и пришел в совершенный восторг…»

двадцятого серпня 1849 року віра аксакова писала з абрамцевого племінниці сергія аксакова Ма-
рії карташевській: «Гоголь обыкновенно всё дообеденное время проводил у себя наверху и, по всему 
вероятию, писал. После же обеда всё время почти проходило в чтении старинных русских писателей; 
читали много прекрасных переводов Мерзлякова с греческого — Гомера и других, и вместе с Гоголем 
все восхищались…»
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Разве попечительная полиция воспрепятствует1».
цього разу сергій тимофійович почував себе трохи краще, він сидів у кріслі, вдяг-

нутий по-домашньому в подобу сіряка, й це надавало йому зворушливої доступності 
й простоти. змучений хворобою, старий письменник дивився на поета доброзичли-
во й лагідно, і тарас Григорович відчув, як його огорнуло теплою хвилею вистраж-
даного добра й особливої покірливості долі. На очі навернулися сльози, блискавкою 
майнула гірка й болісна думка, що бачить благородного старця востаннє…

Ми вже ніколи не дізнаємося, про що говорили Шевченко з аксаковим під час 
двох кількахвилинних зустрічей. Може, й не сказав йому старий письменник про 
російське суспільство те, що написав в одному з листів у середині 50-х років:

«Что же касается до нашего общественного положения, то я и все считаем его 
безнадёжным. Полная бесхарактерность, ограниченность, отсутствие энергии 
и  любви к  своей земле, отсутствие русского направления, какой-то европеизм 
без толку, самые пустые наклонности, при какой-то чувствительности и пр. и пр. 
представляют самую печальную перспективу».

Проте уважний і мудрий поет не міг не відчути цю внутрішню опозиційність 
аксакова, його переймання російськими негараздами. Поетові боліло зовсім інше, 
але він щиро поважав громадянську позицію російського письменника, його відразу 
до фальші та лицемірства в будь-яких, у тому числі державних, виявах.

Микола Жулинський слушно зауважував: «Шевченко мав за що поважати відо-
мого слов’янофіла, який гідно оцінював його творчість. тарасові Григоровичу було 
відомо, що сергій аксаков, який працював цензором, згодом очолював Москов-
ський цензурний комітет, активно долучився до видання в Москві творів Г. квітки-
основ’яненка, Пантелеймона куліша». сергій аксаков узагалі віддавав свої симпатії 
громадянському суспільству в росії. Незадовго до зустрічі з Шевченком, у 1857 році, 
відповідаючи на запрошення студентів Петербурзького університету взяти участь 
у  літературно-науковому збірнику, заявив: «скажу прямо и  откровенно, что это 

Гоголь був в абрамцевому також у вересні 1849 року. Щодо цього приїзду сергій аксаков свідчив: 
«Гоголь пробыл у нас 6 дней, но ничего не читал своего, хотя вечера, т. е. с пяти часов пополудни прово-
дил с нами в гостиной, читал нам всякую всячину и не давал спать константину. Мы не напрашивались 
на чтение, хотя очень хотелось нам послушать вторую главу. впрочем, в последний вечер он сказал нам, 
что кое-что поправит и тогда прочтет».

востаннє Гоголь приїхав до абрамцевого 30 вересня 1851 року. сергій аксаков згадував: «30-го я увез 
его с собой в деревню, где его появление, никем неожиданное, всех изумило и обрадовало. По каким при-
чинам воротился Гоголь (з поїздки в україну до матері та сестер. — В. М.) — положительно сказать не 
могу: он говорил, что в оптиной Пустыни почувствовал нервное расстройство, прибавил, смеясь, что “к 
тому же нехорошо со мной простился”. он улыбался, но глаза его были влажные и в смехе слышалось 
что-то особенное… заметно было, что Гоголь смущался своим возвращением без достаточной причины 
по-видимому и еще более тем, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись в надежде его увидеть».

Буваючи в державному історико-художньому і літературному музеї-заповіднику «абрамцеве», я хо-
див тими стежками, що й Гоголь, Щепкін і куліш, побував у скромному робочому кабінеті аксакова. 
Подумалося, що Шевченку, як і Гоголю, тут було б просто й затишно.

1  Шевченко планував відвідати Москву й побувати в аксакова, проте встановлення за ним у Петер-
бурзі поліційного та жандармського нагляду не дозволило це зробити. двадцять п’ятого квітня 1858 року 
Шевченко писав аксакову: «Предположение моё посмотреть на Москву в конце мая и вас поцеловать не сбылось».

утім, і хворий письменник не зміг уже відпочити в абрамцевому, про що писав Шевченкові в черв-
ні: «я не попал в свою подмосковную деревню».
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письмо, в  котором выражено столько теплого сочувствия ко мне, как к  русскому 
литератору и человеку, я считаю драгоценною наградою для гражданина-писателя, 
всегда высоко ценившего общественное мнение».

у сім’ї аксакових Шевченко почувався розкуто, співав українські й російські пісні, 
зокрема, волзьку бурлацьку пісню, почуту, певне, під час подорожі волгою, що дуже 
сподобалося присутнім. у аксакових була саме та атмосфера, про яку розповідав у сво-
їх спогадах олександр афанасьєв-Чужбинський: «…любив він простоту сімейного по-
буту, і де приймали його не пишно, але щиро, там він був надзвичайно балакучий, 
любив розповідати смішні пригоди…» тарас Григорович познайомився з  доньками 
сергія аксакова — вірою та Надією. Про останню записав у щоденнику: «…с наслаж-
дением слушал мои родные песни, петые Надеждой сергеевной». сам Шевченко так 
пояснив у щоденнику 25 березня комфортність своєї душі в цьому домі: «Все семейство 
Аксаковых непритворно сердечно сочувствует Малороссии и её песням и вообще её поэзии».

це було точне поетове спостереження. в сім’ї аксакових панувало сердечне став-
лення до Малоросії. На доказ наведу запис у щоденнику Бодянського, який 12 травня 
1850 року зазначав: «…обед у с. тим. аксакова по воскресеньям, где непременным 
блюдом были всегда вареники1 для трёх хохлов: Гоголя, М.  а.  Максимовича 
и меня, а после обеда, спустя час, другой, песни малороссийские под фортепьяно, 
распеваемые второю дочерью хозяина, Надеждой сергеевной, голос которой очень 
мелодический». На початку 1855 року Пантелеймон куліш писав сергію аксакову: 
«…27 января послал я  для Надежды сергеевны 11 голосов малороссийских песен, 
переписанных мною собственноручно…»

віра аксакова залишила у  своєму щоденнику розповідь про те, як у  грудні 
1854 року Пантелеймон куліш читав у них «Чорну раду»2: «три вечера сряду читал 
нам кулиш свой исторический малороссийский роман “Черная рада”… роман этот 
чрезвычайно интересен и  замечателен. исторические события передаются живо, 
в полноте всех обстановок; значение козачества, запорожья, характеры запорожцев 
выставлены живо и  верно, язык удивительно прост, жив и  передает весь дух 
малороссийской речи». Не менш захоплено слухали аксакови записки куліша про 
Гоголя: «какие драгоценные отрывки нашёл кулиш! душа перешла через столько 
впечатлений при этом чтении»3. до речі, сергій аксаков, як міг, сприяв написанню 
кулішем біографічної книги про Гоголя. Наприкінці 1853 року письменник ознайо-
мився з рукописом «опыта биографии Гоголя», списав цілий зошит своїх зауважень 

1  вареники полюбляв і Шевченко. в січні 1843 року писав якову кухаренку: «Як будете ви мені роз-
казувать про вареники та проче, то я вас так вилаю, як батька рідного не лаяв. Бо проклятуща ота страва, що ви 
розказували, неділь зо три снилась. Тільки що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі, перехрестишся, заплю-
щишся, а він знову». Після заслання, в Петербурзі, 9 лютого 1859 року М. я. Макаров запросив Шевченка 
до себе такою запискою: «дядьку! Приходьте лишень у четвер вареників їсти»; 20 лютого Н. Б. суханова 
просила Шевченка запискою «приехать завтра вечером, т. е. в субботу на вареники».

який же українець не любить вареників! і Щепкін умів ласувати ними. Приїхавши в спаське-луто-
виново до івана тургенєва, найперше запитав: «”Что, вареники будут?” — “Будут”. — “Чтобы 130 штук 
было, меньше не ем”».

2  куліш  писав, що Бодянський познайомив його «со всесторонне чувствующим, истинно русским 
и истинно великорусским домом аксаковых».

3  дневник веры сергеевны аксаковой. М.: Московские учебники и картолитография, 2004. с. 21, 23.
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і «додаткових відомостей». Невдовзі куліш спеціально приїхав у Москву для зустрічі 
з аксаковим і зупинився зазвичай у Бодянського. Переглядаючи щоденник осипа 
Максимовича, я  знайшов цікавий запис від 1 лютого 1854 року: «отправившись 
утром к  с.  т.  аксакову в  деревню абрамцево, кулиш нашёл там совершенную 
готовность старика помогать ему в доставлении материалов для биографии Гоголя». 
в березні 1854 року куліш писав аксакову: «я желал бы благодарить вас за участие, 
принятое вами так благородно в  труде моем, но боюсь впасть в  общие места, 
которые могут затемнить понятие, которое вы уж и сами, без сомнения, составили 
о том, что я должен чувствовать. Прошу вас только верить, что вы своим дружеским 
расположением ко мне много скрасили жизнь мою…»1

двадцять шостого березня 1858 року, тобто наступного дня після відвідин Шев-
ченком сім’ї аксакових, віра сергіївна писала в листі до своєї приятельки, племінниці 
сергія аксакова Марії карташевської: «Шевченко на всех — и на отесеньку (сергія 
аксакова. — В. М.) и братьев, произвёл приятное впечатление; он умен и прост, и если 
в нём есть дурные стороны, дурные минуты в его жизни, то, кажется, как будто это 
не смешивается с его природой». очевидно, що тут маються на увазі чутки про «без-
алаберну й нетверезу» поведінку Шевченка в Нижньому Новгороді. як розумно й точ-
но відсікла віра аксакова наносне в поетовому житті від його справжньої людської 
природи! які важливі спостереження й  оцінки вона залишила: «стихи его всегда 
чисты и нравственны. он стихов не читал, но пел немного малороссийские песни, 
и Наденька, хотя не вдруг, но решилась спеть ему некоторые; что для него значат песни, 
вообще малороссийская поэзия, нечего и говорить… с Шевченком можно было бы 
о многом разговориться, и он начинал было рассказывать, но некогда было». Чверть 
століття потому іван аксаков згадував про Шевченка: «Мы имели возможность узнать 
его довольно близко… Мы можем свидетельствовать, что ни малейшего озлобления 
на нас, “москалей”, тарас Шевченко в то время не питал, восхищался, как и все мы, 
и  притом как своими родными, мастерскими созданиями русского литературного 
языка…» зауважу, що ці слова син аксакова не досить толерантно використав у по-
леміці з українською газетою «діло» (львів), виступаючи проти українства, зокрема, 
проти перекладу творів Пушкіна, Гоголя та інших письменників українською мовою.

Напередодні від’їзду з Москви тарас Григорович не міг не відвідати сергія акса -
кова. Проте зустрівся лише з  сім’єю: «...Я заехал к  Сергею Тимофеевичу Аксакову с  на-
мерением проститься. Он спал, и я не имел счастия облобызать его седую прекрасную голову».

для нас важливо, де саме жив у той час аксаков, який частенько міняв адреси. ви-
користаємо спочатку інформацію з листа Михайла Щепкіна до тараса Шевченка від 6 
лютого 1858 року: «адрес аксакова: на тверском бульваре в доме Юсуповой близ дома 
оберполицмейстера»2. цього було досить, щоб за Шевченкових часів надійно надісла-
ти будь-яку кореспонденцію аксакову. Проте нам хотілося б уявити точніше, де зна-
ходився будинок, у який (тричі!) приїжджав Шевченко. тому беремо малодоступний 
«алфавитный указатель к плану тверской части» і з розділу «казенные, общественные 

1  Куліш П. Повне зібрання творів. том іі. 1850–1856. листи. — к.: критика, 2009. с. 172–173, 235.
2  сам аксаков писав у грудні 1857 року тургенєву: «я живу на тверском бульваре в доме княгини 

Юсуповой».
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и владельческие дома» дізнаємося, що будинок княгині Юсупової знаходився «на про-
їзді тверського бульвару». На плані тверської дільниці він числився під № 191. а під 
№ 190 знаходимо: «обер-полицмейстера, казенный дом, на проезде тверс. бульвара». 
тобто аксаков жив на тверському бульварі (буд. 24), ближче до страсної площі, але це 
було недалеко і від арбатської площі, тим більше — від арбатського ареалу. від будин-
ку № 24, який було зведено після пожежі Москви в 1812 році, нині залишився північ-
ний флігель, який охороняється державою як пам’ятник архітектури.

за Шевченкових часів перший московський бульвар  — тверський  — існу-
вав трохи більше шести десятиліть. уже тоді на ньому ріс дуб, який живе й досі та 
розповість, що з середини ХіХ століття тверський стає місцем збору московських 
студентів, які жили неподалік  — «на козисі». відомий російський історик василь 
ключевський, який студентом сам жив у  козихинському провулку, писав своє-
му другу в  1862 році: «ты  знаешь, что такое московский бульвар?.. Это, братец 
ты мой, длинная аллея, усаженная деревьями… вдоль широкой улицы, посредине, 
между двумя рядами домов… такие бульвары огибают всю середину Москвы. самый 
знаменитый из них… — тверской». утім, якраз тоді газети писали, що московський 
генерал-губернатор був неприємно вражений перевіркою стану бульварів, у  пер-
шу чергу тверського: «открыл большие беспорядки: деревьев не досчитывалось 
тысячами, барьер был поломан, газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на 
бульварах гуляли домашние животные окрестных владельцев, а  зимой некоторые 
из последних сваливали на бульвары сорный снег с  мостовых». Наслідки цього 
огляду дійшли до царя, і  він призначив спеціального чиновника, якому було до-
ручено завідувати московськими бульварами. тверський привели в  порядок. лев 
толстой в «анне карениной» описував, як княжни Щербацькі «в известные часы… 
с мадемуазель линон подъезжали в коляске к  тверскому бульвару» і  як вони в су-
проводі лакея прогулювалися по ньому. Федір тютчев писав: «тверской бульвар 
неизменно производит на меня своё действие». для самого Шевченка тверський 
залишився дорогим місцем, де він познайомився та спілкувався з аксаковим.

«Поїхав я з Іваном і Костянтином Аксаковими»

тарас Григорович по-доброму спілкувався з  синами сергія аксакова кос-
тянтином та іваном. у  щоденнику від 25 березня записав: «До 9-ти часов пробыл 
я у Аксаковых… В 9-ть часов с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Кошелеву…»

старший син костянтин аксаков (1817–1860) — поет, історик, філолог, пере-
кладач, публіцист, один із ідеологів слов’янофільства, старший син сергія аксакова. 
він особливо захоплювався Гоголем. іван Панаєв згадував: «константин аксаков, 
видевший в нём русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе… день 
этот (коли Гоголь відвідав аксакових і прочитав глави з “Мертвых душ”. — В. М.) был 
праздником для константина аксакова… с  какою любовию он следил за каждым 
взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! как он переглядывался 
с Щепкиным! как крепко жал мне руки, повторяя:
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— вот он, наш Гоголь! вот он!»
Гоголь цінував дружбу костянтина аксакова. зберігся його цікавий лист до ньо-

го, в якому Микола васильович, збираючись з Максимовичем на батьківщину влітку 
1850 року, пропонував разом подолати частину дороги (до Глухова): «оказывается, 
что вам очень недурно съездить в киев, константин сергеевич: во-первых, чтобы 
не обидеть первопрестольной столицы, а  во-вторых, чтобы, задавши работу 
ногам, освежить голову, совершая путь пополам с подседом на телегу и с напуском 
пехондачка, совокупно с нами, оттопавши дорогу до Глухова, откуда киев уже под 
носом, и потом, по благоусмотрению, можете устроить возврат».

На початку грудня 1850 року сергій аксаков повідомляв Гоголя про поїзд-
ку сина й  дочок до києва: «константин, вера и  Надя съездили в  киев и  остались 
очень довольны своим путешествием: чудное местоположение киева в соединении 
с  его историческим и  религиозным значением произвело глубокое впечатление 
на всех. Малороссия поэтически подействовала на моих дочерей и смягчила даже 
непреклонного константина». в останньому відомому листі костянтина аксакова 
до Гоголя, написаному після цієї поїздки, той писав: «вот о чём я ещё не говорил 
с вами: о Малороссии, о киеве».

у 1832–1835 роках, одночасно з осипом Бодянським, костянтин аксаков вчився 
на словесному факультеті Московського університету, разом з ним входив до гуртка 
Миколи станкевича. як і Бодянський, відчув на собі вплив професора Михайла ка-
ченовського. Після подорожі Європою в Москві зблизився з відомим слов’янофілом 
Юрієм самаріним, а потім у московських салонах — з Миколою Гоголем, Михайлом 
Щепкіним, олексієм Хомяковим. у творчості костянтина аксакова втілився образ 
патріархальної, «общинної» росії. виступав зі статтями в усіх слов’янофільських ви-
даннях. з 1857 року — негласний редактор газети «Молва», в якій не раз епатував 
своїми статтями московську дворянську публіку.

костянтин аксаков рішуче виступив проти державної школи в історіографії, уо-
собленої в працях сергія соловйова: «в “истории россии” автор не заметил одного: 
русского народа… “история россии” с. М. соловьёва может совершенно справед-
ливо быть названа… история российского государства, не более». він сам написав 
драму «освобождение Москвы в 1612 году», де показав роль народу в ключовій події 
історії росії. у своїх віршах також писав про народ: «Не сжимает, как океан, твоей 
свободы он: / тебе он только место назначает, / ты общему в нём живо покорён». 
Про те, як аксаков сприймав народ порівняно з представниками вищого світу (пу-
блікою), свідчить його стаття «опыт синонимов. Публика — народ»:

«Публика выписывает из-за моря мысли и  чувства, мазурки и  польки; народ 
черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ — по-
русски. у публики — парижские моды. у народа — свои русские обычаи. Публика 
(большей частью по крайней мере) ест скоромное, народ ест постное. Публика спит, 
народ давно уже встал и работает. Публика работает (большей частью ногами по 
паркету); народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ; 
народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. 
Публика преходяща; народ вечен. и в публике есть золото и грязь, и в народе есть 
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золото и грязь, но в публике грязь в золоте; в народе — золото в грязи. у публики 
свет (балы и пр.), у народа — мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: публика 
у нас — почтеннейшая, а народ — православный».

«культ народу» у костянтина аксакова не був порожнім теоретизуванням, а його 
наполегливе прагнення прищепити «освіченому прошарку» думку, що прийдешнє ро-
сії неможливе без зв’язку з народом, можна порівняти тільки з Федором достоєвським, 
який з такою ж упертістю бився над проблемою розриву вищого світу з народом.

Герцен писав, що все життя костянтина аксакова було безумовним протестом 
проти петербурзького періоду історії росії: «он за свою веру пошёл бы на площадь, 
пошёл бы на плаху, а  когда это чувствуется за словами, они становятся страшно 
убедительными. он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир 
и артель». уособленням слов’янофільства була для костянтина аксакова Москва:

столица древняя, родная,
ее ль не ведает страна?
ее назвать — и русь святая
с ней вместе разом названа.
у ней — с землей одна невзгода,
одно веселье, общий труд.
ее дела — любовь народа,
ей право первенства дают.

у листі до костянтина аксакова з риму в листопаді 1842 року Гоголь шпетив його 
за слов’янофільське розмахування Москвою: «…я вам посылаю просто упрек! я  не 
прощу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. да, до нынешнего моего 
приезда в  Москву я  более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой 
предмет. толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком 
случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, 
чтобы живить его. Мне было горько, когда лилось через край ваше излишество и когда 
смеялись этому излишеству. всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать 
пошлою. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа 
Бога твоего всуе? Но вы горды, вы не хотите сознаться в  своих проступках или, 
лучше, вы не видите их. вы двадцать раз готовы уверять и повторять, что вы ничего 
не говорите лишнего, что вы беспристрастны, что вы ничем не увлекаетесь, что всё то 
чистая правда, что вы говорите. вы твердо уверены, что уже стали на высшую точку 
разума, что не можете уже быть умнее. Не изумляйтесь, что разразилась над вами вдруг 
гроза такого упрека, а спросите лучше в глубине души вашей, имею ли я право сделать 
упрек вам. обдумайте дело это, сообразите силу отношений и  силу права этого. 
войдите глубоко в себя и выслушайте сию мою душевную просьбу. я теперь далеко от 
вас, слова мои теперь должны быть для вас священны: стряхните пустоту и праздность 
вашей жизни! Пред вами поприще великое, а вы дремлете за бабьей прялкой».

у молодості костянтин аксаков пропагував власні слов’янофільські ідеї навіть 
своїм одягом. демонстративно відмовившись від європейських фасонів, він пошив 
собі довгополий сіряк, на голові носив магерку, відпустив бороду. з цього приводу 
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Гоголь писав йому в 1845 році: «ко мне дошли слухи, что вы слишком привязаны 
к некоторым внешностям, как-то: носите бороду, русский кафтан и проч. ...а потому 
я  вас прошу убедительно и  сильно… исполнить мою просьбу: не быть отличну 
от других своим нарядом…» це було по-гоголівськи: «истинная национальность 
состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». кажуть, що костянтин 
аксаков прислухався до Гоголя: «снял всё, что не надобно, надел всё, что надобно».

Про Гоголеву позицію свідчить його лист до Миколи язикова від 5 жовтня 
1845   року з  приводу підготовки видання органу слов’янофілів «Московского 
литературного и  учёного сборника»: «Признаюсь, я  не вижу никакой цели в  этом 
сборнике. дела мало, а педантства много. а из чего люди в нем хлопочут, никак не 
могу себе определить… у нас воображают, что всё дело зависит от соединения сил и от 
какой-то складчины. сложись-ка прежде сам да сделайся капитальным человеком, а без 
того принесешь сор в общую кучу. Нет, дело нужно начинать с другого конца. Прямо 
с себя, а не с общего дела. воспитай прежде себя для общего дела, чтобы уметь точно 
о нем говорить, как следует. а они: надел кафтан да запустил бороду, да и воображают, 
что распространяют этим русский дух по русской земле! они просто охаивают этим 
всякую вещь, о которой действительно следует поговорить и о которой становится 
теперь стыдно говорить, потому что они обратили ее в смешную сторону».

відомо, що на прохання Гоголя з  костянтином познайомалися олександра 
смирнова1, про що письменнику писав у листопаді 1845 року сергій аксаков: «она 
захотела видеть константина, и он был у ней в русском платье и бороде (на днях 
одно скидается, а другая сбривается); она с первого слова напала и на платье, и образ 
его мыслей. константин твердо стоял и за то и за другое. По приезде в калугу она 
также просто и коротко обошлась с моим иваном (нападая на его мысли, общие 
с братом), который, будучи так же неуступчив, сильно ей противоречил… она так 
умна, что, без сомнения, не думала перевоспитать этих молодых людей в  первые 
полчаса первого своего в жизни с ними свидания… тихое прикосновение стали даже 
и к острому кремню не извлекает искр; а ничтожные нападения и пустая светская 
речь, там, где ее не ожидали, извлекла несколько огненных искр, ярко осветивших 
всю внутреннюю сторону моих юношей…»

утім, не все було так просто. іван аксаков пізніше зазначав, що для його брата пи-
тання про руський одяг було принциповим «актом особистої свободи», й нагадував: 
«Народная одежда не должна быть костюмом или нарядом… она должна быть 
просто народной одеждой, и надевающие её должны быть проникнуты искренним 
сочувствием к  самой народности, к  внутреннему её духу, к  её нравственным 
и бытовым началам, а не к наружной только её форме». та й щодо ставлення до іс-
торії росії костянтин аксаков стояв на своєму. у листі до Гоголя влітку 1848 року 
писав: «в русской истории нет ни одной фразы — всё чистое беспримесное дело, до 
Петра, разумеется; но с него я нашу историю не называю русскою».

1  смирнова олександра йосипівна (1809–1882) — уроджена россет, фрейліна імператриць Марії 
Федорівни та олександри Федорівни. Була дружньою з олександром Пушкіним, василем Жуковським, 
Петром вяземським і багатьма іншими літераторами. з Гоголем познайомилася у Парижі 1837 року, 
а подружилися вони того ж року в Ніцці.
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до речі, Щепкін не сприймав слов’янофільського вихвалювання всього росій-
ського за рахунок іноземного та пошук золотого віку в минулому. коли в 1853 році 
в  Москву приїхала знаменита французька актриса еліза рашель і  слов’янофіли 
в ім’я «національного престижу» стали доводити, що вона нічого не розуміє в сце-
нічному мистецтві, Щепкін розповів своїм друзям-слов’янофілам таку притчу: 
«я знаю деревню, где искони все носили лапти; случилось одному мужику отпра-
виться на заработки, и вернулся он в сапогах. весь мир закричал хором: как это 
можно! Не станем, братцы, носить сапогов, наши отцы и деды ходили в лаптях, 
а были не глупее нас; ведь сапоги — мотовство, разврат! Ну а кончилось тем, что 
через год вся деревня стала ходить в сапогах». Михайло семенович вважав, що віра 
в рідний народ полягає не в ідеалізації личаків, а в твердому переконанні, що народ 
здатен дійти й до чобіт.

у житті та творчості костянтину аксакову був близьким той,

…кто речи хитро не двоит,
Чья мысль ясна, чьё прямо слово,
Чей дух свободен и открыт…

Мало хто з російських інтелігентів був таким послідовним, як аксаков, у прямоті 
свого духовно-морального вибору, чистота якого доходила до того, що він навіть не 
створив власної сім’ї.

цікавою постаттю був і молодший син сергія аксакова — іван аксаков (1823–
1886) — російський письменник і публіцист, поет і критик, редактор-видавець, мо-
лодший син сергія аксакова. 

у 1826–1838 роках жив (з перервами) в Москві, здобув добру домашню освіту. 
Після закінчення петербурзького училища правознавства в 1842–1843 роках служив 
у московському сенаті. у листопаді 1844 року сергій аксаков писав Гоголю, що його 
син брав участь у ревізії в астрахані і «действовал с неожиданным, изумительным 
даже для меня достоинством мужа, а не юноши». Гоголь відповів із Франкфурта ха-
рактерним листом:

«Жаль, что вы не описали, каким образом подвизался на ревизии иван сергеевич, 
хотя я  уверен, что весьма умно, и  внутренне обрадовался вашему прибавлению: 
с достоинством мужа. Но все-таки скажите и ивану сергеевичу, что если он будет 
сметлив и  поступит таким образом (на какое бы ни послали следствие), что все до 
единого  — и  невинные, и  даже виноватые, и  честные, и  взяточники  — будут им 
довольны, то этот подвиг еще будет выше того, если бы только одни оправданные 
были довольны. в  теперешнее время слишком много разбирать и  рассматривать 
взяточников; иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых может 
подвигнуть доброе увещание, особенно, если сколько-нибудь его узнаем во всех их 
обстоятельствах, как семейных, так и всяких других; если к тому в прибавку узнаем 
природу человека вообще и потом в особенности природу русского человека и если 
вследствие всего этого узнаем, как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким 
образом, что он еще сам скажет спасибо, — и он сделает много добра. иван сергеевич 
смекнет (а может быть, отчасти он уже и смекнул), что действовать умирительно еще 
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действительней, чем распекательно, и что внушить повсюду отвагу на добрые дела 
впредь еще лучше, чем картинное дело свое собственное, и что заставить человека 
даже плутоватого сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать 
доброе дело, — словом, если он всё это смекнет, то наделает много добра».

у другій половині 1840-х років іван аксаков служив членом карної палати у ка-
лузі. зачитувався Гоголем. Про його ставлення до Шевченка в той час свідчить лист 
рідним у  листопаді 1846 року: «Перечитываю Гоголя, и  ещё грустнее становится, 
потому что вспомнишь о самом Гоголе, потому что после чтения Гоголя, по крайней 
мере, сутки двое не смеешь не только взяться за перо, но даже подумать о какой-
нибудь литературной деятельности».

з 1851 року — іван аксаков у відставці. в 1858–1859 роках — фактичний редак-
тор журналу «русская беседа», в якому тоді працював і Михайло Максимович.

в епоху Миколи і він насмілився на повний голос заявити:

клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне:
в могучем крае нет отпора,
в пространном царстве нет простора,
в родимой душно стороне.

у 1849 році аксакова було заарештовано на кілька днів у зв’язку з його близькістю 
до Юрія самаріна та необережними висловлюваннями у виявлених поліцією листах 
до батьків. у ііі відділенні він письмово відповів тоді на чимало питань, а цар Микола іі 
уважно прочитав цей документ. Було й таке питання: «Не питаете ли вы и родственники 
ваши славянофильских понятий и в чём они состоят?» аксаков відповів: «Что касается 
до моих славянофильских идей, то ни я, ни родственники мои не славянофилы, в том 
смысле, в каком предложен этот вопрос». Молодший брат явно відводив небезпеку від 
старшого, але сам чистокровним слов’янофілом на той час таки не був. разом із тим уже 
тоді писав: «все отдельные элементы славянских народностей могли бы раствориться 
и  слиться в  целое только в  другом, крепчайшем, цельном, могучем элементе, т. е. 
в русском»1. утім, глава сім’ї — сергій аксаков — у середині 50-х років тверезо дивив-
ся на слов’янофілів: «Положение славянофилов самое незавидное. их считают старой 
партией, остатком бояр, которые хотят прежнего невежества и власти. иван ещё более 
отчаивается, чем я». втім, саме після смерті старшого брата костянтина в 1860 році 
іван аксаков бере на себе обов’язки пропаганди слов’янофільських ідей, фактично на-
прикінці злету їхньої популярності. тоді харківська газета «Южный край» назвала його 
одним із «кращих представників слов’янофільства».

іван аксаков цікавився україною, її історією, про що свідчать і його листи до бать -
ків з  Малоросії. скажімо, 10 листопада 1848 року він писав: «везде так и  торчит Го-
голь с  своими “вечерами на хуторе близ диканьки”. тут только вы почувствуете все 
достоинство, всю верность этих описаний, этой не столько внешней, сколько внутренней 
характеристики Малороссии, вполне передающей вам и внешнюю физиономию».

1  Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. — М.: Наука, 1988. с. 505, 506.
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Молодший аксаков добре розумів осібність української історії від російської, 
в тому числі в пізніші часи, що трактував по-своєму, по-слов’янофільськи. На його 
думку, якби росія після смерті Петра і  пішла шляхом самобутнього розвитку, то 
Малоросія, напевне, приєдналася б до загальноросійської справи; але важко їй було 
взяти участь у хибному шляху розвитку. разом із тим, іван аксаков упевнено заяв-
ляв: «Никакие усилия Мазепы и  ему подобных мечтателей не восторжествовали, 
да никогда бы и  не могли восторжествовать над разумом народным, который, 
признавши однажды необходимость воссоединения всей православной руси, 
решился терпеть и ждать, пока минуют незгоды».

Приблизно тоді іван аксаков мав розмову з Пантелеймоном кулішем про укра-
їну. лист куліша до дружини свідчить:

«він же сам її (україну. — В. М.) із’їздив, то й дивується тепер, як там чи панок, 
чи міщанин, чи козак тамошній чує себе рівно чоловіком. Не видно так, як у росії, 
що се купець, а се міщанин. соmme il faut (комільфо, от франц. — той або те, що від-
повідає приписам світської поведінки. — В. М.) пристало в нас до всякої шляхетно-
урожденної людини; і купецькії комедії островського трудно зрозуміти українцеві; 
бо наш купець не одособивсь так од наших панів, як великоруський. і багато дечого 
говорили ми до своєї любости про Малоросію. Шкода, що тебе тут не було. іван не 
завсігди розговориться».

у 1858 році аксаков опублікував «исследование о торговле на украинских яр-
марках», удостоєне великої костянтинівської медалі імператорського Географічно-
го товариства та державної премії російської академії наук. Не можу дозволити собі 
ґрунтовний аналіз цього дослідження, обмежуся лише згадкою про те, що через пів-
століття після публікації історики д. Багалій і д. Міллер назвали його «класичною 
працею», а в другій половині ХХ століття і. Гуржій зауважив, що жоден із дослідників 
соціально-економічної історії україни 30–50-х років ХіХ століття не може обійтися 
без праці івана аксакова. вона цікава ще й  глибоким інтересом автора до історії 
україни, який нерідко виявлявся і  в  листах до батьків з  україни. скажімо, восени 
1855 року син ділився власними думками: «Эта сторона  — чудная, богатая всеми 
дарами природы, колыбель руси, сторона её первой, девственной молодости, до 
татар и до царей была также театром всех отчаянных сеч казаков с ляхами за веру 
и за свободу, всех страшных козней и угнетений, испытанных козаками от поляков… 
После Хмельницкого,  — она была раздираема внутренними смутами, разоряема 
и своими, и турками, и татарами, и московской ратью, и поляками».

Познайомившись із іваном аксаковим у березні 1858 року, Шевченко, звичай-
но, не мав змоги заглиблюватися в нюанси його історичних поглядів. в абсолютно 
доброзичливій атмосфері між ними йшлося переважно про літературні події та іме-
на, і чверть століття потому іван аксаков згадував: «Мы можем свидетельствовать, 
что ни малейшего озлобления на нас, “москалей”, тарас Шевченко в то время не 
питал, восхищался, как и все мы, и притом как своими родными, мастерскими со-
зданиями русского литературного языка…» Можна не сумніватися в щирості цього 
свідчення, бо навіть пізніше неприйняття Шевченком російського слов’янофільства 
не відбилося на поетовому ставленні до російської літератури, і в цьому сенсі у нього 
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ніколи не було ворожості до «москалів». до того ж, досить згадати, що Шевченко тоді 
так записав у щоденнику про численні знайомства з московськими інтелектуалами: 
«Я встретился и познакомился с ними, как с давно знакомыми родными людьми».

Проте було б  наївно думати, що йшлося про інтелектуальну та духовну іден-
тичність Шевченка з московськими знайомими. великий українець чуйно й щиро 
реагував на доброзичливе, помірковане ставлення московських інтелектуалів до 
українського народу, добре розуміючи, що ніхто з них не здатен піднятися до його 
розуміння соборності й самодостатності україни. в росії, на жаль, цього не збагнули 
й досі, а ми не досягли Шевченкової мудрості в спілкуванні з російськими добро-
зичливцями, подібними до івана аксакова, який щиро полюбив україну, хоч не ви-
ходив за межі самарінського розуміння її місця в імперії. він особливо захоплювався 
поезією «сел с белыми хатами, живописно расбросанными по холмам и долинам, 
с  плетнями, сдерживающими густую зелень; и  тянущимися по дороге возами 
с волами, рядом с которыми тяжелой, медленно ленивой поступью бредут чумаки; 
и южными ночами, в особенности безлунными, когда не спится и не знаешь, как бы 
полнее вместить в себя эту волнующую красоту, эту роскошь темного неба с ярко 
горящими звездами; и  живыми, милыми лицами хохлушек; и  очаровательными 
песнями, которые показывают высокое душевное образование в народе». 

Перебуваючи в  Москві, Шевченко по-доброму ставився до івана аксакова, 
а 25 квітня 1858 року у листі до сергія тимофійовича з Петербурга похвалив його 
вірш: «…Ивана Сергеевича целую трижды за его алмазное стихотворение “На Новый год”».

цей вірш під назвою «На 1858 год» було опубліковано в першому числі журналу 
«русская беседа» за 1858 рік і датовано 31 грудня 1857 року. Про цю поезію мож-
на сказати словами самого автора, написаними, правда, стосовно іншого вірша 
1850 року, датованого також 31 грудня: «с какой стати стал бы я… среди людей, по-
решивших для себя вопросы веры, являться со стихами 31 декабря, с  вопросами 
и сомнениями, старыми, неуместными в том московском кругу, который не смуща-
ется вопросом: где истина?.. значит, они имеют своё внутреннее основание во мне 
самом и искренни».

Може, саме щирість автора найперше привабила Шевченка, який назвав вірш 
івана аксакова «алмазным». у Шевченковій повісті «капитанша» є вислів: «алмаз, 
а не человек. у «Художнике» зустрічаємо слово «алмазный», тобто коштовний. у та-
кому ж значенні, напевно, вісім десятиліть після Шевченка російська поетеса укра-
їнського походження анна ахматова (Горенко) вжила цей епітет — «алмазная ночь».

дивно, що раніше шевченкознавцям не спало на думку поцікавитися віршем 
аксакова «На 1858 год», тоді як він був особливо суголосним із тодішнім душевним 
настроєм поета.

день встает, багрян и пышен,
долгой ночи скрылась тень,
Новой жизни трепет слышен,
Чем-то вещим смотрит день!
с сонных вежд стряхнув дремоту,
Бодрой свежести полна,
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вышла с Богом, на работу
Пробуждённая страна.
так торжественно прекрасно
Блещет утро на земле;
На душе светло и ясно,
и не помнится о зле,
об истекших днях страданья,
о потрате многих сил
в скорбных муках ожиданья,
в безвременности могил!

Почивают мирно гробы
тщетно ждавших столько лет!
Память им!
Но в сердце злобы, ни вражды, ни мести нет.
все простит он без расчета,
устоявши в дни тревог,
он, чей дух годину гнета
Пережил и перемог.

слышишь: новому он лету
Песню радости поет:
Благо всем, ведущим к свету,
братьям, с братьев снявших гнет,
людям мир, благословенье,
долгих мук ищезнет свет,
дню вчерашнему забвенье,
дню грядущему — привет!

тарас Шевченко також сподівався на день прийдешній, хотів забути про дні 
страждання в  засланні та завдане йому зло: «я такий щасливий тепер, що цілком 
винагороджений за всі мої страждання, і всім простив».

«Та нам-то се не дуже вподобалося»

Щирі симпатії до івана аксакова не завадили Шевченкові рішуче відмовити 
в наданні своїх поезій для нового видання. а сталося це так. Михайло Максимо-
вич у  листі від 15 листопада 1858 року попросив поета передати вірші «садок 
вишневий коло хати…», «сон» («На панщині пшеницю жала…»), «заворожи мені, 
волхве…» і «Муза» для публікації в новоствореній газеті «Парус». знаючи про до-
брі стосунки Шевченка з  іваном аксаковим, Максимович писав: «…іван акса-
ков притьмом просить, щоб йому друкувати в газеті його “Парусі” тії вірші твої 
(“вечір”, “Пустку”…), що ти зоставив мене задля “Беседы”… Чи не можна інших 
твоїх віршей йому наділити для первого нумеру в  “Парус”?.. Будь ласкав, звісти 
і  напиши про сеє, і  про те, як ся маєш, і  що нового витворяєш  — пером твоїм 
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лебединим і  помазком соболиним… Чи виспівується і  вигукується тобі на тім 
севере Невському?..»

Професор не сумнівався, що Шевченко не відмовить. Проте сталося не так, як 
гадалося. Шевченко відповів Максимовичу:

«Спасибі вам, мій щирий, мій єдиний земляче, за ваш шанобливий лист, которий я чи-
таю, дивуюсь і не надивуюсь: чого б то мені, скажіть, будьте ласкаві, з своїми віршами плис-
ти по суші, яко по морю під тим парусом! Хіба я  Олег, нехай Бог криє, або що? “Парус” 
у своєму універсалі перелічив всю слав’янську братію, а про нас і не згадав, спасибі йому. Ми 
вже, бач, дуже близькі родичі. Як наш батько горів, то їх батько руки грів. Не доводиться 
мені давать під парус свої вірші і того ради, що парус сей надуває заступник того вельмож-
ного князя, любителя березової каші. Може, воно так і треба московській натурі. Та нам-то 
се дуже не вподобалося.

Отак-то! Не здивуйте, добродію, що не вволив я вашої волі, діло се не жарти; самі маєте 
розум».

ця досить різка відповідь була підготовлена кулішем, і Шевченко використав її дово-
лі близько до тексту1. На те були всі підстави. Поет був обурений тим, що в програмному 
оголошенні («універсалі») «об издании в 1859 году газеты “Парус”», випущеному в світ 
окремим додатком до газети «Московские ведомости» (№ 122 від 11 жовтня 1858 року), 
хоча й говорилося про самобутність усіх слов’янських народів, двічі було згадано лише 
«русинів» (тобто українців за межами російської імперії): «все мы, чехи, русские, поляки, 
сербы, хорваты, болгаре, словенцы, словаки, русины, лужичане, все мы, выражая собою 
разные стороны многостороннего духа славянского, взаимно пополняем друг друга, 
и  только дружною совокупностью трудов можем достигнуть полноты славянского 
развития и  отстоять свою умственную и  нравственную самобытность. Не внешнее 
политическое, но внутреннее духовное единство нам дорого».

великий українець не простив видавцеві газети івану аксакову, якого ще у квіт-
ні 1858 року «цілував тричі» в листі до сергія тимофійовича, принципового «забут-
тя» того, що існує самостійний український народ, який слов’янофіли намагалися 
розчинити в «общерусскости», що, між іншим, повністю збігалося з офіційною по-
літикою «обрусения», хоч і подавалося в дещо іншій словесній формі.

так само висловився Пантелеймон куліш у листі до івана аксакова від 20 лис-
топада 1858 року: «так как у вас в объявлении “Паруса” исчислены все славянские 
народности, кроме малороссийской, то в этом я увидел новое доказательство, что 
нам больше прежнего надобно о ней позаботиться…» крім того, в’їдливо згадавши за-

1  утім, Петро Жур ще понад сорок років тому звернув увагу на кулішевий текст, який Шевченко не 
використав: 

«Ще блаженної пам’яті цар Микола постановив у військових артикулах, щоб москалів із українців 
більше карати соромом і карати словами або розумне вимовляти, аніж сікти різками. і той знав, що наш 
народ вийшов уже із того росту, щоб їсти березову кашу, а хазяїн “Паруса”, маючи нашу народність ні за 
що, думає, що “для хохлов усякий закон грядє”!» 

Петро Жур зауважив:
«Шевченко рішуче відкинув ці слова, що ідеалізували царя-ката, “неудобозабываемого тормо-

за”, царя-фельдфебеля. кому-кому, а засланцю-солдату Шевченкові було достоту відомо, як сатрапи 
царя “Миколи-Нерона” з  його височайшого благословіння до смерті били шпіцрутенами солдат-
українців».
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ступника вельможного князя, любителя березової каші, Шевченко прямо вказував на 
категоричне небажання друкуватися в «Парусі», бо іван аксаков на той час виступив 
на захист статті громадського діяча, князя володимира Черкаського з пропозиціями 
зберегти за сільськими старостами право тілесного покарання селян. ця стаття та 
захист її аксаковим викликали обурення передової російської громадськості; журнал 
«современник» (1858, № 11) в огляді «заметки Нового поэта» писав з цього приводу: 
«если человек даже очень талантливый и  умный, но проникнутый… сословными 
предрассудками, начнет уверять нас, что для исправления нравственности крестьян 
необходимо предоставить помещикам право наказывать их 18-ю ударами плети… 
или что-нибудь вроде этого, то такие  господа подвергают себя одинаковому 
общественному суду — сожалению и смеху».

отже, Шевченко рішуче відмежувався від суспільного ретроградства, яке  
в атмосфері пожвавлення громадського життя і назрівання революційних настроїв 
у росії почало виявлятися в багатьох слов’янофілах рельєфніше й відкритіше.

відповідаючи Шевченкові, Михайло Максимович висловив свою і Щепкіна не-
згоду з володимиром Черкаським та іваном аксаковим й щиро намагався проясни-
ти ситуацію та по-дружньому заспокоїти поета:

«а що ти тепер мені написав, то, здається, і дивуватися нічого, що я передав тобі 
просьбу аксакова івана об твоїх віршах задля його “Паруса”: дурний би лоцман був, 
коли б не забажав і не запрохав такого пловця, як ти, споряжаючи собі нового дуба 
чи паруса! а що він недогадлив був, задумавши упоруч себе посадити і нас всіх, тоді 
як треба було спорядити особиту лаву, то не зовсім гарно, да ще ж і не так погано, 
щоб уже і  зовсім цуратися доброго чоловіка. Недоладня дуже була і його оборона 
того вельможного, що збрехнув погане слівце про березову кашу  — і  то правда!1 
Мені, так же як і тобі, прийшлось воно дуже не по нутру; а коли б ти бачив, як роз-
ходивсь був тут старий Михайло наш — і Господи як!..»

Не варто замовчувати і деякі пояснення, які Шевченко отримав від Максимовича:
«да знаєш що: те вельможне княжа само зроду нікому не дало і одної ложки бере-

зової каші, і, мабуть, не бачило зроду, як і годують єю2, хоч і наварило такого кулешу, 
що, як кажуть у нас, — крупина за крупиною ганяється з дубиною… Бачить, сердечний, 
що накоїв тривоги, да вже й кається тепер на ввесь світ, і цурається од тої несмачної 

1  Максимович спрощував ситуацію й позицію івана аксакова. в «автобиографии», написаній на 
початку 60-х років, той не виявив ознак подібного каяття: «аксаков иван принадлежит к той школе, 
которой организована была “русская беседа”. издавая “Парус”, он имел в виду создать  центральный ор-
ган славянской мысли, что вполне ясно выражено в его объявлении об издании газеты “Парус”, объ-
явлении, переведенном и  напечатанном по-польски, болгарски, сербски и  чешски». Неприязну, хоч 
і помірковану, позицію щодо українського руху займав і слов’янофільський «день» аксакова. з 1864 року 
аксаков виступав за пом’якшення валуєвського циркуляру про заборону друкувати українською мовою 
шкільну та релігійну літературу, бо вважав його занадто жорстким.

2  Борис Чичерін залишив чимало хороших оцінок особи володимира Черкаського, зокрема таку: 
«истинная его деятельность началась с освобождения крестьян. Призванный в редакционную комис-
сию... он стал главным работником комиссии. основной план Положения 19 февраля принадлежал соб-
ственно ему. он же был и главным редактором. Первоначальный проект Положения, как мне говорили 
участвовавшие в нём лица, весь написан его рукой. Этого одного было бы достаточно, чтоб вписать его 
имя в историю». Після різкої Шевченкової реакції Максимович продовжував приятелювати з «любите-
лем березової каші».
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страви, да ще й дякує добрим і всім людям, що так проплювали на його мисочку… По-
глянь же незлим своїм оком на тую добру людину, і посмійся тій кумедії, як баранча 
між вовками і само було здумало завити по-вовчому, а далі схаменулось, що неподо-
ба. така поворотка на добру стать стóїть того, щоб пересердіє змінити на милосердіє. 
і з ким на віку не траплялось помилиться то в слові, то в ділі. от хоть би і наш гарячий… 
Ну, да Господь і з ним, і з тим вельможним, і з лоцманом: щасти їм, Боже, на все добре, 
бо всі вони хочуть добра, і рвуться на добре, кожний по-своєму його розуміючи!..»1

Погодьтеся, що Максимович  — адвокат блискучий, але в  цьому конкретному 
епізоді, як у краплині води, бачимо Шевченкову самотність навіть у колі найближ-
чих московських українців, адже у  своїй перейнятості україною він не визнавав 
компромісів чи навіть напівтонів.

Максимович в аналогічній ситуації поводився зовсім інакше. Незважаючи на 
жорстко виявлену Шевченкову позицію щодо «Паруса», професор і не збирався 
розривати з газетою стосунки, він активно пропонував себе також у ролі автора 
слов’янофільського «дня» івана аксакова. у серпні 1861 року Максимович писав 
йому з Михайлової гори: «если ряд моих статей угоден будет вашему “дню”, то 
немедля и пускайте в “дне”… если придумаете или понадобится что получить от 
меня в газету, заказывайте без церемоний: что смогу, напишу охотно. По началу 
“Паруса”, вы не можете и на минуту усомниться в моём совершенном усердии 
и готовности сотрудничать вам. от всей души желаю пылкого и долгого сияния 
вашему “дню”, да сделайте же так, чтобы не случилось затмения!» Ще два місяці 
потому Максимович захоплювався: «…ваш “день” блеснул перед моими глазами. 
великолепный “день”, ясный, светлый, тёплый, жизненный в каждом отделе сво-
ем… спасибо вам! всё в нем прекрасно или полномысленно»2.

такі оцінки й запевнення Максимовича, що звучать явно не по-шевченківськи, 
були моральною підтримкою івана аксакова в його протистоянні з Пантелеймоном 
кулішем3, у чому виявилися ознаки, говорячи словами Шевченка, «московської нату-

1 листи до тараса Шевченка. — к.: Наукова думка, 1993. с. 125, 126.
2  рдаліМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 2, 3, 4.
3  Нагадаю, що з осені 1858 року куліш вів жваву полеміку з іваном аксаковим із приводу видання 

в росії українського журналу. зокрема, в жовтні він писав аксакову: «слова мои кажутся иногда резким 
криком потому, что им не предшествовали свободные объяснения с читающим обществом; что свободы 
слова мы, Малороссияне, лишены более, нежели какая-либо народность в русской империи; что мы поем 
свою песню на земле чудей… Мы имеем против себя не одно Правительство, но и ваше общественное мне-
ние. Мы имеем против себя даже собственных земляков-недоумков. Нас горсточка, хранящих веру в свою 
будущность, которая, по нашему глубокому убеждению, не может быть одинакова с будущностию велико-
русского народа. Между нами и вами лежит такая же бездна, как между драмой и эпосом: и то и другое ве-
ликие создания божественного гения, но странно желать, чтобы они слились в один род! а ваше общество 
этого желает и в это слепо верует. ваше общество думает, что для нас клином сошлась земля в Московском 
царстве, что мы созданы для Московского царства, а пожалуй, что Московское царство создаст нашу бу-
дущность. Мы это видим и чувствуем беспрестанно и, не имея возможности писать за себя так, как пишут 
дома, изредка только нарушаем свое молчание… Мы не домогаемся от Правительства и вашего общества 
невозможного покамест, но мы храним завет свободы нашего самостоятельного развития…»

важливо відзначити, що куліш висловлювався цілком відверто, довіряючи своєму адресатові, бо ро-
зумів, що лист не стане надбанням недоброзичливців.

Максимович радів видавничій діяльності куліша, зокрема писав дружині в листопаді 1858 року: «ку-
лиш хотел издавать газету под именем “Хата”, да тоже ещё не позволяют… он издал Малороссийские пове-
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ри» Максимовича. це дуже цікава та важлива тема, що вимагає спеціальної пильної 
уваги й окремого висвітлення.

заради справедливості відзначу, що в двох числах «Паруса», які встигли вийти 
у світ, українська проблематика все ж знайшла своє відображення. у статті «Письма 
из Польши» зазначено, що «многочисленный люд южнорусский стоит того, чтобы 
не презирать его собственного языка, чтобы просветители его говорили с ним его 
собственной речью». в рецензії куліша на «Хохлацькі співки» крутоярченка відзна-
чено цілковиту несумісність подібних недолугих вправ з усім розвитком української 
літератури від котляревського до Шевченка й Марка вовчка. Після виходу другого 
числа газету «Парус» було заборонено за скептичні відгуки про деякі урядові роз-
порядження та різку критику (з правих позицій) зовнішньої політики росії у статті 
Михайла Погодіна «Прошедший год в русской истории».

ця історія не перекреслює доброго знайомства поета з  іваном аксаковим та не 
підтверджує той факт, що Шевченко завчасно негативно ставився до івана сергійови-
ча, скажімо, перебуваючи у Москві в березні 1858 року, або потім відцурався від нього. 
взагалі, ставлення Шевченка до тих чи інших представників слов’янофільства і до всієї 
слов’янофільської течії потребує конкретно-історичного, неупередженого підходу.

Нарешті скажу про те, що мені вдалося ознайомитися в архіві з невідомими лис-
тами Михайла Максимовича до івана аксакова.

один із них, відправлений з Михайлової гори в Москву 8 листопада 1861 року не-
вдовзі після відміни кріпосного права, свідчить про соціально-політичні погляди Мак-
симовича. до речі, сім’я Максимовичів відпустила більшу частину дворової прислуги: 
«…Не можем и доныне заменить её вольнонаёмною — просто нет, ни за какую цену; 
хочет пооддохнуть народ после прежней работы истления! Мне это отчасти нравится, 
хоть лично и терпим от того. даже для алексея не найдём няньки…» івану аксакову 
Максимович довірив своє незадоволення тодішніми студентськими заворушеннями 
і поглядами на сприйняття розкріпачення в середовищі українського народу:

«Но что же это — и у вас в Москве, в университете — прорвалась та же болячка, 
что и в Петербурге, и в киеве. я ожидал этого еще с 1858 года, как приехал в Москву1, 
предвидя и  видя ненормальное, болезненное состояние… где место науки заняла 

сти квитки (основьяненка)…» (інститут рукописів Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського, 
ф. 32, № 8, арк. 1–2). сімнадцятого січня 1860 року Шевченко звертався до якова кухаренка: «У нас тут 
складається “Хата”, то чи нема часом у тебе якої доброї деревини на крокву або й на сволок. Як є, то присилай її на 
ім’я П. А. Куліша або в Академію художеств Т. Г. Шевченку». у лютому того ж року дружина куліша писала на 
Михайлову гору: «а у  нас сими теплыми днями (украинский альманах) “Хата” почалась будуватись; як 
птиці з вирея повернутця так і “Хата” з іми на україну завітає» (рдаліМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 47, арк. 7 зв.). 
в альманасі, що вийшов у 1860 році, було вміщено твори Є. Гребінки, П. куліша, Марка вовчка, Г. Барві-
нок, я. Щоголева. у розділі «кобзарський гостинець» уперше надруковано ряд Шевченкових поезій.

Принагідно зауважу, що в 1860–1862 роках друкарня куліша видала в серії «сельская библиотека» 
39 різних брошур українською мовою, що дорівнювало кількості українських книг, виданих за попере-
дні сорок років.

1  у  листопаді 1858 року Максимович писав із Москви дружині: «в университете идет безладно: 
студентской молодежи дали было излишнюю волю, так они и заважничали до того, что профессоров 
стали выгонять, и ректору, и попечителю грубить стали. Но вчера, была уже, говорят, расправа, и мно-
гих верховодов исключили с  дурными аттестатами» (інститут рукописів Національної бібліотеки ім. 
в. і. вернадського, ф. 32, № 8, арк. 2 зв.).
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скорозрелая гражданственность, неудобная для юношества. вот когда, в заключение 
тысячелетия нашей исторической жизни настал кризис для высыпания француз-
ской, сибирской и всяческой проказы на исполинском теле русского человека. зло 
засмерделось оно, чуть ли не во всех членах своих; но — Бог милостив — жизненная 
сила его так велика, что вынесет этот очищающий кризис; и эти все недуги будут ему 
к росту. с нынешнего года я стал лучшего мнения и лучшей веры в наш малороссий-
ский простой люд, на который было потерял надежду. отлично ведет себя при нача-
ле освобождения: много разума живого прокидается после долгого усыпления от ве-
ковой многострадальной жизни; а я было отчаялся в разумности его; находив только 
долготерпение в изумительной степени. Мировые посредники оказываются в эти 
минуты весьма благотворными и удачными средствами; не будь нас — [становые] 
с своими помощниками довели бы до огневища или до антонова огня»1.

«Ваше пряме слово освітило мені дорогу»

Після від’їзду Шевченка з  Москви між ним і  аксаковим тривало тепле 
листування2. На доказ найперше наведу повністю лист аксакова до Шевченка, 
написаний невдовзі після від’їзду поета з Москви 14 квітня 1858 року:

«крепко обнимаю и сердечно благодарю вас, любезнейший тарас Григорьевич, 
за драгоценный ваш подарок, полученный мною от Щепкина. кроме сходства, 
которое, разумеется, для меня всего дороже, портрет ваш так хорош, что все знатоки 
приходят от него в  восхищенье. долго я  не хотел верить, что это фотография. 
впрочем, я  был прав отчасти: это фотография, подрисованная вашею искусною 
кистью, как уверяет меня один знаток этого дела3.

как вы поживаете? Что поделываете? я  же очень медленно поправляюсь 
и боюсь, что не попаду в деревню так рано, как бы желал.

Пришлите, пожалуйста, мне ваш адрес. я так вас полюбил, что, вероятно, буду 
чувствовать иногда потребность поговорить с вами хоть на бумаге.

Первая часть вашей повести давно отдана мною Максимовичу, который должен 
уведомить вас, будет ли она помещена в  “русской Беседе” или нет. вторую часть 
я читаю понемногу. Большею частию сам; когда дочитаю, — скажу вам откровенно 
свое мнение. я считаю, что такому таланту, как вы, надобно говорить чистую правду.

крепко вас обнимаю. искренне любящий и преданный вам с. аксаков».

1  рдаліМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 4–5.
2  у  «Щоденниках» видатного українського літературознавця сергія Єфремова я  зустрів цікавий 

запис від 6 липня 1927 року: «одержав… Шевченкові листи до с. аксакова, про які тільки чув, що вони не 
пропали. саме здадуться до ііі тому» (йдеться про видання Повного зібрання творів тараса Шевченка, 
розпочатого українською академією наук під загальною редакцією Єфремова в  1927 році.  — В.  М.). 
відомими є 4 Шевченкові листи до аксакова і 2 листи аксакова до Шевченка.

3  ішлося про фотознімок із автопортрета з бородою, виконаного Шевченком на початку 1858 року 
в Нижньому Новгороді. вже 4 січня автопортрет був переданий через Павла овсянникова до Петербурга, 
де Михайло лазаревський зняв з нього 50 фотокопій. одну з  них Шевченко передав аксакову через 
Щепкіна (див.: Яцюк В. загадки «нерукотворного образу» // україна, 1985. № 9. с. 6–7).
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цей лист вражає теплотою і глибиною почуттів шістдесятсемирічного, хворого 
сергія тимофійовича, який щиро зізнавався, що полюбив тараса Григоровича і не 
приховував, що дуже високо ставив його талант.

у свою чергу Шевченко з відкритим серцем відповідав аксакову щирою друже-
любністю та вдячністю. Познайомимося з його листом від 25 квітня 1858 року:

«Чтимый и глубокоуважаемый Сергей Тимофеевич!
Еще на прошедшей неделе получил я ваше искреннее, драгоценное письмо1 и только сегодня 

отвечаю вам, мой искренний, сердечный друже. Простите мне эту грубую, непростительную 
и невольную невежливость. Грех сей случился потому, что я до сих пор еще не могу вырваться из 
восторженных объятий земляков моих. Спасибо им, они приняли меня как родного, давно не ви-
данного брата и носятся со мною, как с писанкою. Да еще, как на грех, выставка случилась в Ака-
демии художеств2, которой я так давно не видел и которая для меня теперь самое светлое, самое 
высокое наслаждение. Какие пейзажи, просто чудо! Калам3 огромное имеет влияние на наших 
пейзажистов4. Айвазовский5, увы, спасовал. Он из божественного искусства сотворил себе золотой 
кумир и ему молится. Грешно так оскорблять бескорыстное, непорочное искусство. Бог ему судия. 
Выставка немногочисленна6, но прекрасна, а в особенности пейзажи, очаровательные пейзажи!

Вы, как великий художник, как самый пламенный любовник безмятежной очаровательной 
природы, вы поймете причину моей невежливости и, как искреннему, нелицемерному поклоннику 
всего прекрасного и благородного на земле, великодушно простите мне мой невольный грех.

Я сердечно рад, что вы осталися довольны моим бородатым поличием. Это 
фотографический снимок с  рисунка, мною самим сделанного, почему и  показался он вам 
подрисованным7.

Вы обещаете мне написать ваше мнение о моей повести. Если она стоит этого, напишите, 
ради святого, божественного искусства. Мнение чувствующего и  благородно мыслящего 
художника мне необходимо. И ваше искреннее слово я прийму с благоговением, прийму как 
дорогой бесценный подарок. Не откажите же мне в этой великой радости!

Предположение мое посмотреть на Москву в конце мая и вас поцеловать не сбылось. Меня 
обязали не оставлять Питера в продолжение года. Трагедия перешла в комедию.

Не взыщите, мой искреннейший друже, что я вам на сей раз пишу мало. Когда прийду 
в нормальное состояние, буду писать вам много и о многом.

1  вісімнадцятого квітня 1858 року Шевченко записав у  щоденнику: «Получил милейшее письмо от 
милейшего Сергея Тимофеевича Аксакова…» ішлося про наведений вище лист від 14 квітня.

2  Поет відвідав цю виставку 6 квітня, тобто напередодні офіційного відкриття, а затим — 24 і 25 квітня.
3  олександр калам (1810–1864) — швейцарський маляр і графік романтичного напряму, автор числен-

них гірських пейзажів. Шевченко цікавився творчістю калама, згадував його в щоденнику та листах. Після 
смерті Шевченка в його майстерні виявлено «две большие гравюры, изображающие пейзажи калама».

4  у щоденнику 6 квітня 1858 року Шевченко висловив аналогічну думку: «Пейзажи преимущественно 
перед другими родами живописи бросились мне в глаза. Калам имеет сильное влияние на пейзажистов».

5  айвазовський іван костянтинович (1817–1900)  — російський маляр-мариніст, академік ака-
демії художеств з 1845 року. Шевченко познайомився з ним під час навчання в академії. Більше того, 
в 1840 році айвазовський протягом місяця жив на одній квартирі з Шевченком і Штернбергом. На жаль, 
не залишив спогадів про Шевченка.

6  На виставці експонувалося 245 робіт.
7  див. примітку до листа сергія аксакова від 14 квітня 1858 року.
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От Всей души целую вас, ваше прекрасное, сердечное семейство и  все близкое вашему 
сердцу, а Ивана Сергеевича целую трижды за его алмазное стихотворение “На Новый год”.

До свидания. Не забывайте искреннего вашего Т. Шевченка.
Поцелуйте моего великого друга, когда он возвратится из Костромы1».

Наступні листи (один аксакова і один Шевченка) торкалися, передусім, уже зга-
даної російськомовної повісті тараса Григоровича «Прогулка с удовольствием и не 
без морали». Перша її частина була підтримана сергієм аксаковим, що надихнуло 
тараса Шевченка на подальшу роботу. в щоденнику поет передав своє хвилювання 
щодо свого твору, названого ним «рукодельем»: «Как примет его С.  Т. Аксаков? Мне 
ужасно хочется ему нравиться, и только ему. Странное чувство!»

враження від другої частини повісті сергій аксаков висловив у листі до тараса 
Шевченка 19 червня 1858 року, й  воно не було приємним для поета: «я обещал 
вам откровенно сказать свое мнение об этом вашем произведении. исполняю 
мое обещание: я  не советую вам печатать эту повесть. она несравненно ниже 
вашего огромного стихотворного таланта, особенно вторая половина2… я  без 
всякого опасения говорю вам голую правду. я думаю, что такому таланту, как вы, 
можно смело сказать её, не опасаясь оскорбить самолюбия человеческого. Богатому 
человеку не стыдно надеть сапог с дырой. имея пред собой блистательное поприще, 
на котором вы полный хозяин, вы не можете оскорбиться, если вам скажут, что вы 
не умеете искусно пройти по какой-нибудь лесной тропинке».

як бачимо, сергій аксаков максимально пом’якшив гірку для Шевченка пілюлю, 
щиро й щедро посипавши її солодкими речами, проте від цього негативний відзив 
не став менш болючим, гострим і дошкульним.

1  ішлося про Щепкіна, який 26 березня 1858 року, тобто в день від’їзду Шевченка з Москви до Петер-
бурга, виїхав на гастролі до ярославля, а 12 квітня — до костроми. На той час артист уже був у Москві.

2  Пам’ятаймо, що Пантелеймон куліш значно раніше, ще на початку 1858 року, зайняв у цьому 
питанні різко негативну позицію. в листі до Шевченка від 20 січня він напучував: «Не хапайся, брати-
ку, друкувати московських повістей. Ні грошей, ні слави за них не добудеш. адже ж і данте і Петрар-
ка думали, що прославляться латинськими своїми книгами. отак тебе морочить ся москальщина. цур 
їй!» свого часу Марієтта Шагінян із цього приводу звинуватила Шевченкових друзів, передусім, куліша 
в тому, що вони «поробилися апологетами царського ладу, буржуазними націоналістами». це — зви-
чайний, ідеологічно-радянський перебір. але й закривати очі на жорсткий, образливий тон кулішевих 
інвектив — недопустимо. Першого лютого 1858 року куліш писав Шевченкові: «Про московські повісті 
скажу, що зневажиш ти їми себе перед світом, да й більш нічого. Щоб писать тобі по-московськи, треба 
жити між московськими писателями і багато дечого набраться… якби в мене гроші, я б у тебе купив їх 
усі разом да й спалив… Ні одна редакція журнальна не схотіла їх друкувати». Публікатори «листів до 
т. Г. Шевченка» (1962) навіть зазначили, що «після такої “поради” Шевченко перестав листуватися з ку-
лішем». але ж ми знаємо, що в березні 1858 року Шевченко хотів «зачекати Куліша», щоб оцінив його 
твори, бо саме куліш «хоч і жорстоко судить, та інколи скаже правду…».

Михайло лазаревський, який у березні 1862 року оголосив в «основе» розпродаж 11 рукописів та-
раса Шевченка (в тому числі «Прогулки с удовольствием и не без морали», «капитанши», «Художника», 
«варнака»), заявив, що в них «заключаются литературные (довольно слабые) сочинения поэта, писанные 
на великорусском языке, прозою». Найдорожче була оцінена «Прогулка…» (100 руб.), а 10 інших рукописів, 
із яких 9 були повністю переписані рукою самого Шевченка, продавалися в  загальному підсумку за… 
275 руб. олександр кониський наприкінці ХіХ століття писав: «Шевченко поет український і Шевченко 
повістяр російський не одно те саме! різниця тут страшенна, спостережена ще сергієм аксаковим…»
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за радянських часів довго побутувала думка, що така оцінка пояснювалася кла-
совою позицією аксакова. Наприклад: «антикріпосницькі мотиви повісті “Прогулка 
с удовольствием и не без морали” спричинилися до того, що вона не була прийнята 
ні редакцією катковського “русского вестника”, ні слов’янофільською “русской бесе-
дой”. відмовляючись друкувати повість “Прогулка…” в слов’янофільському журналі 
“русская беседа”, с.  аксаков і  М.  Максимович керувались не тільки естетичними 
міркуваннями. їхня естетика, художні смаки мали певне соціальне підґрунтя — їм 
явно не імпонувала революційно-демократична тенденційність Шевченкової про-
зи, різке викриття кріпосництва, глибоких контрастів дореформеної дійсності»1.

Проте насправді ще в 1961 році в Москві в музеї «абрамцеве» пройшла серйоз-
на виставка, присвячена Шевченку та аксакову. її організатори відкинули це звичне 
твердження й заявили, що аксаков висловився проти публікації повісті, «вважаючи, 
мабуть, що після довгої перерви Шевченко не повинен представати перед читачами 
з творами, що поступаються його поетичній творчості». На жаль, у «літописі життя 
і творчості т. Г. Шевченка», укладеному і виданому в тому ж 1961 році, про відвідання 
поетом аксакова сказано дуже скупо, а  про візит 25 березня взагалі не згадано. 
замовчано також Шевченкове захоплення письменником, висловлене в щоденнику.

в одній із біографій кобзаря читаємо: «Потрібен був майже місяць, щоб Шев-
ченко примирився з крахом його творчих планів і прийняв рішення залишити даль-
ші спроби в цьому напрямі». Передусім, акцентую увагу на тому, що неприхильна 
оцінка російського письменника виявилася для Шевченка несподіваною, бо була 
прямо протилежною «панегірику» щодо першої частини, про який ми щойно го-
ворили. втім, у  Шевченка справді виникали творчі сумніви щодо його російської 
прози. «Трудно мне одолеть великороссийский язик….»  — писав він аксакову в  лютому 
1858 року. оговтавшись, 15 липня тарас Григорович написав сергію тимофійовичу 
щирі й мужні рядки: «Сердечно благодарен вам за ваше искренно благородное письмо. Вы 
мне сказали то, о чем я сам давным-давно думал, но, не знаю почему, не решался сказать, 
а вы сказали, и я трижды вам благодарен за ваше искреннее, прямое слово, оно осветило мне 
дорогу, по которой я шел ощупью».

отже, тарас Григорович дотримався обіцянки, даної сергію тимофійовичу: 
«И ваше искреннее слово я прийму с благоговением, прийму как дорогой бесценный подарок». 
Благородство поетової відповіді виразно відтінив Юрій Барабаш: «якою була Шев-
ченкова реакція на цей дружній, але суворий вердикт? Може, він послався на свої “ре-
волюційні” заслуги та інтернаціональні права і натякнув, що, мовляв, не аксакову, “ре-
акційному” слов’янофілові, годилось би його повчати? Чи обурився з приводу замаху 
на його внутрішню свободу вибору, зокрема щодо двомовності? Чи почав присягатися 
у своїй любові до “великої, могутньої” російської мови?» Поетова відповідь, на думку 
Барабаша, свідчить, що «російськомовні повісті не потребують захисту (від цього, ми 
бачимо, далекий був і сам автор), як, утім, не заслуговують вони й недооцінки»2.

1  Кирилюк Є. П., Шабліовський Є. С., Шубравський В. Є. т. Г. Шевченко. Біографія. к.: Наукова думка, 
1964. с. 443.

2  Барабаш Ю. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. к.: видавничий дім «києво-Могилян-
ська академія», 2007. с. 687.
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додам, що відразу після цитованих рядків Шевченко писав у своєму листі: «Теперь 
думаю отложить всякое писание в сторону1 и заняться исключительно гравюрою, называемой 
аквафорта, образчик которой вам посылаю». ішлося про один із перших офортів Шевчен-
ка, можливо, з ескіза іспанського художника Б. е. Мурільо «святе сімейство». Нагадаю, 
ще в січні 1857 року Шевченко в листі до анастасії толстої заявив: «…Я исключительно 
намерен заняться гравированием акватинта». двадцять шостого червня того ж року Шев-
ченко записав у щоденнику: «Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится 
гравюра. И  не без основания. Быть хорошим гравёром, значит быть распространителем 
прекрасного и  поучительного в  обществе. Значит быть распространителем света истины. 
Значит быть полезным людям и  угодным Богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание 
гравёра. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы 
в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравёра!» в липні 
1857-го Шевченко повідомляв віце-президента академії художеств Федора толстого: 
«…Предполагаю и молю Бога осуществить моё предположение, по приезде моём в Академию 
я  намерен с  помощью Божиею и  с  помощью добрых и  просвещённых людей приступить 
к гравированию à la acwatinta и, уповая на помощь Божию и на ваши советы и покровительство, 
надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства».

Через рік, в середині літа 1858-го, тарас Григорович впевнено писав про своє 
заняття гравіруванням, бо, як відомо з його щоденника, він познайомився 3 травня 
1858 року з відомим російським гравером, академіком Федором йорданом (1800–
1883), а  вже наступного дня записав: «Был у  Ф.  И. Иордана… Он мне [показывал] 
в продолжение часа все новейшие приёмы гравюры акватинты, изъявил готовность помогать 
мне всем, что от него будет зависеть. Я расстался с ним вполовину будущим гравёром».

згаданий поетів лист і  його гравюра були передані аксакову через Щепкіна. 
сам Шевченко писав: «Посылаю моему великому другу (Щепкіну.  — В.  М.) невеликое 
новорожденное стихотворение и прошу его, что он прочитал ега на досуге». до того ж, із 
листа віри аксакової до Марії карташевської від 22 липня 1858 року довідуємо-
ся: «На днях Щепкин принес письмо от Шевченко и первый его опыт гравировки 
крепкой водкой, которой он теперь занимается2. Это особенный вид гравирования, 

1  звичайно, Шевченко був далеким від наміру взагалі відмовитися від поетичної творчості, але він 
припинив спроби опублікувати свої російськомовні повісті та перестав працювати над прозою. відомо, 
що жодна з повістей Шевченка за його життя так і не побачила світ. «Прогулку с удовольствием и не 
без морали» було надруковано лише через двадцять років після смерті Шевченка з присвятою «сергею 
тимофеевичу аксакову в знак глубокого уважения».

2  діловод академії художеств олександр опанасович Благовєщенський (1846–1894), який у своїх 
спогадах використав архіви академії, згадував про Шевченка: «з усіх видів гравірування йому найбільше 
припало до душі гравірування на міді міцною горілкою (à l’eau-forte). Майже всі його гравюри 1858–
1861 років виконані цим способом… клопочучись про дозвіл Шевченкові виїхати на п’ять місяців у Ма-
лоросію для малювання етюдів з натури, граф толстой, між іншим, 5 травня 1859 року писав міністрові 
двору, що відставний рядовий художник Шевченко з дня приїзду до Петербурга займався з особливим 
успіхом почасти живописом, а особливо гравіруванням на міді».

у спогадах івана тургенєва про Шевченка зустрічаємо такі слова: «Пригадується мені також, що 
він, живучи в академії, займався гравіруванням на міді за допомогою царської горілки — офорт — і уяв-
ляв, що відкрив щось нове, якийсь поліпшений спосіб у цьому мистецтві». Шевченко справді розвивав 
прийоми офорта і збагатив техніку гравірувального мистецтва, справивши своєю творчістю позитив-
ний вплив на подальший розвиток гравірування в росії та в україні.
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для первого опыта многое очень недурно. Щепкин сообщил прелестное новое сти-
хотворение, которое мне так нравится, что спишу его тебе1. какая грация, какая за-
конченность, точно картину видишь. с каким талантом этот человек!»

ішлося про вірш «сон» («На панщині пшеницю жала…»), який Шевченко вписав 
до щоденника 13 липня 1858 року, відразу передавши Щепкіну. 

уже через кілька днів артист прочитав його зі сльозою в сім’ї аксакових (!). Ми 
знову щасливо зустрічаємося з  потрясаючим фактом, який свідчить, що Михайло 
семенович був поширювачем і пропагандистом Шевченкової поезії, а також знахо-
димо нове підтвердження найвищої оцінки Шевченкового таланту «серед освічених 
москвичів».

іван дзюба зазначає, що негативний відзив аксакова був великим ударом для 
Шевченка. річ не тільки в тому, що в повісті було вкладено силу-силенну праці і що 
Шевченко, без будь-якого майна і житейських перспектив бувши, сподівався заро-
бити якийсь гонорар. річ ще й у тому, що довелося покинути надію використати 
російські журнали для розповсюдження дорогих йому ідей2.

додам до цього, що після першого доброзичливого відгуку сергія аксакова та-
рас Григорович, напевне, сподівався на його підтримку, бо, саме прочитавши його 
схвальний лист, «в тот же день и час принялся за вторую и последнюю часть моей “Про-
гулки”». справді, хіба після високої оцінки письменником першої частини повісті 
можна було чекати на його відмову? в цьому й загадка. сергій аксаков, який під-
тримав першу частину Шевченкового твору, затим раптом засудив усю повість, 
особливо другу частину. Нагадаю, що першу частину «Прогулки с удовольствием 
и не без морали» Шевченко надіслав 5 листопада 1856 року Михайлу лазаревсько-
му та с. Гулаку-артемовському, сподіваючись опублікувати її в «современнике» або 
«отечественных записках». але з якихось причин вона не побачила світ. висловлю-
валося припущення про можливе втручання в цю історію Пантелеймона куліша3, 
який, як ми вже знаємо, виступав проти публікації творів тараса Шевченка росій-
ською мовою. тоді, на початку 1858  року, Шевченко вирішив надрукувати свою 
повість в  одному з  московських журналів, скориставшись посередництвом акса-
кова. Безсумнівно, що він уже виплекав надію на здійснення цього задуму і спочат-
ку (4 січня 1858 року) навіть писав аксакову, що «вторая часть “Прогулки” будет 
прислана вам, как только покажется в печати первая». Через кілька днів, отримавши 
«найлюб’язнішого, найсердечнішого» листа від аксакова, Шевченко вмотивовано 
зміцнився в своїй надії й записав у щоденнику 13 січня: «В ожидании будущих благ 
принимаюсь переписывать вторую часть “Матроса”»4.

і раптом така невдача! Бо ж було досить авторитетно — вустами самого акса-
кова — перекреслено намагання не лише відомого українського поета, а й визна-

1  віра аксакова зробила 14 липня список вірша для себе (автограф, надісланий Щепкіну, не зберіг-
ся), а 26 липня відправила копію з його листом до Марії карташевської.

2  Дзюба І. М. тарас Шевченко. к.: видавничий дім «альтернативи», 2005. с. 517.
3  Машинский С. с. т. аксаков. Жизнь и творчество. М.: Художественная литература, 1973. с. 548.
4  у листі до Михайла лазаревського від 22 квітня, 8 травня 1857 року з Новопетровського укріплен-

ня тарас Шевченко повідомляв: «Дармограй написав уже и вторую часть “Матроса”…»
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ного національного кобзаря реалізувати себе ще й  у  російськомовному просторі. 
з’ясуймо цю ситуацію з історичної дистанції.

іван дзюба писав, що будь-які політичні спекуляції навколо російськомовнос-
ті Шевченкової прози  — плід недобросовісності або необізнаності з  історичними 
й культурними обставинами доби. По-перше, ні Шевченко, ні будь-хто з українських 
письменників ХіХ, як і ХХ століття, не заперечував російської мови як такої. вони 
добре нею володіли і  в  разі потреби вільно нею користувалися. Написання творів 
українською та російською мовами було звичайною практикою. скажімо, і  куліш 
писав свого щоденника («дневник») у 50-ті роки російською (як і Шевченко). Більше 
того, нерідко українські літератори ХіХ століття навіть принципові «українофіли», 
між собою листувалися російською або з великою кількістю русизмів і макаронізмів, 
стилістично їх обігруючи. це і зрозуміло: вони діяли в атмосфері домінування росій-
ської літератури й мови і ще тільки виборювали для української мови і мінімальний 
творчий простір, і прийнятий суспільний статус. російська мова була частиною їх-
нього життя, і  позбуватися її не було наміру. йшлося про інше: про утвердження 
української мови як повноцінної, про її суверенітет в українському суспільстві.

до того ж, читаючи російськомовні повісті, неважко відчути й  зрозуміти, що 
Шевченку вкрай важливо було переконати російського (та й українського!) читача 
(а він розраховував на друк!) в тому, що «Україна має своє обличчя, відмінне від обличчя 
Росії, свою історію і культуру; що народи наші хоч і близькі, але різні; що кожен народ має 
зберігати свою “физиономию”; що зневага до традицій та мови свого народу — ознака ні-
кчемності та безтямності». такий погляд Шевченко висловлював і в етнографічних 
описах та історичних екскурсах, і в характеристиках персонажів, і в перейнятих лі-
ричним настроєм пейзажах, і в максимах етико-філософського характеру1.

Нагадаю, до речі, що ще на початку 1840-х років Шевченко спробував розкрити 
російською мовою свій поетичний дар — написав поему «слепая». втім, у листі до 
якова кухаренка від 30 вересня 1842 року зізнався з гіркотою: «Переписав оце свою 
“Слепую” та й плачу над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся 
кацапам черствим кацапським словом. Лихо, брате отамане, єй-богу, лихо. Це правда, що 
окроме Бога і чорта в душі нашій єсть ще щось таке, таке страшне, що аж холод іде по сер-
цеві, як хоч трошки його розкриєш…» це «страшне», як підкреслили іван дзюба і Микола 
Жулинський, є відступництвом від рідної мови, від батьківщини, від національного 
обов’язку в ілюзорному сподіванні творчо «відбутися», реалізуватися в мові, в культу-
рі іншого народу. На початку 1843 року в листі до Григорія тарновського появу «по-
московському скомпонованої» поеми «слепая» тарас Григорович пояснив так: «Щоб 
не казали москалі, що я їх язика не знаю». Поет зізнавався, що йому «не хочеться, дуже не 
хочеться» друкувати «слепую», і справді, поема вперше побачила світ аж через чверть 
століття після смерті Шевченка, ніби напророчивши невеселу долю його пізніших 
російськомовних повістей.

Безперечно, що Шевченкова повість, зрецензована сергієм аксаковим, зна-
чно поступалася його геніальним віршам, але російський письменник, якому було 

1  Дзюба І. М. тарас Шевченко. с. 498, 516.
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притаманне загострене почуття правди, до кінця не збагнув твір, зігрітий жертвен-
ною любов’ю до рідного краю і тонкою іронією великого художника. російський 
письменник не взяв до серця і не збагнув роздуми та вболівання українського по-
ета, розкидані золотими розсипами по тексту, передусім, проникливий біль за свій 
нещасний народ:

«О мои милые, непорочные земляки мои! Если бы и материальным добром вы были так 
богаты, как нравственной сердечной прелестью, вы были бы счастливейший народ в мире! 
Но увы! Земля ваша как рай, как сад, насаждённый рукою Бога-человеколюбца. А вы только 
безмездные работники в этом плодоносном, роскошном саду. Вы Лазари убогие, питающиеся 
падающими крупицами от роскошной трапезы ваших прожорливых ненасытных братий».

здається, немає правдивіших і точніших слів про трагічну долю українського на-
роду, тим паче, що вони напрочуд актуальні й сьогодні.

Не зміг оцінити вповні російський письменник і  вистраждану поетичну про-
зу про могилу-курган, вкраплену в повість: «А моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая 
Украйна туго начиняла своим вольным и вражьим трупом неисчислимые огромные курганы. 
Она своей славы на поталу не давала, ворога деспота под ноги топтала и  свободная, не 
растленная умирала. Вот что значат могилы… Не напрасно грустны и унылы ваши песни, 
задумчивые земляки мои. Их сложила свобода, а пела тяжкая одинокая неволя».

олександр кониський якось звернув увагу, що «велика більшість Шевченкових 
повістей мовою російською написана з життя українців!». Микола костомаров сво-
го часу відзначив: «в своих повестях и рассказах, писанных по-русски, Шевченко 
впадает в мелодраматичность, а нередко и в растянутость… среди всех недостатков 
и недоделок в них, однако, повсюду светятся признаки громадного дарования автора: 
верность характеров, глубина и благородство мыслей и чувств, живость описания 
и  богатая образность…» Півстоліття тому Євген кирилюк цікаво висловився про 
російськомовні твори тараса Григоровича: «Ми не можемо сказати, що повісті Шев-
ченка дорівнювали прозі л. толстого чи і. тургенєва, або салтикова-Щедріна. разом 
з тим не можна не відзначити, що ці повісті значно сильніші десятків і сотень літе-
ратурно-художніх творів, що друкувались на сторінках російських журналів різних 
напрямків»1. але ж  Шевченкову «Прогулку» не було вміщено не лише в  «русском 
вестнике», але й у… «русской беседе», редагованій його другом Максимовичем!

здається, досі не звертали увагу на цікаву подробицю. вже згаданий лист аксако-
ва до Шевченка від 19 червня 1858 року, в якому маститий російський письменник 
не радив йому друкувати повість «Прогулка с удовольствием и не без морали», по-
чинався так:

«любезнейший тарас Григорьич!
только болезнь моя была причиной, что я до сих пор не написал вам о вашей 

повести, которая уже давно возвращена мне редакциею “русской беседы”. конечно, 
всего было бы ближе самому Максимовичу написать к вам, но он заторопился на 
свою Михайлову гору и поручил мне уведомить вас, что повесть ваша в настоящем 
ея виде не может быть напечатана в “русской беседе”».

1  Кирилюк Є. П. т. Г. Шевченко. Життя і творчість. к., 1959. с. 445.
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отже, фактично сергій аксаков змушений був узяти на себе пояснення того, 
чому «русская беседа» відмовила Шевченкові.

Невже за всім цим стоїть виключно сáме небажання його прихильників ні на 
йоту знизити планку геніальності Шевченкових творів?

віддамо належне радянським дослідникам, які наполегливо підкреслювали, що 
сучасники недооцінили російськомовні повісті Шевченка, зокрема відображення 
в них яскравої особистості автора та його ставлення до зображуваних подій, а також 
наявності в цих творах багатого автобіографічного матеріалу. вони звернули також 
увагу на спорідненість Шевченкових повістей із Гоголевою прозою, на те, що в них 
«іноді можна впіймати гоголівські інтонації»1.

особливо багато зробила сучасна дослідниця валерія смілянська, яка пере-
конливо показала, що в російськомовних повістях Шевченка відчутні риси націо-
нального гумору й комізму, спільні з видимим світові сміхом та невидимими йому 
сльозами великого українця Миколи Гоголя, і чого, на жаль, не спромігся зрозуміти 
найдоброзичливіший великорос сергій аксаков.

цікаві роздуми щодо Шевченкових російськомовних повістей знаходимо в кни-
зі івана дзюби «тарас Шевченко»:

«і все-таки: чи справедливою була оцінка сучасників? Мабуть, не зовсім. Щодо 
українських друзів Шевченка — тут усе зрозуміло: для них він був кобзарем, про-
роком, апостолом, і все, що виходило за межі цього образу, їх тільки огірчувало. а ре-
дактори російських журналів? їм здавалося, шо Шевченко пише в дусі російської 
“сказової” прози чи “фізіологічних нарисів”, які вже виходили з моди і на зміну яким 
приходила соціально-психологічна проза. так міг думати і аксаков, тим більше, що 
він читав тільки одну повість, у другій частині справді не дуже досконалу. Не сприй-
малася і своєрідність російської мови українського поета — це тільки Гоголю вдало-
ся вщепити російській літературі свою мовну “неправильність”.

та ось лине час, втрачають гостроту актуальні критерії. 1888 року з’являється 
стаття видатного російського літературознавця о. М. Пипіна “русские произведе-
ния Шевченко”, в  якій він, підходячи до них не з  позицій журнального критика, 
а з позицій історика літератури, дає їм зважену позитивну оцінку. Пізніше до них не 
раз зверталися літературознавці; багато сторінок присвятила їм Маріетта Шагінян 
у своїй чудовій книзі “тарас Шевченко”; слід назвати і блискучу статтю академіка 
о. Білецького “російська проза т. Г. Шевченка”.

до цього можна додати хіба таке. в мистецтві нерідко “відставання” від прогресу 
(чи моди) обертається виграшем. і закиди в несучасності, буває, швидко втрачають ре-
зон. вважалося, що оскільки Шевченко в засланні не читав нових публікацій, то він 
років на десять відстав від розвитку російської літератури. це так. однак сьогодні не 
це має значення. відставши від нового канону, Шевченко зберіг самобутність, яка нині 
не виглядає архаїчною. вільна композиція, активна присутність автора, багата інфор-
мативність, красива апеляція до світу мистецьких явищ, зрештою, те, що тепер дістало 
назву інтертекстуальності, — це не є архаїкою для сучасної читацької свідомості»2.

1  Шевченко Т. Повести. к.: дніпро, 1983. с. 12–13, 18, 23.
2  Дзюба І. М. тарас Шевченко. с. 518.
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Попри все, пам’ятаймо, що саме російський письменник сергій аксаков особли-
во наголосив «величезний поетичний талант» українського поета тараса Шевченка 
і  перший оцінив кращі художні моменти повісті «Прогулки с  удовольствием 
и не без морали»: «…Где только вы касаетесь природы, где только доходит дело до 
живописи,  — там всё у  вас прекрасно…» справді, в  жодній Шевченковій поемі, 
в жодному ліричному віршеві ми не знайдемо такого багатства й розмаїття колірних 
епітетів, асоціацій зображуваного з улюбленими чи знайомими картинами, естам-
пами, статуями, як у російськомовних повістях.

Щодо «Прогулки…», то наведу з неї фрагмент, де Шевченко «касается природы» 
і водночас «дело доходит до живописи»:

«трохим советовал заночевать в Баранполе… я велел вопреки ему, — что я редко 
позволял себе, — запрягать лошадей… вскоре настала ночь, тихая, теплая и темная. 
удивительная ночь! красноватые звезды казались крупнее обыкновенного и  как-
то особенно прекрасно горели на темном фоне. очаровательная ночь! таким 
очаровательным ночам обыкновенно предшествует продолжительный весенний 
дождь, а  это не редкость в  Малороссии. Жаль, что луны не было. а  люблю я  ее, 
полную, круглую, румяную, перерезанную длинными золотыми тучками и в каком-
то обаятельном тумане подымающуюся над едва потемневшим горизонтом. как 
ни прекрасна, как ни обаятельна лунная ночь в природе, но на картине художника, 
как, например, калама, она увлекательнее, прекраснее. высокое искусство (как 
я  думаю) сильнее действует на душу человека, сильнее, нежели самая природа. 
какая же непостижимая божественная тайна сокрыта в  этом деле руки человека, 
в этом божественном искусстве? творчеством называется эта великая божественная 
тайна, и… завидный жребий великого поэта, великого художника. они братья наши 
по плоти, но, вдохновенные свыше, уподобляются ангелам Божиим, уподобляются 
Богу. и к ним только относятся слова Пророка, их только создал он по образу своему 
и по подобию, а мы — толпа безобразная и ничего больше!»

справді, говорячи словами сергія аксакова, «там всё у вас прекрасно…».
додам, що, милуючись українською ніччю й роздумуючи про високе мистецтво, 

тарас Григорович заснув так міцно, що по дорозі з Баранполя (тепер — Бране Поле, 
знаходиться менше як за десять кілометрів від мого села) до лисянки… проспав Мед-
вин: «я проснулся на рассвете у… местечка лысянки…»

Нагадаю також, як саме закінчив аксаков листа до Шевченка з  оцінкою 
«Прогулки с удовольствием и не без морали»: «итак, крепко обнимаю вас заочно. 
каждая ваша строчка доставит мне сердечное удовольствие… Прощайте, будьте 
здоровы, и  не забывайте искренно полюбившего вас, душою преданного вам 
с. аксакова».

тарас Григорович у своєму листі так само не замкнувся на темі повісті, яку ре-
цензував аксаков, а розповів про свої творчі плани: «Теперь пойду смелее и быстрее 
и к будущей выставке надеюсь что-нибудь посерьёзнее и оконченнее». зокрема Шевченко 
сповіщав про початок роботи над офортом за картиною рембрандта «Притча про 
виноградаря». (цей твір, а також офорти «старець на кладовищі» — за власним 
малюнком  — і  «Приятелі» за картиною російського художника, академіка івана 
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соколова Шевченко показав на виставці в академії художеств у травні 1859 року. 
другого вересня 1860 року за ці та інші роботи Шевченко був удостоєний звання 
академіка за гравірування.) 

тарас Шевченко і надалі продовжував почувати до сергія тимофійовича добро 
й сердечність. Михайлу Щепкіну писав: «…Привітай М. О. Максимовича. Сергея Тим-
офеевича тож»; «Поцілуй Сергея Тимофеича за мене…» особливо зворушливою є  його 
згадка про письменника в листі до Михайла Максимовича 22 листопада 1858 року, 
коли Шевченко об’єднав імена свого найближчого друга Щепкіна і аксакова, який 
став йому дорогим: «Як побачите С. Т. Аксакова і М. С. Щепкіна, то поцілуйте сих ста-
рих дітей за мене тричі». у тому ж місяці тарас Шевченко приєднав свій підпис до 
сергія аксакова, івана тургенєва, Миколи Чернишевського та інших російських 
літераторів, які протестували проти антисемітської статті в  журналі «иллюстра-
ция». серед цих «інших» діячів були й нові поетові московські знайомі: іван акса-
ков, Микола кетчер, Євген корш, олександр афанасьєв, іван Бабст, Михайло По-
годін, степан Шевирьов, олександр кошелєв, а також Михайло Щепкін, Микола 
Некрасов, Марко вовчок, Пантелеймон куліш та ін. цей протест був опублікований 
у газеті «санкт-Петербургские ведомости» і журналі «русский вестник». за влучним 
висловом івана дзюби, Шевченко «зовсім не хотів, щоб ненависть його гайдамаків 
до єврея-лихваря, єврея-корчмаря або і його власні інвективи сприймалися як його 
ставлення до єврейства взагалі».

у день від’їзду з Москви 26 березня 1858 року поет, як ми вже знаємо, зробив 
запис у щоденнику про те, що в Москві він зустрів серед освічених москвичів най-
теплішу гостинність до нього та непритворне співчуття до його поезії: «Особенно в се-
мействе С. Т. Аксакова».

Поет імперії та поет волі

дружба тараса Шевченка з сергієм аксаковим, яка була дивовижним, яскравим 
спалахом у їхньому житті, стала визначним історичним прикладом духовного й люд-
ського взаєморозуміння між письменниками, представниками двох народів ― укра-
їнського і російського.

саме в цьому контексті мені хотілося б коротко розглянути віртуальні стосунки 
й  перетинання Шевченка й  Пушкіна, коло яких замкнулося на Поварській вули-
ці в Москві, бо будинок олександра кошелєва (тепер № 31), який Шевченко від-
відав 25 березня 1858 року, знаходився поруч із садибою Шереметєвих (тепер № 
27), в  якій Пушкін у  грудні 1828 року читав свою «Полтаву». Нагадаю, що й  жив 
Шевченко у воротниковському провулку за два кроки від будинку Павла Нащокіна, 
в якому неодноразово бував олександр Пушкін, а востаннє — в травні 1836 року, 
тобто всього за два десятиліття до Шевченка. Можна й не сумніватися, що Щепкін 
чи хто-небудь із його інтелектуального оточення сказав про це тарасу Григоровичу, 
проте, на жаль, жодних свідчень про таку розповідь не залишилося ні в листах, ні 
в щоденнику поета, ні в будь-яких інших документах.
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у Шевченка Пушкін уперше з’являється в листі до семена Гулака-артемовсько-
го з Новопетровського укріплення 15 червня 1853 року, де тарас Григорович пере-
фразував рядки з «евгения онегина»:

одних уж нет, а те далече,
как Пушкин некогда сказал.

у російськомовних «Близнецах» (1855) згадується «капитанская дочка» Пушкі-
на, а в «Художнике» (1856) — пушкінська поема «анджело»: «За чаем Карл Павлович 
(Брюллов.  — В.  М.) прочитал “Анджело” Пушкина…» до речі, 19 липня 1857 року 
Шевченко записав у щоденнику: «…Построил каркас поэмы вроде “Анджело” Пушкина, 
перенеся место действия на Восток. И назвал её “Сатрап и Дервиш”». Про плани роботи 
над цим твором Шевченко записує в  щоденнику і  8 грудня. як відомо, задум по-
вністю не здійснився, хоча частково був реалізований у розпочатій Шевченком по-
емі «Юродивий» (1857). в «Прогулке с удовольствием и не без морали» (1855–1858) 
Шевченків герой говорить: «Стихи Пушкина не сходили у  меня с  языка, пока мы не 
подъехали к селу». дванадцятого грудня 1857 року Шевченко відзначив у своєму що-
деннику, що подивився в Нижньому Новгороді сценічну переробку повісті Пушкіна 
«станционный смотритель», а рівно місяць потому, 12 січня 1858 року записав, що 
прочитав катерині Піуновій п’єсу Пушкіна «сцены из рыцарских времён», а вона 
йому — одну з «маленьких трагедій» російського поета «каменный гость».

у всіх цих випадках Пушкін і його твори згадуються у Шевченка в абсолютно 
позитивному контексті. Пантелеймон куліш свідчив, що Шевченко любив Пушкіна 
нарівні з рідним епосом і читав іноді його на пам’ять, високо цінуючи поетове слово. 
водночас, як слушно відзначає Юрій Барабаш, Шевченкові був бридким імперський 
дух пушкінських творів на зразок «клеветникам россии» та омріяне ним «слов’янське 
море» (метафора, тричі повторена в поемі «Єретик») вочевидь протиставне пушкін-
ському «русскому морю»1. 

Проте найпомітнішими є розходження поглядів і оцінок відносно пушкінської 
«Полтави». з цього приводу є спогади російського поета якова Полонського, вилу-
чені зі «спогадів про Шевченка» 1958 року, але відновлені у виданні «воспоминания 
о тарасе Шевченко» (1988): «сидя в гостях у Шевченка, я узнал из речей его, что он 
не любит нашего поэта Пушкина, и не потому, чтоб он считал его дурным поэтом, 
а  просто потому, что Пушкин  — автор поэмы “Полтава”: Шевченко смотрел на 
кочубея не более как на доносчика, Пушкин видел в  нём верного сподвижника 
Петра великого, оклеветанного и  казнённого Мазепой… Шевченко тем сильнее 
бранил Пушкина, чем горячее я защищал его».

звісно, що за сталінських часів подібна інформація замовчувалася або зустрі-
чалася буквально в  багнети: «Протягом століття українські буржуазні націоналіс-
ти протиставляли Шевченка Пушкіну. вони вигадали версію, що Шевченко нега-
тивно ставився до творчості великого російського поета, особливо до його поеми 

1   Барабаш Ю. тарас Шевченко: імператив україни. історіо- й націософська парадигма. к.: видавни-
чий дім «києво-Могилянська академія», 2004. с. 6.
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“Полтава”. Проте факти свідчать про протилежне. Шевченко любив цей твір Пуш-
кіна, знав його напам’ять, малював до нього ілюстрації»1.

справді, твердження про те, що Шевченко «не любив» Пушкіна, безпідставне, 
навіть з усіма роз’ясненнями. власне, йдеться про те, що великий український поет 
оцінював Полтавську битву інакше, ніж великий російський поет, але це не вияв 
нелюбові до творчості Пушкіна. тут можна сказати словами володимира сосюри 
з його поеми «Мазепа»: «о Пушкін, я тебе люблю, / та істину люблю ще дужче!»

Шевченко й Пушкін особливо наочно й переконливо показали, що в історичній 
пам’яті двох народів ще довго, а то й завжди, по-різному оцінюватимуться Полтав-
ська битва й постать Мазепи.

Наробили колись шведи
великої слави,
утікали з Мазепою
в Бендери з Полтави.

втім, у  палких суперечках про Мазепу забулося, що Пушкін був насправді 
напрочуд точним у поясненні глибинної причини історичного вибору українського 
гетьмана та абсолютно правильно сформулював надзавдання Мазепи:

Но независимой державой
украйне быть уже пора —
и знамя вольности кровавой
я подымаю на Петра.

Між іншим, у фільмі Юрія іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу» зустрічаємо 
і Пушкіна. саме тоді, коли замогильний гетьман у виконанні Богдана ступки в сюр-
реалістичному товаристві виголошує свої заповіти Пилипу орлику щодо майбутньої 
конституції україни. «закарбуй головне, — наставляє Мазепа. — По-перше, віра — 
православна, митрополія — київська, мова — рідна…» На цих словах абсолютно не-
сподівано з’являється і стрімко проходить через весь кадр Пушкін у закривавленій 
білій сорочці і з пістолетом у піднятій в’ялій руці. Через якийсь час Пушкін у кадрі 
знову піднімає пістоль і кудись цілить, а втретє з’являється на фантасмагоричному 
панно серед реальних і нереальних персонажів. Мені здається, що поетова постать 
є  одним із найдоречніших символів картини. своєю з’явою Пушкін ніби нагадує 
про те, що нещадний і жорстокий Петро і не був таким нікчемним, як у фільмі. коли 
хочете, Пушкін своєю присутністю збалансовує історичну справедливість, одночас-
но натякаючи, що й сам він грішив у зображенні гетьмана Мазепи2.

Постаті Мазепи й  Петра і  розмежували двох великих поетів  — Шевченка 
й Пушкіна. останній славив російського царя:

1  Дмитерко Я. А. общественно-политические и философские взгляды т. Г. Шевченко. М.: издатель-
ство Московского университета, 1951. с. 118.

2  Шанований Шевченком голландський художник рембрандт ван рейн якось помістив свій автопор-
трет у самому центрі картини «зведення хреста» серед тих, які піднімали хрест із розіп’ятим ісусом. йому 
закидали, що рембрандт «мало проникнутий серйозністю теми». Насправді, великий художник особливо 
наголосив, що ніхто в цьому складному і суперечливому світі не залишається без гріха, навіть сам митець.
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Но правдой он привлёк сердца,
Но нравы укротил наукой…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
то академик, то герой,
то мореплаватель, то плотник,
он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Пушкін наставляв і Миколу і: «во всем будь пращуру подобен…»
для Шевченка ненависними були і сучасний йому Микола і, і Петро і, котрого 

він називав «лютим катом», який «розпинав нашу україну». в оцінці Петра і, як за-
значав сергій Єфремов, «Шевченко пішов наперекір офіційній історії і тій росій-
ській літературній традиції, якої найблискучішим заступником був Пушкін (“Пол-
тава”, “Медный всадник”, “кто он?” та ін.)».

Пантелеймон куліш, який чи не першим широко співставив Пушкіна й Шев-
ченка, мав щодо цього свою точку зору, заявивши, що кобзар нещадно оцінював 
царів, «начитавшись псевдоісторичної літератури». Послухаймо роздуми куліша, 
вперше опубліковані через два десятиліття після смерті Шевченка:

«в 1847 году правителям империи казалось мелочью запрятать в  российскую 
преисподню мужицкого сына, который писал стихи на не понятном им языке. теперь 
же этот мужицкий сын стоит рядом с господским сыном, рядом с Пушкиным. и если 
все честное, благородное и высокое в россии идет за Пушкиным, то на украине все ис-
тинно человечное идет под знаменем Шевченко. а ведь эти поэты совсем по-разному 
оценивали историческую роль пионеров и гигантов русского духа, спасителей импе-
рии, давших ей европейское положение… Петра великого и екатерину вторую…

оба поэты были наделены от природы огромным талантом, кто из них был бо-
лее одарен, Шевченко или Пушкин? кто из них мог глубже познать историческую 
правду, господский или крестьянский сын? у кого из них было достаточно позна-
ний, чтобы говорить о таких вещах: у того, кто имел возможность развивать свой 
природный талант всем образом жизни, культурой, наукой, или у  того, кто всего 
этого был лишен? естественно, преимущество было у Пушкина, а не у Шевченко.

если бы судьи тараса знали свое место и не вмешивались в то, что было выше 
их разумения… Шевченко дорогой познания пришел бы к общей с Пушкиным 
мысли (ведь правда одна, нет двух правд), и  то русское единство, которого до-
бивались не только великие Петр и  екатерина, но даже и  такие “олухи царя 
небесного”, как дубельт и орлов, единство это — спасение нашего будущего — 
укрепилось бы, благодаря обоим поэтам, более, чем то мог сделать каждый из них 
в отдельности».

Багато хто й сьогодні підписався б під цими словами, але коли б сталося так, як 
писав у цьому випадку куліш, то україна втратила б Шевченка, який подарував їй 
«святої правди голос новий».

у цьому контексті дуже цікаве спостереження зустрічаємо в  івана дзюби вже 
щодо поеми «сон»: «Шевченків “сон” є, крім усього іншого, також і свідомою по-
лемікою з пушкінським “Медным всадником”: в інтерпретації Петра і (і історично-
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го, і в бронзовому ідолі та в картинах імператорської столиці)»1. у оксани забужко 
читаємо: «…якщо у Пушкіна Мідний вершник — споріднений необорністю з при-
родними стихіями “мощный властелин судьбы…”, то у Шевченка він… — образ від-
верто пародійний, гротесково дегероїзований до сливе жалюгідного. і так в усьому… 
де Пушкін шанобливо схиляється від лику великодержавної Медузи, там Шевченко 
просто-напросто — глузує: по-гоголівському й по-українському»2.

цікаво послухати, як трактувалася тема Пушкіна та Шевченка в передмові до 
«Повної збірки творів» Шевченка в  суціль класовому 1927 році: «…Пушкін не міг 
бути зразком для Шевченка, бо був людиною иншої класи й  иншого світогляду. 
Пушкін де в чому повставав проти режиму Миколи і. але він ніколи не прагнув руй-
нувати підпори централізованої держави… відбиваючи найпоступовіші прагнення 
культурної поміщичої верстви, Пушкін — був так чи инакше представником певної 
організованої державности. Шевченко на той час був представником ще не до кінця 
ясних і зовсім не організованих прагнень революційної селянської маси».

узагалі, коли Шевченка порівнюють з Пушкіним, то, ухиляючись від класового 
підходу, варто нагадати слова українського письменника минулого століття з  ав-
стралії дмитра Нитченка (Чуба): «його порівнюють з Пушкіним, але ж Пушкін не 
вийшов з  найбідніших шарів народу, не був революціонером, не став оборонцем 
свого народу і не відбив його стремлінь у такій мірі, як Шевченко».

так само треба пам’ятати, що Шевченко був оборонцем усіх пригноблених 
царизмом народів, зокрема кавказьких, які й нині благоговіють перед його іменем. 
олесь Гончар якось узагальнив: «якби Шевченко нічого більше не написав, крім сво-
єї геніальної поеми “кавказ”, він і тоді зажив би довічної шани потомків». а Пушкін 
оспівував безжалісну війну росії проти горців. один із кавказьких авторів Г. кара-
чайли писав 1929 року в статті, присвяченій 180-й річниці з дня народження Пуш-
кіна: «в то время, как Шевченко, “мужицкий поэт”, с болью и обидой подчёркивал 
щемящую душу картину национального гнёта, при которой на всей необъятной 
территории россии

от молдованина до фина
На всех языках все молчит… —

в это время — Пушкин не замечал национального гнёта, безмерно-великой тра-
гедии племён, истребление которых поэт благословил, ибо нигде нет ни полунамёка, 
говорящего о порицании этой бойни.

Эта роль Пушкина, его патриотизм в  отношении россии Николая Палкина, 
хоть он и ненавидел, может быть, всех царей… всю сознательную жизнь отравляла 
прелесть пушкинской поэзии».

Найглибше розібрався в цьому, на мій погляд, іван дзюба. він абсолютно зва-
жено вказує на те, що російському генію високою мірою було властиве «держав-
ницьке» самопочуття і мислення, проте ускладнене демократичним і гуманістич-

1  дзюба і. тарас Шевченко. с. 284.
2  забужко о. Шевченків міф україни. спроба філософського аналізу. к.: абрис, 1997. с. 60–61.
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ним моральним ідеалом, широким діапазоном «вселюдської» сприйнятливості, 
відкритості й порозумілості: «в громадянському вимірі Пушкін залишається лю-
диною імперії з усіма емоціями національного самолюбства, але і з великодушною 
приязню до світу…»

Пушкін, який ставив свою честь вище за царську прихильність, усе ж ідеологічно 
схилявся до компромісу з владою, і його політичним ідеалом був освічений абсолютизм. 
він прагнув посісти місце карамзіна як придворного історіографа романових, йому 
був притаманний показний аристократизм, йому хотілося бути визнаним вищим сві-
том і не хотілося конфронтації з владою. а у Шевченка немає навіть натяку на щось 
подібне. його ненависть до царизму була повною, безкомпромісною, абсолютною.

досить сказати, що поетичні інвективи «великого льоху» й сьогодні обпікають 
безмірністю бід, заподіяних україні російським царем, і непрощенністю будь-якої 
причетності до них, будь-якої, хоч і мимовільної, солідарності. іван дзюба зазначає, 
що «в такий спосіб Шевченко висловив міру свого стражденного переживання іс-
торичної кривди, завданої україні, — кривди, яка не лишилася в минулому, а вросла 
в майбутнє україни»1.

звідси й погляд на історію своєї Батьківщини у Пушкіна і Шевченка відрізняв-
ся буквально на генному рівні. Наприкінці життя Пушкін написав у невідправле-
ному листі до Чаадаєва високі й прекрасні слова: «…клянусь честью, что ни за что 
на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал…» свою безмежну любов до 
вітчизни, до україни Шевченко висловив ще глибше й проникливіше:

я так її, я так люблю
Мою україну убогу,
Що проклену святого Бога,
за неї душу погублю!

Юрій Барабаш із приводу цих рядків поета писав: «Не знаю ― принаймні не 
пригадую ― в поезії, і то не лишень українській, рядків, де синівську любов до мате-
рі-землі було виражено з такою силою, так просто і так… страшно, адже подумаймо 
лишень: ці слова виголошені людиною глибоко релігійною…» 

1  дзюба і. тарас Шевченко. с. 298.
з темою «Поет супроти імперії» можна глибоко ознайомитися в книзі івана дзюби «тарас Шевчен-

ко. Життя і творчість» (2008).
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Спалахи Гоголевої українськості

Як відомо, спалах — це короткочасне світіння, миттєве сяйво, раптовий прояв по-
чуття, настрою тощо. але йдеться про спалахи відвічно української ментальності Го-
голя, вулканне виверження його національного єства, пульсування української душі 
в  російській імперії, де «на всіх язиках все мовчить». українець Гоголь не мовчав, 
він яскраво заговорив… імперською мовою. але душа його залишалася невіддільною 
від душі рідного народу. Пам’ятаєте у ліни костенко? «Народ не вибирають. / і сам 
ти — тільки брунька у нього на гіллі. / для нього і живуть, за нього і вмирають, / ох, 
не тому, що він — найкращий на землі!»

арбатець андрій Бєлий якось написав про арбатця Миколу Гоголя: «Гоголь гений, 
к  которому вовсе не подойдёшь со школьным определением; я  имею склонность 
к символизму; следственно, мне легче видеть черты символизма Гоголя; романтик 
увидит в нём романтика; реалист — реалиста»1. На жаль, ми бачимо, що за подібною 
логікою росіянин бачить у Гоголеві російського письменника, українець — україн-
ського… все це виплеснуто на сторінки наукових праць, публіцистично-художніх 
опусів, газетних і  журнальних статей, і  мимоволі згадуються слова Гоголя з  листа 
до Миколи язикова від 5 квітня 1845 року (гоголівські листи наводяться, по мож-
ливості, за новим стилем): «десяток людей сражаются между собою; те и  другие 
говорят в  слишком общем и  пространном смысле; с  обеих сторон крайности, не 
соединяющиеся никаким образом друг с другом; те и другие сражаются друг против 
друга уже выведенными результатами, не давая никому отчета, как они дошли до 
своих результатов, и хотят, чтобы всё это понятно было всем читателям».

а душа Гоголя? за неї також іде боротьба! Пізнання генія через його українську 
душу відповідає Гоголевій природі, бо це ж він занурився в те, «к чему прежде, чем 
сделался писатель, уже имел я  охоту: к  наблюденью внутреннему над человеком 
и  над душой человеческой… На этом-то пути поневоле встретишься ближе с  тем 
(Христом. — В. М.), который один из всех, доселе бывших на земле, показал в себе 

1  Гоголь в русской критике: антология.  М.: Фортуна Эл, 2008. с. 269.
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полное познанье души человеческой… как изображать людей, если не узнал прежде, 
что такое душа человеческая?». до цього Гоголевого зізнання маємо ставитися з усією 
серйозністю. воно міститься в листі до василя Жуковського від 10 січня 1848 року 
(29 грудня 1847 року), наприкінці якого Гоголь написав: «если письмо это найдешь 
не без достоинства, то прибереги его. его можно будет при втором издании “Пере-
писки” поставить впереди книги на место “завещания”, имеющего выброситься».

у листі до своєї доброї приятельки олександри смирнової1 у квітні 1844 року 
Гоголь сформулював методологічну настанову, ніби й  для нашого дослідження: 

1  смирнова олександра йосипівна (1809–1882) — уроджена россет, фрейліна імператриць Марії 
Федорівни та олександри Федорівни. Була дружньою з олександром Пушкіним, василем Жуковським, 
Петром вяземським і багатьма іншими літераторами. з Гоголем познайомилася у Парижі в 1837 роцi, 
а подружилися вони того ж року в Ніцці.

Про знайомство з Гоголем написала в мемуарах:
«в 1837 году я проводила зиму в Париже… он приехал с лицейским товарищем данилевским, был 

у меня раза три, и я уже обходилась с ним дружески, как с человеком, которого ни в грош не ставят. 
опять странность, потому что я читала с восторгом “вечера на хуторе близ диканьки”. они так живо 
переносили меня в нашу великолепную Малороссию. оставив восьми лет этот чудный край, я с необык-
новенным удовольствием прислушивалась ко всему, что его напоминало, а “вечера на хуторе” так ею 
и дышат. с ним в это время я обыкновенно заводила разговор о высоком камыше, о бурьяне, белых 
журавлях с красным носиком, которые при захождении солнца прилетают на хаты, крытые в старнов-
ку, о том, как гонит плечистый яким с чубом лошадей в поле и какая пыль поднимается их копытами. 
Потом заводилась речь о галушках, варениках, пампушках, коржиках, вспоминали хохлацкое пение:

Грицко, не ходи на вечерницы,
там увси дивки чаровницы, —

или:
На бережку у стрелочка…
цвыли  лози при дорози…

или любимая его песня:
Ходи козак по улицы в свитлой белой котулицы…»

смирновій було притаманне відчуття українськості Гоголя. саме вона допитувалася у нього: «спу-
ститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы русский или хохлик». але сама відповідь, очевид-
но, знала. Не дивно, що лист від 18 листопада 1844 року закінчила так: «Прощайте хохлик». 

смирнова навіть у римі знаходила Гоголеві схожість із україною: «да, там иногда даже веет Ма-
лороссией, в  тишине и  пространстве кампании, особенно при захождении солнца». у  спогадах про 
останнє літо Гоголя — у 1851 р., коли він відвідав смирнову в підмосковному маєтку в селі спаському 
Бронницького повіту, олександра йосипівна звернула увагу на його непозбутну тугу за україною:

«По вечерам Гоголь бродил перед домом после купанья, пил воду с  красным вином и  с  сахаром 
и уходил часто в десять к себе. с детьми ездил к обедне, к заутрене. любил смотреть, как загоняли скот 
домой. Это напоминает Малороссию… куда ехать, в Малороссию».

Найвищу оцінку смирнової зустрічаємо у листі Гоголя до Миколи язикова від 5 червня 1845 року: 
«Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать пре-
красных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее. и сам я, как ни уважал ее 
всегда и как ни был дружен с ней, но только в одни истинно страждущие минуты, и ее и мои, узнал ее. 
она являлась истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить. и, по-
добно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою».

Першого березня 1850 року Гоголь провів вечір зі смирновою в аксакових із приводу дня народження 
ольги аксакової. залишилося свідчення сергія аксакова: «Гоголь в её присутствии — описать невозмож-
но… Нет никакой возможности признать его влюблённым, и потому я объясняю себе это обстоятельство 
другим образом: между ними существует совершенное согласие в религиозном и нравственном отноше-
нии». костянтин аксаков: «тут сидел Гоголь, радостный и счастливый до того её присутствием, что просто, 
казалось, лучи шли от него: так он был светел. Между ними как бы установилась постоянная гармония 
и понимание». вера аксакова: «Гоголь при ней счастлив, у них свой мир, свои особенные интересы».

отож, принаймні, тоді Гоголь був щасливим зі смирновою.
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«исследование слишком точное нужно во всяком душевном деле. Что ни человек, 
то и  разная природа, что ни душа, то и  разная степень её развития, а  потому 
и разные струны, её двигающие. Нет и двух человек, одарённых одними и теми же 
способностями, а потому и дороги к ним не одни и те же и почти ко всякому розные». 
Що ж говорити про Гоголеву душу! Будемо стежити за її порухами, станом, хвилю-
ванням. у Гоголевій записній книжці за 1845–1846 роки знаходимо знаковий запис: 
«о состоянии души моей и её необходимом волнении». а вже згаданій смирновій 
Микола васильович зізнався в листі в травні 1849 року: «я весь исстрадался! я так 
болен и душой, и телом…» власне, питання про Гоголеву душу було поставлено ще 
за життя письменника саме смирновою, тією самою, яка написала у спогадах про 
Гоголя: «вообще он был охотник заглянуть в чужую душу». та вона запропонувала 
це саме самому Гоголю: «спуститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы 
русский или хохлик». Гоголь відповідав смирновій 24 жовтня 1844 року: «…я, как вам 
известно, соединил в  себе две природы: хохлика и  русского». оскільки смирнова не 
вгамовувалася, Гоголь через два місяці — 24 грудня 1844 року — спроквола уточнив: 

«На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. знаю 
только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, 
ни русскому пред малороссиянином. обе природы слишком щедро одарены Бо-
гом, и как нарочно каждая из них  порознь заключает в себе то, чего нет в другой — 
явный знак, что они должны пополнить одна другую. для этого самые истории их 
прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались 
различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою 
нечто совершеннейшее в  человечестве». ця проблема й  надалі турбувала Гоголя. 
у записній книжці за 1846‒1850 роки занотував: «обнять обе половины русского 
народа, северную и южную, сокровище их духа и характера». (у біографії Гоголя, вмі-
щеній до московського видання Повного зібрання його художніх творів у 1909 році, 
читаємо: «он способствовал разрешению великой исторической задачи: взаимному 
пониманию и благодетельному объединению двух половин русского народа».)

таким чином, дві природи однієї душі, говорячи словами андрія синявського (абра-
ма терца), не сперечалися в Гоголі. «есть закономерность, что, начав с малороссийской 
среды как единственной питающей его творчество почвы нарочито ограниченного 
и  периферийного взгляда на жизнь, Гоголь пришел в  итоге к  неведомой до него 
широте в разрешении темы: “я и россия”. он начал с этноса и кончил этносом — 
только с большим полем обзора. украина как исходная точка биографии и творчества 
Гоголя помогла сложиться в  нем великороссийскому сознанию и  способствовала 
развитию целостного чувства руси как огромного и единого национального тела…

Напрашивается решение, что и  своим укрупненно-целостным лицезрением 
родины, в  виде неохватной руси, которая постоянно витала перед его умственным 
взором, Гоголь обязан не только русской натуре, но, может быть, еще больше мало-
российской своей удаленности, причем последняя придавала особый расширительный 
смысл и акцент его национальному чувству, побуждала быть русским вдвойне — за 
столицу и за провинцию»1.

1  Терц А. (синявский а.). в тени Гоголя. М.: колибри, 2009. с. 511, 521.
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такий підхід, природно, не всіх влаштовує, втім, принаймні, дозволяє відійти від 
одномірності в сучасній оцінці Гоголя. Бо, проживши в Москві чверть століття, я мав 
нагоду переконатися, що російське бачення національного моменту в біографії Го-
голя часто-густо фактично вичерпується першими словами з лекції володимира На-
бокова перед американськими студентами: «Микола Гоголь — найнезвичайніший 
поет і прозаїк, яких коли-небудь народжувала росія…» Мабуть, тодішні американці 
таки не чули про україну, але про неї мали б знати сучасні гоголезнавці. та чимало 
з них взагалі викреслили згадку про україну зі своїх віщувань про великого українця: 
«история Гоголя удивительна. Беспрецедентна для россии. Гоголь — самое облас-
канное дитя русского общества». 

двадцять сьомого березня 2009 року мені довелося побувати на відкритті пер-
шого в росії «дому М. в. Гоголя» — меморіального музею і наукової бібліотеки на 
Нікітському бульварі, 7а (за сто кроків від Національного культурного центру укра-
їни в Москві), де український геній жив і помер. об’єктивно на цих урочистостях 
ушанували великого українця, який поселив у росії цілком нову мову (володимир 
стасов) і  став видатним російським письменником. український гоголезнавець 
Назар Горбач пише, що «жоден з  російських письменників ні до Гоголя, ні після 
нього так не писав по-російськи, як сам автор “ревізора” і “Мертвих душ”… те, що 
гоголівська лексика збагатила російську, не підлягає сумніву»1. та, на жаль, не при-
пиняються новітні напучування й дорікання, що україна даремно зазіхає на Гоголя. 
знову згадалося Шевченкове: «До нас в науку! Ми навчим…»

Чи не в цій генетичній байдужості та зверхньості (зневазі?) до Малоросії-україни 
кореняться гоголезнавчі суперечки?

російським гоголезнавцям варто прислухатися нарешті хоча б  до Патріарха 
Московського і всія русі кирила, який говорить, що «спадщина Миколи васильови-
ча Гоголя нарівні належить російському й українському народам…».

за часів Гоголя його малоросійське, українське походження наголошувалося в ім-
перському контексті: «…он из Малороссии… Но Малороссия — живая часть россии… 
разумеется только пишучи по-русски (то есть по-великорусски), может явиться поэт 
из Малороссии; только русским может и должен явиться он…» (костянтин аксаков). 
таким — російським письменником — і явлений світові український геній Микола 
Гоголь. це стало зрозумілим уже до 100-річчя з  дня його народження, коли з  усіх 
кінців росії і світу були надіслані в Москву привітання товариству аматорів росій-
ської словесності, яке їх організувало. у них Гоголь розглядався виключно як росій-
ський письменник, який узагалі уособлював росію. На урочистому засіданні това-
риства князь Є. трубецькой заявив: «Гоголь олицетворял в себе все черты, присущие 
русскому народу… Гоголь сам был типичным русским Божьим человеком». і лише 
один лист блискуче виражав Гоголеву генну й творчу належність до україни й укра-
їнської культури. він надійшов від Наукового товариства імені тараса Шевченка 
у львові, очолюваного Михайлом Грушевським:

«Наукове товариство імені Шевченка у львові шле свій привіт на святкування 
пам’яті великого сина україни, якого творчість стояла в тіснім зв’язку з історични-

1  Горбач Н. Життя і духовна драма генія. львів: каменяр, 2004. с. 293–294.
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ми традиціями української суспільності і  глибоко вплинула на розвій української 
національної свідомості.

українська суспільність має в живій пам’яті міцні і нерозривні зв’язки, які лучили 
геніального письменника з його рідним народом і які він живо відчував, його глибо-
ку любов до поетичної спадщини старої україни і сотворені ним блискучі образи 
українського життя тогочасного минулого. слава великому Письменнику!»

Нині раджу перечитувати самого Гоголя. до речі, він вважав, що «смысл нам не 
вдруг открывается, а потому нужно повторять чтение того, что относится до идуши 
нашей».

тоді й стане цілком зрозумілим, що ця робота — боротися з українською душею 
Гоголя — непідйомна для будь-кого. Нагадаю, що незадовго до смерті василь розанов 
зізнався: «я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: “ты победил, 
ужасный хохол”. Нет, он увидел русскую душеньку в её “преисподнем содержании”».

у цій главі про Гоголя наслідую настанову самого письменника: «Благоразумнее 
верить тому, что происходит из души, чем тому, что происходит нивесть из какого 
угла и баламутицы. веря в душу человека, вы верите в главное, а веря в пустяки, вы 
все-таки верите в пустяки и никогда не узнаете человека».

«Тут так захоплює всіх малоросійське»

українську породу було закладено в  самому родоводі Гоголя, в  його генотипі, 
адже він був нащадком знатних і славних козацьких родів. По бабусиній лінії тетя-
ни лизогуб Гоголь походив від визначних козацько-старшинських династій лизогу-
бів, танських і забіл, був прямим нащадком українських гетьманів Михайла і Петра 
дорошенків та івана скоропадського. вчені ще дискутують із приводу спадкоєм-
ного зв’язку письменника з волинськими Гоголями, насамперед із козацьким пол-
ковником ХVіі століття остапом Гоголем, хоча батько Гоголя наполягав на цьому 
без наміру отримати будь-яку вигоду. він посилався на грамоту короля яна ііі со-
беського, і, головне, його аргументи були визнані сучасниками. Мати письменника 
Гоголь Марія іванівна теж походила з козацько-старшинського роду косяровських, 
була близькою родичкою д. трощинського, який також мав глибоке козацьке корін-
ня, відзначався українофільськими настроями, влаштував у своєму маєтку кибинцях 
театр. управителем його маєтку був батько письменника Гоголь василь Панасович 
(1777–1825)1.

1  докладно див.: Вересаев В. Гоголь в  жизни. систематический свод подлинных свидетельств со-
временников. М.: Московский рабочий, 1990. с. 25–40; Манн Ю. Гоголь. труды и дни: 1809–1845. М.: 
аспект-Пресс, 2004. с. 9–29; Барабаш Ю. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. к.: видавничий 
дім «києво-Могилянська академія», 2007. с. 376–393; Гоголь без глянца. — с-Пб.: амфора, 2008. с. 145–
162; Чухліб Т. козацьке коріння Миколи Гоголя. к.: Наш час, 2009. с. 12–84. з новітніх книг на цю тему 
назву «родословие Гоголя» (2009), презентовану в Національному культурному центрі україни в квітні 
2010 року, та коментарі до п’ятнадцятого тому Повного зібрання творів і листів Гоголя у сімнадцяти 
томах: Гоголь Н. В. том ХV. Переписка (1848–1852) М.: издательство Московской патриархии, Москва-
киев, 2009. с. 512–518.
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валерій Шевчук пише, що Гоголь був не просто людиною українського похо-
дження, але закоріненою в українське старшинсько-священицьке соціумне та куль-
турне середовище, зокрема й таке, в якому не вгасали й українські політичні інтер-
еси. духовний ґрунт, на якому Гоголь виростав, був глибоко українським, отже, на 
такому гумусі він і виріс як письменник1.

Ще перший біограф Пантелеймон куліш звернув увагу на те, що саме з україн-
ського родоводу виріс письменницький геній Гоголя: батько письменника василь 
Панасович Гоголь-яновський писав п’єси малоросійською мовою, і  сучасний го-
голезнавець володимир звиняцьковський показує, як геніальний син запозичив із 
батьківської комедії «Простак» демонологію й почасти ідеологію творчості: «вплив 
цієї комедії на розуміння Гоголем — сином української культури в цілому, і на усві-
домлення своєї належності до неї важко переоцінити». звиняцьковський стверджує, 
що й «мистецтва з анекдоту зробити комедію Гоголь-син також навчився у батька»2. 
згадаймо, як у  листах із Петербурга до матері двадцятирічний Гоголь просив 
«выслать мне две папенькины малороссийские комедии» та повідомити про мало-
російські анекдоти: «…если где либо услышите забавный анекдот между мужиками 
в нашем селе, или в другом каком, или между помещиками».

володимир звиняцьковський слушно зауважує: «вбачаючи сенс свого життя 
у тому, щоб син уславив своє ім’я, Марія іванівна організовує в себе на Полтавщині 
справжню фольклорну експедицію. усі бабусі, усі тітоньки, усі дворові заходилися 
пригадувати казки й пісні, легенди й забобони. запитай Микола будь-що про укра-
їнські звичаї, фольклор, обряди, і мати готова була надати вичерпну відповідь»3.

у цьому феномені й початок вкрай важливої для творчості й усього життя Гого-
ля пуповини, через яку він отримував із українського організму духовну енергію та 
фізичні сили. вона ніколи не поривалася, про що, зокрема, переконливо свідчать пе-
редсмертні листи Гоголя до матері. втім, звернення-прохання молодого Гоголя з Пе-
тербурга до неї значною мірою виявили його геніальну інтуїцію та практичну кміт-
ливість. Микола васильович тонко відчув, який саме літературно-художній матеріал 
буде затребувано російським читачем («здесь так занимает всех малороссийское»). 
сто років тому сергій Шелухін писав: «…истина требует признать, что вообще, по 
условиям своего времени и  своего общества, Гоголь сделал гораздо лучше, писав-
ши по-русски. только русские произведения могли найти Гоголю более или менее 
широкий круг читателей…» у  наш час парафраз цієї думки зустрічаємо у володи-
мира звиняцьковського: «…займаючись російсько-українськими літературними пе-
рипетіями, неможливо позбавитися й від іншого відчуття: напиши Гоголь “вечера 
на хуторе” та “Миргород” українською — і йому довелося б скромно стати в чергу 
за читацькою увагою десь після Григорія квітки і навіть власного батька — автора 
комедій із “хуторянського” життя…» у радянські часи гоголезнавець сергій Машин-

1  Шевчук В. втрачене сонце україни, або Микола Гоголь як український письменник /  Микола 
Гоголь. Програмні твори. к.: обереги, 2000. с. 335.

2  Звиняцьковський В. справжній Гоголь: який він і хто він? / Гоголь М. В. вечори на хуторі біля ди-
каньки. Миргород. к.: либідь, 2008. с. 462, 465.

3  Звиняцьковський В. «Нечувані історії» від Гоголя / Гоголь М. всі повісті. к.: либідь, 2008. с. 13.
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ський наголосив, що «інтерес до української теми стає серйознішим у 20-ті роки…»1. 
Гоголь не вагався й у виборі мови. це спостеріг ще костянтин аксаков.

російські історики літератури олександр Пипін і  володимир спасович писа-
ли: «один из сильнейших русских писателей, южнорусс Гоголь, по широте своих 
поэтических замыслов мог быть только русским писателем — язык родины не давал 
ему достаточного поприща»2. цікаво, що таке ставлення до рідної мови демонстрував 
і директор Ніжинської гімназії, в якій учився Гоголь, уродженець карпат іван орлай3. 
цей лист орлая до міністра народної освіти олександра Шишкова про об’єднуючу 
роль російської мови у 1824–1829 роках було опубліковано також у Харкові в «україн-
ському журналі» № 16. у листі зазначалося: «Что ж касается до богатства российского 
языка, то он без сомнения может почесться самым богатым. сила, высокость, 
великолепие и богатство его несравненно превосходят все новейшие языки, судя по 
сочетанию с настоящим русским наречием славянского корня его… а обширность 
языка российского, судя по бесчисленному множеству славян, в  различных 
государствах на необъятном просторе поселившихся, до изумления может удивить 
иноплеменника, не ведающего об оной». до речі, у березні 1824 року орлай писав 
батькові Гоголя: «Жаль, что ваш сын иногда ленится, но когда принимается за дело, то 
и с другими может поравняться, что и доказывает его отличные способности».

На відміну від Шевченка, який ще за життя Гоголя закликав українських пись-
менників не зважати «на москалів» — «нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-
своєму» — Микола васильович обрав «панівну мову». за словами кобзаря, він писав 
«не по-своєму, а по-московському».

Гоголь краще за багатьох інших усвідомлював, що в імперській росії малоросій-
ська мова є лише «мужицким наречием». аби переконатися в цьому достатньо роз-
крити «Ночь перед рождеством» (1831) на тій сторінці, де запорожець заговорив із 
імператрицею українською мовою: «…кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, 
зная так хорошо грамотный язык, говорит с  царицею, как будто нарочно, самым 
грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием». Гоголь у літературі не зби-
рався вподібнюватися запорожцю.

з цього приводу Юрій Барабаш писав: 
«…Не було для нього секретом і принижене, упосліджене становище української 

мови в імперії, яке, природно, звужувало ареал впливу слова письменника, первісно 
прирікало його, якби він наважився зробити її мовою своєї творчості, на те, що його 
не почує і не поцінує широка людність, а Гоголь же міряв своє майбутнє літератор-
ство найвищими критеріями, прагнув масштабного засягу. з часом, із нарощуван-
ням у Гоголя проімперських настроїв і духовної кризи, ці міркування трансформу-
валися в усвідомлену мовну апостазію, ґлорифікацію російської мови як “владичної”, 
універсальної, і то не тільки для імперії, а для всього слов’янства… 

1  Машинский С. Художественный мир Гоголя. М.: Просвещение, 1971. с. 68.
2  Пыпин А. Н., Спасович В. Д. история славянских литератур. 2-е изд., доп. сПб, 1879. т. 1. с. 350.
3  Орлай  И.  С. о  необходимости обучаться преимущественно отечественному языку и  нечто 

о обучении языкам иностранным // записки, издаваемые от департамента Народного Просвещения. 
1825. кн. 1. с. 323–324.
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Шевченко, на відміну від Гоголя, не обирав свою мову, українську, вона була 
первісно йому суджена — етногенетикою, оточенням, природою душі, всією жит-
тєвою долею, і, що найголовніше, була адекватною його ментальності, художнім 
інтенціям…»1 

у андрія синявського читаємо: «достоин удивления факт, что Гоголь по приезде 
в столицу бросился живописать Малороссию вовсе не потому, что не в силах был 
жить без нее или почитал своим долгом воспеть оставленную отчизну. Нет, он 
почуял в  том направлении, с  позволения выразиться, “социальный заказ”, некое 
дуновение воздуха в  литературном штиле столицы, уже пресыщенной кавказом 
и горцами и ждущей чего-то бодрого, свежего, простонародного из малограмотной 
Хохландии». Маємо суміш із спостережливої думки та по-російськи зневажливого 
ставлення до україни, що так і залишилася цілком усвідомлено для декого лише «ма-
лограмотною Хохландією».

Не втримаюся і нагадаю всім освіченим російським інтелігентам на кшталт си-
нявського, що українські наголоси в  духовній історії Москви й  україни настільки 
виразні й сильні, що ігнорувати їх не можна, а з середини ХVіі століття в Москву пе-
реносилася саме київська вченість. український народ відзначався високим рівнем 
культури та писемності. Павло алеппський свідчив, що «по всій землі русів, тобто 
козаків» майже всі українські сім’ї, не лише чоловіки, а й дружини та дочки вміли 
читати. Через сотню років, за переписами 1740 і 1748 року, в семи полках Гетьман-
щини, Полтавської і Чернігівської губерній на 1 094 села припадало 866 шкіл із ви-
кладанням українською мовою. Проте невдовзі наслідки національного гніту далися 
взнаки. за даними 1768 року на території трьох пізнішіх повітів Чернігівщини одна 
школа припадала вже на 746 душ населення, на цій же території ще через сто ро-
ків — на 6 750 душ, а загалом по губернії — на 17 143 душі населення. за п’ять років 
до народження Гоголя перепис показав, що українці — один із наймалописьменні-
ших народів росії. у середині ХіХ століття Шевченко гірко писав про «народ отой 
убитий». Наприкінці того ж століття на сто душ українців було лише 13 письменних.

Глибокі роздуми про вибір українцем Гоголем російської мови зустрічаємо в Ми-
коли Жулинського:

«це була мова його батьків — Марії іванівни і василя опанасовича, мова зросій-
щеного українського панства-дворянства, в якій українські звороти, порівняння, при-
казки і  прислів’я химерно сполучалися з  високим штилем російського класицизму 
і романтизму, не присутнього в мисленні органічно, а начебто позиченого, — задля 
того, аби відмежуватися від простолюду й вжитися в російську самодержавну систему.

та не слід забувати, що українська літературна мова на той час ще не досягла 
того рівня досконалості, який би відповідав критеріям творчого самоздійснення, що 
їх ставив собі амбітний Гоголь. його ідеалом у літературі, найвищим критерієм лі-
тературної майстерності був олександр Пушкін. отож, саме російська літературна 
мова надавала очікуваний шанс ефективного самовияву. українець Гоголь обрав для 
реалізації свого геніального таланту не рідну мову, а іншу, іноземну, про що він на-

1  Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова. к.: темпора, 2011. с. 472–473. 
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писав матері в одному з листів 1830 року (“я буду писать на иностранном языке!”), 
бо ж українця, з його упослідженою, приниженою мовою в  імперській столиці не 
почують, не оцінять гідно, не підтримають…

таке раціонально вивірене відступництво від рідної мови Гоголь намагається 
виправдати обґрунтуванням необхідності впровадження так званої владичної мови 
в літературний процес великої росії.

Безперечно, відхід од рідної мови для Гоголя не минув безслідно, — це спровоку-
вало духовну кризу й започаткувало процес роздвоєння національної свідомості»1.

як би там не було, вже через два роки після приїзду в Петербург (!) Гоголь завер-
шив роботу над першою частиною «вечеров на хуторе близ диканьки» (цензурний 
дозвіл на публікацію отримано 26 травня 1831 року, вихід у світ — початок верес-
ня). друга частина «вечеров» побачила світ у березні 1832 року. твір Гоголя відразу 
публічно визнав і підтримав Пушкін: «сейчас прочёл “вечера близ диканьки”. они 
изумили меня… Поздравляю публику с  истинно весёлою книгой, а  автору желаю 
дальнейших успехов». уже на початку 1833 року на сцені петербурзького великого 
театру було поставлено водевіль «вечера на хуторе близ диканьки» — «малоросій-
ську інтермедію на теми “Ночи перед рождеством”». Приятель Гоголя, критик і ме-
муарист Павло анненков (1813–1887) писав: «с появления “вечеров на хуторе”, 
имевших огромный успех, дорога, наконец, была найдена, но деятельность его ещё 
удваивается после успеха». відомий московський гоголезнавець Юрій Манн наголо-
шує, що, вітаючи появу таланту, Пушкін, крім проблеми гоголівського сміху, висунув 
іншу важливу проблему, яка й вийшла на перший план у пересудах і судженнях на-
вколо «вечеров на хуторе близ диканьки», а саме: народність, а в ній українські осно-
ви. «телескоп» у 1831 році писав: «Малороссия естественно должна была сделаться 
заветным ковчегом, в коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии 
и лучшие воспоминания славянской жизни». співвідношення народності й україн-
ських основ невдовзі найбільше привернуло до себе широку увагу громадськості: «за 
тогочасними уявленнями, російське співвідносилося з українським не як споконвіч-
но відірване від народного до споконвічно народного, а як таке, що позбулося народ-
ності, до суспільства, яке її зберегло. тому україна — земля обітована». таким чином, 
успіх Гоголя значною мірою було пов’язано з українською темою його твору, яка се-
ред російських читачів мала переваги і в географічному, і в історичному ракурсах2.

із того часу українськість Гоголя враховувалася в оцінці його творів. досить зга-
дати костянтина аксакова, який стверджував, що, не будь Гоголь українцем, він не 
створив би «Мертвые души». На це звернув увагу й перший біограф Гоголя Панте-
леймон куліш, який писав: «да разве мало украинского вошло в “Мертвые души”?»

Між іншим, володимир звиняцьковський акцентує, що вже передмовою до «ве-
чорів» Гоголь остаточно ствердив тему україни як таку, що варта живого та жвавого 
інтересу читача, й образ україни як такий, у якому, за всіма романтичними канона-
ми, минуле зустрічається з майбутнім, аби чіткіше насвітлити сучасне. у звиняць-

1  Жулинський М. дві половинки українського серця: Шевченко і Гоголь / Жулинський М. Нація. куль-
тура. література. к.: Наукова думка, 2010. с. 291.

2  Манн Ю. Гоголь. труды и дни: 1809‒1845. с. 242‒243, 250.
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ковського є цікава думка про те, що так званих «малоросійських» повістей значно 
більше, ніж так званих «петербурзьких» — дванадцять (вісім у «вечерах на хуторе 
близ диканьки» і чотири в «Миргороде»). «якою мовою вони написані? здається, від-
повідь очевидна — російською. це так, але не зовсім так… у художніх творах Гоголя, 
якщо пильно придивитися, знайдемо чимало писаного й українською. і це не тільки 
мова персонажів там, де вона передана близьким до них оповідачем. Гоголь, напри-
клад, так само, як і вальтер скотт, іноді сам вигадував епіграфи (в “українських пові-
стях” — українською мовою)… і таких прикладів не просто багато, вони трапляють-
ся, якщо не на кожній, то принаймні на кожній десятій сторінці… такий аргумент, 
як мова написання, не можна вважати коректним: хіба повісті тараса Шевченка, 
написані російською, ми з корпусу української літератури вилучаємо?!»

утім, застосування малоросійських «не всякому понятных слов», які докладалися 
до кожної частини «вечеров на хуторе близ диканьки», розкрито сучасним росій-
ським гоголезнавцем ігорем виноградовим1.

до речі, численні українізми у творах Гоголя вражали вже його приятеля Петра 
Плетньова, який радив письменнику вивчати російську мову, а в жовтні 1844 року 
навіть написав таке: «Но посмотрим, что ты как литератор? Человек, одаренный 
гениальною способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, 
тайны самого искусства… но писатель монотонный, презревший необходимые 
усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка и  все сокровища 
искусства… Подле таких поэтов-художников, каковы: крылов, Жуковский и Пушкин, 
ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и  заставляющий 
жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства».

за даними академіка ігоря виноградова у  творах Гоголя з  часом зменшилося 
число українізмів. тут є  над чим замислитися, погодившись із звиняцьковським, 
що краще прочитати Гоголя невиправленим, тобто таким, «яким він колись уперше 
причарував читача». до речі, таку можливість надають книги «Микола Гоголь. всі 
повісті» та «вечори на хуторі біля диканьки. Миргород», випущені з ілюстраціями 
сергія якутовича видавництвом «либідь» у 2008 році.

та пам’ятаймо, що в листі до смирнової в грудні 1844 року Гоголь застерігав: «На 
сочинениях же моих не основывайтесь и не выводите оттуда никаких заключений 
о мне самом».

«В Київ! В древній, прекрасний Київ!»

у біографії Миколи Гоголя є відомий усім гоголезнавцям період, саме період, а не 
«коротка мить», як дехто вважає, бо тривав він близько року. але ми простежимо 
його з  особливою ретельністю й  відтворимо з  належною повнотою. йдеться про 
палке прагнення письменника перебратися з  Петербурга до києва, яке з’явилося 
в 1833 році у зв’язку з підготовкою до відкриття університету святого володимира. 

1  див.: Гоголь  Н.  В. тарас Бульба. автографы, прижизненные издания. историко-литературный 
и текстологический комментарий. М.: иМли раН, 2009. с. 484‒489.



563

«в київ! в древній, ПрекраСний київ!»

указ «Про заснування в місті києві імператорського університету св. володимира» 
вийшов 3 листопада 1833 року, а наприкінці того ж року з’явився ще один — «Про 
заходи до відкриття університету св. володимира». серед них було передбачено 
«обрання і призначення ординарних і екстраординарних професорів і ад’юнктів». 
до речі, обидва ці укази було опубліковано у  тому ж  номері «Журнала министер-
ства народного просвещения» (1834, № 2), в  якому з’явився гоголівський «План 
преподавания всеобщей истории».

стосовно Гоголевого прагнення перебратися до києва відомий московський 
гоголезнавець Юрій Манн особливо застерігає: «українофільство Гоголя не має 
сепаратистського характеру… він, як і  раніше, бачить перед собою поприще ши-
рокої, загальноросійської діяльності  — хай ця діяльність буде не чиновною і  дер-
жавною, а науковою і літературною»1. Мені відразу згадалися слова з неопублікова-
ного листа учня осипа Бодянського філолога олександра котляревського до свого 
старшого приятеля й  наставника Михайла Максимовича з  приводу підготовленої 
котляревським збірки малоросійських дум: «я приготовил её к печати, но цензура 
посоветовала мне остановиться, чтобы не навлечь упрёков в  сепаратизме. Пусть 
лежит до радостного утра»2. дивно, що й сьогодні московські вчені «рятують» видат-
них українців від найменшого натяку на сепаратизм у ХіХ столітті.

утім, втішає вже саме визнання Манном українофільства Гоголя, тобто його при-
хильності до україни, українців і всього українського. Що ж до неминуче «загально-
російського» поприща Гоголя, то він саме і хотів, так би мовити, внести корективи 
до нього шляхом переїзду з імперсько-чиновничого Петербурга до духовно близького 
києва. важко погодитися з тим, що наукова й літературна діяльність, якою Гоголь зби-
рався займатися в києві, так само неминуче приречена була на «загальноросійськість», 
як і чиновно-державна служба. в останньому випадку виходу справді не було: держав-
ний чиновник змушений вірою й правдою служити імперії. значно вільніше почував 
себе, скажімо, професор Московського університету осип Бодянський, і так само віль-
ніше почувався б і професор університету святого володимира Микола Гоголь, якби 
він ним став. до того ж, у києві Гоголь збирався писати історію Малоросії та видавати 
малоросійські пісні, тобто займатися не чиновною, а творчою роботою. втім, Гоголь 
і в росії відмовився від поприща чиновника, що могло б довести його до божевілля 
подібно до Поприщина, а віддався «високому божевіллю» — письменництву.

у відомій книзі костянтина Мочульського «духовний шлях Гоголя» (1934) ідеть-
ся про те, що в 1833 році душевний стан Гоголя був нестерпним, а сам він «гарячко-
во хапається за різноманітні починання». утім, аналіз цієї ситуації вимагає наголо-
шення визначального для тодішнього Гоголя прагнення переїхати до києва, про що 
Микола васильович «мечтает, как о величайшем счастьи»3. Між іншим, Манн спра-
ведливо акцентує, що Гоголеве «піднесення настрою, прилив творчих сил пов’язані 

1  Манн Ю. Гоголь. труды и дни: 1809‒1845. с. 283.
2  відділ інституту рукопису Національної бібліотеки україни імені в. і. вернадського, ф. 314, оп. 1, 

од. зб. 28, арк. 7 зв.
3  Полное собрание художественных произведений Н. в. Гоголя с биографией, написанной проф. 

а. и. кирпичниковым. М., 1909. с. ХV.
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з виниклим планом переїзду до києва». до того ж, не треба забувати, як сам Гоголь 
пояснював подолання душевної кризи (в листі до Максимовича від 9 листопада 
1833 року): «если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как 
сильно растерзано всё внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал! 
Но теперь я надеюсь, что все успокоится, и я буду снова деятельный, движущийся. 
теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной украины. Ничто так не 
успокаивает, как история». у свою чергу, безпосереднім поштовхом до відновлення 
роботи над історією Малоросії стала «старинная тетрадь с песнями», надіслана на 
початку листопада 1833 року сестрою Гоголя Марією василівною: «Что все черствые 
летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями!» 
ігор виноградов слушно наголошує: «очевидно, що в  подоланні Гоголем творчої 
кризи в 1833 році помітну роль відіграло його звернення до народних пісень-дум»1.

тож, прочитаймо у самого Гоголя про його поривання до києва. Передусім ак-
центую, що в листі до Михайла Максимовича від 2 липня 1833 року письменник 
намовляв свого московського друга, який і сам уже рвався в україну, повернутися на 
Батьківщину: «Бросьте в самом деле кацапию, да поезжайте в гетьманщину. я сам 
думаю то же сделать и на следующий год махнуть отсюда. дурни мы, право, как рас-
судишь хорошенько. для чего и кому мы жертвуем всем». Нагадаю, що саме в липні 
1833 року Максимович писав Петру вяземському: «для киева охотно бы оставил 
я всякое место…» отже, молодий Гоголь не збирався жертвувати україною, мріяв по-
сісти кафедру в київському університеті. двадцятого грудня 1833 року писав Мак-
симовичу: «да, это славно будет, если мы займём с тобой киевские кафедры. Много 
можно будет наделать добра». Про яку кафедру для себе мріяв Гоголь? Про кафедру 
загальної історії! Щоб її добитися, він наприкінці 1833-го накидає на папір думки 
з цього предмету для сергія уварова, який тоді був управляючим Міністерства на-
родної освіти. вийшла цікава стаття, схвалена уваровим для друку в «Журнале ми-
нистерства народного просвещения», де й була опублікована на початку 1834 року 
під назвою «План преподавания всеобщей истории». вона привертає увагу, зокрема, 
ідеєю універсальності людської історії. Про вимоги до викладача Гоголь писав так: 
«слог профессора должен быть увлекательный, огненный. он должен в высочайшей 
степени овладеть вниманием слушателей. если хоть один из них может предаться 
во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не 
умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей». 
саме так і сталося з ад’юнкт-професором Гоголем.

згадана стаття, безперечно, була співзвучною поглядам самого уварова щодо го-
ловної мети викладання історії молодим росіянам: «сделать их кроткими, покорными, 
благородными, необходимыми и  нужными сподвижниками великого государя, 
чтобы ни в счастии, ни в несчастии не изменили они своему долгу, своей вере, своей 
благородной чести и своей клятве — быть верными отечеству и государю».

Необхідний для Гоголя епізод із уваровим супроводжувався й тим, що в листі до 
Пушкіна від 23 грудня 1833 року він усіляко вихваляв його, сподіваючись, що поет пе-

1  Гоголь Н. В. тарас Бульба. автографы, прижизненные издания. историко-литературный и тексто-
логический комментарий. с. 427.
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редасть за призначенням, як шанує управляючого претендент на київську кафедру: «во 
мне живёт уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах уварова он 
меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты».

Претендент на кафедру в університеті святого володимира турбувався про па-
тріотичні настрої, моральність і  високу професійність його викладачів. у  листі до 
Максимовича у грудні 1833 року писав: «Говорят, уже очень много назначено туда 
каких-то немцев, это тоже не так приятно. Хотя бы для святого владимира побольше 
славян. Нужно будет стараться кого-нибудь из известных людей туда впихнуть, 
истинно просвещенных и так же чистых и добрых душою, как мы с тобою».

останні слова свідчать, як багато важив тоді для Гоголя земляк Максимович, душу 
якого, як і свою, вважав «чистою і доброю». Гоголь марив україною, києвом, але всі ці 
задуми були тісно пов’язані з Максимовичем: «а новая жизнь среди такого хорошего 
края! так можно обновиться всеми силами. разве это малость? Но меня смущает, 
если это не исполнится… если же исполнится, да ты надуешь,  — тогда одному 
приехать в этот край, хоть и желанный, но быть одному совершенно, не иметь с кем 
заговорить языком души — это страшно!»

лист до Максимовича, написаний після 20 грудня 1833-го, фактично завершував 
цей рік, адже після нього був лише лист до Пушкіна, в якому, до речі, Гоголь писав 
про свою любов до Максимовича й захоплювався:

«я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в  киеве. там 
я  выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я  не все еще читал вам. там 
кончу я  историю украйны и  юга россии и  напишу всеобщую историю, которой, 
в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на руси, но даже и в европе, 
нет. а сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.!»

із такими планами та мріями Гоголь зустрічав новий 1834 рік:
«таинственный неизъяснимый 1834! Где означу я  тебя великими трудами? 

среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей 
меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных 
ночей, блеску и низкой бесцветности? в моем ли прекрасном, древнем, обетованном 
киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, 
чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками с своими как 
бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой днепр».

як бачимо, наголоси розставлені чітко.
Нагадаю, що цитовані рядки містяться в так званому «воззвании к гению». цей 

текст уперше опублікував куліш у  «записках о  жизни Гоголя» під назвою «1834». 
анненков писав: «опубликованием этого документа, как и многих других, г. кулиш 
получил право на долгую признательность истории и  литературы нашей». отже, 
з  києвом Гоголь пов’язував тоді найпотаємніші свої сподівання, своє майбутнє: 
«Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений! о, не скрывайся от меня, пободрствуй 
надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий 
для меня, год. какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, 
кипишь ли великими для меня подвигами, или… о, будь блистательно, будь деятельно, 
все предано труду и спокойствию!»
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згадавши про київ, як місце, де він хотів би позначити 1834 рік своїми «великими 
трудами», Гоголь молив Генія, ніби передбачаючи неможливість такого щастя: «там 
ли? о! я не знаю, как назвать тебя, мой Гений! ты, от колыбели еще пролетавший 
с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые 
доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во 
мне мечты! о, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные очи. 
я на коленях, я у ног твоих! о, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть 
два часа каждый день, как прекрасный брат мой. я  совершу… я  совершу! Жизнь 
кипит во мне. труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное 
земле Божество! я совершу… о, поцелуй и благослови меня!»

урешті-решт так і сталося. Гоголь звершив! але не в києві.
в інтелектуальній пам’яті нашій збереглося нестримне прагнення чеховських 

сестер: «в Москву! в Москву! в Москву!» та, здається, стократ сильніше звучить Гого-
леве: «туда, туда! в киев! в древний, в прекрасный киев!» заакцентуємо і гоголівські 
слова про київ у листі до Максимовича 20 грудня 1833 року: «он наш, он не их, не 
правда?» та ще в листі до того ж Максимовича у квітні наступного року побіжно за-
уважив, що «нам малороссиянам» здаються деякі наші фрази та вирази зрозумілими 
«для русских» при буквальному перекладі, але це не так. от і маємо чіткі вияви на-
ціональної самоідентифікації Гоголя. це внутрішнє почуття києва й україни — на-
ший, наша, — тобто національне, українське почуття, Гоголь проніс через усе життя.

«Я взявся за історію України»

дев’ятого листопада 1833 року Гоголь у листі до Максимовича повідомив: «теперь 
я  принялся за историю нашей единственной, бедной украины… Мне кажется, 
что я напишу её, что я скажу много того, чего до меня не говорили». у Гоголя були 
попередники в  написанні творів з  історії україни  — василь рубан, олександр 
ріґельман, олекса Мартос, Микола Маркевич, дмитро Бантиш-каменський та інші.

як і  Шевченко, Гоголь вважав, що тяжке життя народу й  боротьба його «не 
могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях…». у першій половині 30-х 
років у роботі над історичними працями Гоголь користувався піснями, надіслани-
ми з  дому, виданням ізмаїла срезневського «запорожская старина», а  також збір-
никами «опыт собрания старинных малороссийских песен» князя Н. а. цертелева 
(сПб., 1819), «Малороссийские песни, изданные М.  Максимовичем» (М., 1827), 
«украинские народные песни, изданные М. Максимовичем» (М., 1834, Ч. 1), «Piesni 
polskie i ruskie ludu galicyjskiego / Z muzyka instrumentowana przez Karola Lipinskiego. 
Zebral i widal Waclaw z Oleska» (We Lwowie, 1833) і рукописним зібранням народних 
пісень з. доленги-Ходаковського.

та не тільки. взявшись за історію україни, Гоголь, скажімо, познайомився 
з «историей русов». Певно, це сталося ще на початку 30-х років через олександра 
Пушкіна або Михайла Максимовича, та, судячи з усього, Гоголь не досліджував цей 
твір всебічно й досконало. Читав письменник у списках і твір олександра ріґельмана 
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«летописное повествование о  Малой россии» (1847), і  короткий історико-
краєзнавчий опис колишньої гетьманщини опанаса Шафонського, і «історію про 
козаків запорозьких…» семена Мишецького. Гоголь був знайомий із опублікованими 
працями дмитра Бантиш-каменського.

у роботі над першою редакцією «тараса Бульби» Гоголь використав «описание 
украйны» Г. де Боплана (1832). крім того, гоголезнавці зазначали, що йому могли 
бути відомі «летописец Малые россии», надрукований Ф. туманським у 1793 році, 
«историческое известие о  возникшей в  Польше унии» д.  Бантиша-каменського, 
«краткая летопись Малой россии» в. рубана, літопис самовидця й літопис самійла 
величка та ін. утім, літописи й  історичні праці не визначали розвиток історичної 
прози Гоголя й, тим більше, його наукових спроб.

у березні 1834 року Микола васильович писав ізмаїлу срезневському, що 
в нього є чимало історичних творів: «Печатные есть у меня почти все те, которыми 
пользовался Бандыш-каменский». одним словом, Гоголь із його талантом міг осмис-
лити будь-які праці та джерела, що на той час були відомі, й успішно розгорнути 
написання наукової історії україни. Проте він зізнавався у  тому ж  листі до срез-
невського: «я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что 
хотел отыскать». та річ була не в змісті літописів і праць з історії, а в тому, що Гоголь, 
очевидно, й не збирався в них сповна занурюватися з метою саме наукового дослі-
дження з історії україни.

утім, наприкінці 1833 року в листі до Пушкіна про сподіваний переїзд до ки-
єва Гоголь упевнено писав про ледь розпочату роботу: «там кончу я  историю 
украйны и юга россии и напишу всеобщую историю…» тридцятого січня 1834 року 
в «северной пчеле» з’явилося оголошення:

«Новые книги. об издании истории Малороссийских казаков, сочинения Н. Го-
голя (автора вечеров на хуторе близ диканьки).

до сих пор еще нет у нас полной, удовлетворительной истории Малороссии 
и  народа… я  решился принять на себя этот труд и  представить сколько можно 
обстоятельнее: каким образом отделилась эта часть россии; какое получила она 
политическое устройство, находясь под чуждым владением, как образовался в ней 
воинственный народ, означенный совершенною оригинальностью характера 
и  подвигов, каким образом он три века с  оружием в  руках добывал права свои 
и упорно отстоял свою религию; как, наконец, навсегда присоединился к россии; 
как исчезло воинственное бытие его и превращалось в земледельческое; как мало-
помалу вся страна получила новые, взамен прежних, права и, наконец, совершенно 
слилась в  одно с  россиею. около пяти лет собирал я  с  большим старанием 
материалы, относящиеся к истории этого края. Половина моей истории уже почти 
готова, но я медлю выдавать в свет первые томы, подозревая существование многих 
источников, может быть, мне неизвестных, которые, без сомнения, хранятся где-
нибудь в частных руках. и потому, обращаясь ко всем, усерднейше прошу (и нельзя, 
чтобы просвещенные соотечественники отказали в  моей просьбе) имеющих 
какие бы то ни было материалы, летописи, записки, песни, повести бандуристов, 
деловые бумаги (особенно относящиеся до первобытной Малороссии) прислать 
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мне их, если нельзя в оригиналах, то, по крайней мере, в копиях, назначая время, 
какое я могу продержать их у себя (если они им нужны), и означая адрес своих 
жительств».

Чого тут було більше: серйозного наміру й напруженої роботи чи містифікації 
й  хлестаковщини? Про яку «половину історії» тоді могла йти мова, про які томи, 
навіть тільки перші? Хай би ці перебільшення стосувалися лише оголошення 
в пресі з метою залучення від її читачів нових для Гоголя документальних матеріалів. 
але й у листі до Максимовича 12 лютого 1834 року Гоголь повідомляв: «историю 
Малороссии я  пишу всю от начала до конца. она будет или в  шести малых, или 
в  четырёх больших томах». утім, у  лютому‒березні 1834 року Гоголь отримував 
протверезний лист Погодіна, який, на жаль, не вдалося знайти. та навіть відповідь 
Гоголя свідчить, що Погодін дав йому прочухана. ігор виноградов і володимир во-
ропаєв висловили таку здогадку: «Певно, він вказав Гоголю на “історію Малої росії” 
д. М. Бантиша-каменського, як на працю, що виділялася з “багатьох компіляцій”». 
але ми не знаємо про справжню реакцію Погодіна. як би там не було, Микола ва-
сильович смиренно відповів 13 березня 1834 року: «выговоры ваши за объявление 
(від 30 січня про видання історії Малоросії. — В. М.) имел тоже честь получить. Это 
правда, я писал его, совершенно не раздумавши».

Проте в  травні того ж  року Гоголь упевнено заявив щодо свого «отрывка из 
истории Малороссии» (пізніше опублікований під назвою «взгляд на составление 
Малороссии»): «я слышал уже суждения некоторых присяжных знатоков, которые 
глядят на этот кусок как на полную историю Малороссии, позабывая, что ещё 
впереди 80 глав они будут читать и  что эта глава  — только фронтиспис». важко 
сказати, хто міг сприйняти гоголівський начерк за повнокровну історію україни, 
а ще важче повірити в реальність «нових 80 глав». до того ж, у серпні 1834 року Го-
голь хвалився Максимовичу, що отримав чимало літератури з україни: «Между ними 
есть довольно замечательных вещей. история моя терпит страшную перестройку: 
в первой части целая половина совершенно новая». та й це ще не все! у січні на-
ступного 1835 року Гоголь заявив у листі до Максимовича, що пише ще й історію 
середніх віків у восьми‒дев’яти томах. збереглася цікава стаття Гоголя «о средних 
веках», написана, певно, ще до лютого 1834 року у зв’язку з планами Гоголя зайняти 
кафедру загальної історії в університеті святого володимира.

Ще у 60-х роках минулого століття семен Машинський знайшов в архіві ви-
писку із «отчёта по санкт-Петербургскому учебному округу за 1835 год» про стан 
наукової роботи в університеті. у ній читаємо:

«адъюнкт по кафедре истории Гоголь-яновский сверх должности своей по уни-
верситету принял на себя труд написать историю средних веков, которая будет со-
стоять из 8 или 9 томов. также намерен он издать особенное извлечение из оной 
истории в одном томе. из трудов своих, кроме означенной истории средних веков, 
которой, если только обстоятельства позволят, первые три тома надеется он издать 
в следующем году, готовит к печатанию о духе и характере народной поэзии славян-
ских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малороссиян, великороссиян 
и прочих; также занимается он разысканием и разбором для истории малоросси-
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ян, которой два тома уже готовы, но которые, однако ж, он медлит издавать до тех 
пор, пока обстоятельства не позволят ему осмотреть многих мест, где происходили 
некоторые события»1.

На підставі цього документу в україні нещодавно з’явилося твердження, що для 
нащадків Гоголя залишився невідомим не лише спалений письменником другий 
том «Мертвых душ», а ще й двотомна праця з історії україни. тут хотілося б нагадати 
розважливе й актуальне судження Павла анненкова: «Но чем более и чем остроум-
нее станем отыскивать и исторически подтверждать все наши, в сущности, весьма 
бедные находки, тем сильнее будет затемняться физиономия Гоголя и отходить от 
нас в  даль и  в  туман. оно и  понятно. Физиономия его, как и  физиономия всяко-
го необыкновенного человека, должна освещаться сама собой, своим внутренним 
огнем. она тотчас искажается, как подносят к ней со стороны грубый светоч, будь 
он самого розового или, наоборот, мрачного, гробового цвета». Насправді, наведена 
цитата не додає нічого нового до вже відомих заяв Гоголя, розсипаних у його листах. 
Більше того, на початку 1834 року Гоголь навіть писав, що «половина моєї історії 
вже майже готова». Міфічні два томи «истории Малороссии» були реально забезпе-
чені текстом приблизно так само, як і три томи «истории средних веков», що нібито 
мали побачити світ уже в 1836-му, тобто фактично ніяк.

визнаймо, нарешті, що це була непідйомна робота для Гоголя, який уже 
присвятив себе драматургії, письменництву. він сам зізнавався Погодіну в листі від 
20 лютого 1833 року: «Примусь за историю — передо мною движется сцена, шумит 
аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, 
и — история к чорту». 

автор біографії Гоголя в  серії «Жзл» ігор золотуський стверджує, що заняття 
історією було для письменника лише «захопленням»: «Щире, палке, але не здатне 
триматися довго, як все, що багато в чому привноситься ззовні, навіюється сторонніми 
причинами, налітає, як вітер»2. у цьому випадку, на мою думку, мав рацію олександр 
воронський, який ще на початку 30-х років минулого століття дійшов висновку: «за-
няття Гоголя історією — не випадковість, не примха, не шарлатанство»3. справді, 
потяг до створення історії україни у Миколи васильовича не був навіяним, а йшов 
саме із глибини його душі. якби Гоголь повністю присвятив своє життя створенню 
багатотомної історії україни, то, будьте певні, ми й  сьогодні пишалися б  цією 
працею. Хоча Пантелеймон куліш, очевидно, допускав інший варіант: «Но если 
Гоголь вдался бы в  разработку малороссийских архивов и  летописей, в  собрание 
песен и  преданий, в  разъезды по Малороссии, с  целью видеть собственными 
глазами жизнь настоящую, по которой можно заключать о прошедшей, — наконец, 
в  изучение политических и  частных международных связей Польши, россии 
и Малороссии, то приготовление к художественному труду поглотило бы всю его 
деятельность и, может быть, мы ничего бы от него не дождались». утім, історія не 
терпить умовного способу. Господь визначив Гоголю зовсім іншу долю. як писав 

1  Машинский С. Художественный мир Гоголя. с. 150.
2  Золотусский И. Гоголь. — М.: Молодая гвардия, 1984. с. 151; 2009. с. 141.
3  Воронский А. Гоголь. — М.: Молодая гвардия, 2009. с. 109.
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Нестор котляревський, «історія повернула нашого письменника до його першої лю-
бові — до поезії, і наука збагатила лише фантазію поета».

уже наприкінці 1834 року — 14 грудня — Гоголь виправдовувався перед Погодіним 
стосовно статей «отрывок из истории Малороссии» та «о малороссийских песнях», 
опублікованих у «Журнале министерства народного просвещения» (1834, № 4): «ты 
не гляди на мои исторические отрывки: они молоды, они давно писаны… я с каждым 
месяцем, с каждым днем вижу новое, и вижу свои ошибки». Щодо статті «о средних 
веках» («Журнал министерства народного просвещения», 1834, № 3) Гоголь писав:  
«…Не гляди также на статью о средних веках в департаментском журнале. она сказана 
только так, чтобы сказать что-нибудь, и только раззадорит несколько в слушателях 
потребность узнать то, о чем еще нужно рассказать, что оно такое». Прийнято вважа-
ти, що йдеться про згадані статті та ще про «План преподавания всеобщей истории» 
(1834, № 2) в контексті того, що вони «отримали раніше схвалення М. П. Погодіна» 
(у червні 1834 року). Проте 14 грудня 1834 року Гоголь відповідав на конкретний 
лист Погодіна від 20 листопада, який не зберігся. у ньому явно містилися критичні 
зауваження й думки Погодіна. Принаймні, Гоголь писав: «с твоими мыслями я уже 
давно был согласен. и если ты думаешь, что я отсекаю народы от человечества, то ты 
не прав». але невідомо, які ще претензії висловлював Погодін. Малоймовірно, щоб 
йому справді сподобався гоголівський підхід до написання історії Малоросії. у ци-
тованому листі є ще одне місце, де Гоголь просить молодого, але маститого істори-
ка поблажливості: «ты спрашиваешь, что я печатаю. Печатаю я всякую всячину. все 
сочинения и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали. Между ними есть 
и исторические, известные уже и неизвестные. — я прошу только тебя глядеть на 
них поснисходительнее. в них много есть молодого».

так що реально залишилося від грандіозного замислу Гоголя зі створенням 
багатотомної історії україни? стаття «о малороссийских песнях» та кількасто-
рінкова стаття, що ввійшла до гоголівських «арабесок» під назвою «взгляд на 
составление Малороссии» (1832). сам Гоголь зробив таку примітку: «Эскиз этот 
составлял введение к истории Малороссии; но так как вся первая часть истории 
Малороссии переделана вовсе, то он остался заштатным и  помещается здесь как 
совершенно отдельная статья». Не ставлю за мету проаналізувати нездійснені плани 
Гоголя в  історичній науці й, тим більше, зменшити їхню важливість у  біографії 
генія. у цьому зв’язку ще раз нагадаю роздуми критика, історика літератури Павла 
васильовича анненкова, опубліковані в середині ХіХ століття:

«ввиду этого напряженного развития всех сил, направленных к одной цели, бу-
дем ли мы сомнительно качать головой, когда увидим Гоголя, самонадеянно вступа-
ющего на профессорскую кафедру без нужного приготовления к ней, без качеств, 
составляющих истинного ученого? станем ли томиться над изысканием облег-
чающих обстоятельств, когда встретим в  письмах Гоголя к  гг. Максимовичу, По-
годину, например, уверение, что он трудится над историей Малороссии в шести 
томах, над всеобщей историей и географией, под заглавием “земля и люди”, в трех 
или двух томах, над “историей средних веков” в  восьми томах (всего семнадцать 
или шестнадцать томов), между тем как он трудился над “тарасом Бульбою”, над 
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статьями и  повестями “арабесок” и  “Миргорода”. Нам все равно  — верил ли он 
сам в эти и подобные им обещания или нет: они составляют для нас только про-
блески, указывающие смысл тогдашнего его развития, черты характера, способные 
изъяснить его физиономию. Что они не лишены своего рода достоинства и поэзии — 
согласится всякий». Навпаки, акцентуємо на факті устремління національної душі 
письменника до створення масштабної історії україни й виокремимо найголовніше 
в  погляді Гоголя на український народ: «Эта толпа (вихідців із землі “получившей 
после название украины”. — В. М.), разросшись и увеличившись, составила целый 
народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю украину, 
сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные, 
известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных 
явлений европейской истории…»

відомі московські гоголезнавці ігор виноградов і володимир воропаєв твердять: 
«…Є підстави вважати, що поряд із переробкою “тараса Бульби” Гоголь передбачав 
наприкінці 1830-х років таку ж переробку і цієї статті». слава Богу, нічого подібного 
не сталося, тому будемо спиратися на те, що маємо.

отже, у  праці «взгляд на составление Малороссии» Гоголь, по-перше, чітко 
розрізняв дві держави — російську й українську: 

«и вот южная россия, под могущественным покровительством литовских 
князей, совершенно отделилась от северной. всякая связь между ими разорвалась; 
составились два государства, называвшиеся одинаковым именем  — русью, одно 
под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений 
между ими не было. другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие 
подвиги составили на время два совершенно различные характера. каким образом 
это произошло — составляет цель нашей истории».

По-друге, Гоголь відчував себе генетично невіддільним від української держави та 
українського народу. Поскільки щойно згаданий автор зазначає, що Гоголь показав 
«усю велич природно-демографічного, географічного фактора». звернемося й тут до 
самого Гоголя, який не розчиняв україну в росії:

«Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой 
страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит 
образ жизни и даже характер народа. Многое в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название украины, простирающаяся на север не 
далее 50º широты, более ровна, нежели гориста».

«Почуття любові до Росії»

сергій аксаков зазначав, що перебування Гоголя в Москві у 1839–1840-х роках 
відіграло вирішальну роль у  посиленні його любові до росії. сам Гоголь писав із 
риму 28 грудня 1840 року: «в моём приезде к  вам, которого значения я  даже не 
понимал в начале, заключалось много, много для меня. да, чувство любви к россии 
слышу во мне сильно… и то, что я приобрёл в теперешний приезд мой в Москву, вы 
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знаете!» сергій аксаков пояснював ці слова так: «Гоголь разумеет дружбу со мной 
и моим семейством». цікаво прочитати коментар сергія аксакова до цих Гоголевих 
слів: «в словах Гоголя, что он слышит сильное чувство к России, заключается, очевидно, 
указание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него прежде 
не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской 
атмосфере, дружба с нами и особенно влияние константина, который постоянно 
объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений все значе-
ние, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. я сам замечал 
много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно 
скрывал свое внутреннее движение. единственно в этом письме, в первый и послед-
ний раз,  высказался откровенно Гоголь. и прежде и после этого письма он по боль-
шей части подшучивал над русским человеком».

того ж дня, тобто 28 грудня, Гоголь писав костянтину аксакову, що його лист 
«сильно кипит русским чувством и пахнет от него Москвою…». здається, пахне лише 
Москвою. але цей лист свідчить, що насправді Гоголь щиро тягнеться всією душею 
до свого земляка — москвича Щепкіна: «скажите, почему ни слова не скажет, хоть 
в вашем письме, Михаил семёнович. я не требую, чтобы он писал ко мне, но пусть 
в то время, как вы будете писать, прибавит от себя хоть, по крайней мере, следующее: 
что вот, я, Михаил семёнович Щепкин, нахожусь в комнате сергея тимофеевича. 
в чём свидетельствую за приложением моей собственной руки. Больше я ничего от 
него не требую. он должен понять это, или он меня не любит».

вражаючі рядки! Щепкін був для Гоголя живим уособленням україни. Гоголь все 
більше прихилявся до Москви, жив у римі, а хотів відчувати україну.

утім, тема Москви й росії ще раз яскраво й сильно пролунала в листі Гоголя до 
сергія аксакова від 21 лютого 1841 року: «теперь я ваш; Москва моя родина. в начале 
осени я прижму вас к моей русской груди». Неабияке торжество сергія аксакова, його 
сім’ї та оточення виплескується на сторінках «истории моего знакомства с Гоголем»:

«Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня и мое семей-
ство настолько, насколько наши убитые горестью сердца могли принять в этом учас-
тие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к россии; слова “к русской груди моей” 
это доказывают. Можно также заключить, что Гоголь переезжал в Москву навсегда, 
с тем чтобы уже не ездить более в чужие края, о чем он и сам мне говорил сначала, 
по возвращении из рима. как слышна искренность убеждений Гоголя в этом письме 
в великость своего труда, как в благую, свыше назначенную цель всей своей жизни!»

Найперше «звернення Гоголя до росії» було зумовлене вибором російської мови 
у  творчості. та наприкінці 1840-х років Гоголь вважав, що «высокое достоинство 
русской породы состоит в  том, что она способна глубже, чем другие, принять 
в  себя высокое слово евангельское, возводящее к  совершенству человека. семена 
Небесного сеятеля с  равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни 
попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами; 
другие попали на камень, взошли, но усохли; третьи — в терние, взошли, но скоро 
были заглушены дурными травами; четвертые только, попавшие на добрую почву, 
принесли плод. Эта добрая почва — русская восприимчивая природа».
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у листі від 15 серпня 1844 року з  остенде до олександра данилевського Го-
голь зізнавався: «…Мне россия и всё русское стало милей, чем когда-либо прежде…» 
у квітні 1846 року в листі з риму зізнавався, що росію вважає раєм, «каким для меня 
кажется теперь наша требующая любви нашей россия».

Наростаюча любов до росії відчутно відбилася у трансформації змісту «тараса 
Бульбы». досить сказати, що у варіанті твору 1842 року Гоголева думка про особливу 
історичну та релігійну місію українського козацтва все настійніше й помітніше ви-
тіснялася ідеєю російського месіанства, топос україни — топосом «руси», «русской» 
землі, а українських козаків іменовано «русскими витязями». Хрестоматійно відоме 
передсмертне звернення Бульби до козаків, у ранній редакції витримане в унікаль-
ному запорозькому стилі, в другому варіанті перетворилося на патетичну промову 
во славу російського царя, чиїй силі мусить підкорятися будь-яка сила в усьому світі. 
торжествуюче майбуття російської імперії Гоголь органічно пов’язував зі щасливою 
вірою всіх її народів у  «російського царя» (Гоголь написав обидва слова з великої 
літери! — В. М.). як зазначив Мирослав Попович, «це вже не справжній, безпосеред-
ній і глибокий Гоголь». згадана апологетика характерна для фільму «тарас Бульба» 
режисера володимира Бортка.

Нагадаю, що у  квітні 1837 року в  листі з  риму до василя Жуковського Гоголь, 
передаючи через нього свій лист до Миколи і з проханням грошової допомоги, пи-
сав про царя: «он милостив, мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал 
к моему ревизору… Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои 
повести: старосветские помещики и тарас Бульба. Это те две счастливые повести, 
которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам. все 
недостатки, которыми они изобилуют, вовсе не приметные были для всех, кроме вас, 
меня и Пушкина. я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. если бы 
их прочел государь! он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что 
пишется прямо от души… о, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия».

та за п’ять місяців до цього колінопреклоніння перед царем Гоголь уже про-
роче зізнався у листі до того ж Жуковського щодо роботи над «Мертвими душами»: 
«кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. знаю, что моё 
имя после меня будет счастливее меня, и  потомки тех же земляков моих, может 
быть, с  глазами влажными от слёз, произнесут примирение моей тени». тоді ж, 
у листопаді 1836 року, Гоголь писав і Погодіну: «если Бог поможет выполнить мне 
мою поэму так, как должно, то это будет первое моё порядочное творение. вся 
русь отзовётся в нём». якось у листі до Шевирьова Гоголь побіжно зауважив: «Но 
неужто во мне заметны признаки совершенного незнания людей и сердца? Но мои 
сочинения, при всём несовершенстве, показывают, что в  авторе есть некоторое 
познание природы человека».

великий українець геніально показав царську росію. Нагадаю слова Герцена, 
в  яких несподівано й  вражаюче зафіксована й  відображена національна складова 
у творчості Гоголя:

«Переходя от своих украинцев и  казаков к  русским, Гоголь оставляет 
в  стороне народ и  сосредотачивается на двух своих самых заклятых врагах: на 
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чиновнике и помещике. Никто никогда до него не читал такого полного патолого-
анатомического курса о  русском чиновнике. с  хохотом на устах он без жалости 
проникает в  самые сокровенные складки нечистой, злобной чиновнической 
души. комедия Гоголя “ревизор”, его поэма “Мертвые души” представляют собою 
ужасную исповедь современной россии… Благодаря Гоголю мы, наконец, увидели 
их выходящими из своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными 
и обжирающимися: рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих 
крепостных, высасывающие жизнь и  кровь народа с  тою же естественностью 
и наивностью, с какой питается ребенок грудью своей матери.

“Мертвые души” потрясли всю россию.
Подобное обвинение необходимо было современной россии. Это  — история 

болезни, написанная мастерской рукой».
від’їжджаючи з  Москви у  травні 1842 року, Гоголь відкрив олександру дани-

левському свій великий задум, назвавши «Мертвые души» блідим переддвір’ям 
«той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит наконец загадку моего 
существования». Гоголь знав, чого хотів. у  листі до Ганни вієльгорської в  жовтні 
1848 року писав: «Много сторон русской жизни ещё доселе не обнаружено ни 
одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий 
и мнений сказали: “он знает, точно, русского человека. Не скрывши ни одного на-
шего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство”. Хотелось бы 
также заговорить о том, о чём ещё со дня младенчества любила задумываться моя 
душа, о чём неясные звуки и намёки были уже рассеяны в самых первоначальных 
моих сочинениях. их не всякий заметил…» Проте не здійснилось, як мріялося, і Го-
голь залишився нерозгаданим. очевидно, він переживав і  мучився. Бо ж, сказано 
у книзі еклезіястовій: «краще не дати обіту, ніж дати обіт — і не сповнити!»

Чи міг узагалі Гоголь, який, будучи душею українцем, але вже, говорячи слова-
ми Герцена, «выходил из украйны и близился к средней россии», тобто все більше 
й  більше віддалявся від материнської землі, «розв’язати» цю загадку? володимир 
звиняцьковський називає останнім спалахом інтересу Гоголя до україни як 
історичної, так, власне, і сучасної йому, початок роботи після 1839 року над другою 
редакцією «тараса Бульби». валерій Шевчук вважає, що у той час, коли в присутності 
Жуковського Гоголь у 1841 року спалив рукопис п’єси з історії запорозького козацтва, 
він «цим самим спалив навіки в собі й україну». ці твердження, висловлені відомими 
гоголезнавцями, не варто сприймати буквально. досить згадати вже викладену нами 
історію про те, як у  1845–1846 роках (!) Гоголь зацікавився романами куліша та 
пророчив йому написання книги з історії україни, аби зрозуміти, що він і не втратив 
інтересу до україни, і не спалив її в собі. та в контексті нашої розповіді найголовніше 
полягає в  тому, що про це свідчать й  останні роки життя Гоголя, проведені ним 
переважно в Москві. Павло анненков зазначав стосовно перебування Гоголя у римі 
на початку 1840-х років: «он вполне был прав, утверждая впоследствии, что никог-
да так много не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда не был так связан 
с ним, как живя на чужой почве: чувство, испытываемое многими людьми с гораз-
до меньшими способностями и  меньшим призванием, чем Гоголь». Ми ж  добре 



575

«Почуття любові до роСії»

розуміємо, що в душі нашого великого земляка знайшлося місце не лише для росії. 
Певно, що Микола васильович переживав і за свою україну. 

цікаві аргументи знаходимо у записних книжках Гоголя, які у 40-х роках ряс-
ніють українськими сюжетами, штрихами, помітками. там чи тут зустрічаємо лапі-
дарні записи: «в киеве… софийский собор в очищенном виде. опускаемая икона 
при больших вратах в лавре… трёх святителей древняя церковь близ софийского 
собора…» або: «Пословицы малороссийские. Брехнею свет пройдешь, да назад не 
вернешься. до булавы треба головы. Було да загуло».

Є й  ширші записи, скажімо, у  записній книжці за 1846–1850 роки читаємо 
нотатку про святки, в  тому числі в  україні: «в Малороссии ходят со звездою всю 
ночь, мальчишки славят рожденье Христа, за что дают им колбасы, пироги и проч.». 
далі — про весняні свята. і знову — з українським наголосом: «в украйне дети, нося 
на руках ласточку (сделанную из дерева), ходят из дома в дом славить весну. Песни 
же называются веснянками; их поют девушки, сбираясь по вечерам с того времени, 
как запоет овсянка,  — до троицы. со дня этого праздника начинаются игры 
в  горелки, а  как станут распускаться листья на деревьях, игры хороводами». Ще за-
пис: «в клечаную субботу накануне троицына дни русалки, по мысли малороссиян, 
бегают по ржи и хлопают в ладоши, приговаривая: “Бух, бух, соломенный дух! Мене 
мать породила, некрещену положила”. с зелёной недели они витают в лесах, аукают 
и зазывают с хохотом прохожих: “Ходите к нам на рели качаться”, с тем чтобы заще-
котать насмерть. На русальной неделе никто в Малороссии не осмеливается купать-
ся в реках или хлопать в ладоши». Про вербну неділю зазначено, що в «Малороссии 
школьники с  учителями идут одевшись в  лучшее платье с  ветвями перевязанной 
лентами вербы; хранятся у  образов с  тем, чтобы выгонять ими скотину в  Юрьев 
день». Щодо Юр’єва дня: «в Малороссии это начинается крестным ходом на жито, 
с молебном и водосвятьем, и окропленьем нив святой водой, после чего молодёжь 
забавляется играми, катается по житу, чтобы быть сильными и  здоровыми, как 
Юрьева роса». або: «в киеве радуница называется проводами в воспоминанье того, 
как по распятии Господа телеса многих святых восстали и вновь во воскресении 
Господнем возвращались опять после праздников в  гробы, сопровождаемые 
гражданами». або: «На русальной неделе никто в  Малороссии не осмеливается 
купаться в реках или “хлопать” в ладоши».

Гоголева українськість виявляла себе, як тільки з’являлася можливість, і  мала 
багато іпостасей. скажімо, лев арнольді (зведений брат олександри смирнової) 
згадував, як улітку 1849 року дорогою в  маєток смирнової в  калузькій губернії 
«говорил Гоголь о Малороссии, о характере малороссиянина и так развеселился, что 
стал рассказывать анекдоты, один другого забавнее и остроумнее…».

усе це ніяк не схоже на те, що Гоголь «втратив інтерес» до Малоросії. сам Гоголь, 
як ми вже знаємо, наприкінці 1844 року заявив, що він не знає, яка в нього душа, 
хохлацька чи російська. Насамперед, це значить, що він не відрікся від українськос-
ті й генної сутності своєї душі. так само це свідчить про врощування його таланту 
й особистості в імперську ментальність. Мова не йде про засудження Гоголя, наївно 
було б заплющувати очі на цілком об’єктивний процес. Навіть важко уявити, щоб 
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обидва українські генії — Шевченко і Гоголь — пішли однаковою дорогою. На за-
хмарній височині вони втілили собою нас — українців — з нашою відвічною мен-
тальністю — справді дві половинки української душі.

Нагадаю точне узагальнення Юрія Барабаша: «те, що в Шевченка народжує не-
стримний гнів, сарказм, грізні інвективи, рішучість будь-що йти проти течії, ламати 
осоружні історіографічні кліше, загальновизнані авторитети,  — у  Гоголя викликає 
лишень розгубленість, непевність, душевну смуту, бажання ухилитися, промовчати, 
причаїтися… там, де Шевченко безоглядно відкритий і цілісний у своєму національно-
му почутті, Гоголь замкнений, інтровертний, згубно роздвоєний… два різних пагони 
одного етнічного дерева. дві типологічно несхожі іпостасі національного характеру»1.

Поступове висихання в душі Гоголя національного джерела, що щедро живило 
його талант, було однією з  причин його майбутніх душевних криз, у  тому числі 
передсмертної, яку він не пережив у Москві. Гоголів «однокоритник» по Ніжинській 
гімназії олександр данилевський запитував із києва в червні 1844 року: «Неужели 
чувство любви к родине у тебя высохло?»

утім, наївно було б думати, що російський письменник Гоголь коли-небудь по-
вністю втрачав відчуття Батьківщини. окремо наголошу слова сергія аксакова, 
який, коментуючи вже згаданий лист Гоголя до нього з відня від 7 липня 1840 року 
з проханням до костянтина сергійовича вислати йому видання малоросійських пісень 
Максимовича, написав: «…здесь видно… как дороги были ему родные малороссийские 
песни. даже третье издание Максимовича, почти одних и тех же песен, просит он 
константина привезть ему в  рим. итак, очень ошибочно это мнение, что будто 
Гоголь только в последние два года своей жизни вновь обратился к своей прекрасной 
родине и к её прелестным песням». Мудре застереження великого Гоголевого друга 
нині приктично не згадується, а його треба пам’ятати повсякчас.

інша річ, що гласно висловити свою любов до Малоросії Гоголь міг далеко не за-
вжди, передусім, у Москві. рідко Гоголь був, говорячи словами Юрія Барабаша, «віль-
ним від будь-яких сторонніх міркувань і міг дозволити собі бути, а не вдаватися».

в останніх рядках московської сторінки біографії Гоголя вимагає справді ново-
го прочитання його щире захоплення малоросійськими вечорами з українськими 
піснями. традиційно російські гоголезнавці не надають цьому сюжету належної 
уваги, не акцентують на його тісному зв’язку із намаганнями Гоголя вибратися з ду-
ховної кризи, що врешті-решт укоротила йому віку. ті вечори були не лише при-
ємним проведенням часу, коли Гоголь відчував себе розкуто й  комфортно, вони 
важили для нього незмірно більше. в останні роки й місяці життя рідні пісні зали-
шалися для Миколи васильовича мало не єдиною духовною ниткою, що пов’язувала 
його з україною, «соломинкою», за яку він хотів ухопитися. «Пісні для Малоросії — 
все», — писав молодий Гоголь, відчуваючи це на собі. рідні пісні справді стали для 
Гоголя в Москві цілющим джерелом короткочасного душевного спокою, проте самі 
собою не могли подолати духовну кризу письменника та врятувати йому життя. за 
його власними словами, написаними в рідній василівці у вересні 1850 року, саме 

1  Барабаш Ю. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. с. 577.
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росія «мне становится ближе и ближе». Ще раз фактично наголосивши на своєму 
українстві, Гоголь засвідчив, що душею своєю він уже притуляється до росії: «…кроме 
свойства родины, есть в ней что-то ещё выше родины, точно как бы это та земля, 
откуда ближе к родине Небесной».

Є в цих словах, написаних у материнській хаті, якась невимовно-містична гір-
кота, бо справді Москва для Гоголя стала землею, з якої таки було «ближче до бать-
ківщини небесної». На мою думку, життя Гоголя було б  довшим, коли б  восени 
1851 року він поїхав в україну. Проте Гоголь, за словами Юрія Манна, «на подив його 
московських друзів, повернувся додому». з  дороги вперше збився непосидющий 
Гоголь, який 5 травня 1846 року написав сергію аксакову з риму: «езда, как вы знаете, 
моё всегдашнее средство, а потому и теперь, как я ни хил и болезнен, но надеюсь 
на дорогу и  на Бога и  прошу у  Него быть в  дороге, как дома, то есть как у  Него 
самого, в  покойные минуты души, дабы быть в  силах и  возможности что-нибудь 
произвести». Мабуть, не випадково, що, «вперше в своєму житті повернувши з доро-
ги» (ігор золотуський), Гоголь у Москві кинувся саме до земляка і друга Бодянського, 
а той із властивою йому прямолінійністю запитав: «зачем он воротился?» Питання 
стало пророчим. восени 1851 року Микола васильович волав до матері у василівку: 
«рад бы лететь к вам, со страхом думаю о зиме…» Московська зима, якої боявся Гоголь, 
справді принесла спалення ним другого тому «Мертвых душ» і смерть генія.

Тарас Шевченко: «Гоголю»

у щоденнику та листах Шевченка ім’я Гоголя зустрічається часто, і  нині зда-
ються смішними слова івана тургенєва про те, що нібито «Гоголь був йому відомим 
лише поверхово». дуже важливий оцінний Шевченків висновок про Гоголя містив-
ся в  передмові до нездійсненого видання «кобзаря» (8 березня 1847 року): «Гоголь 
виріс в Ніжині, а не в Малоросії — і свого язика не знає». Малося на увазі, що Гоголь виріс 
не в  селі, в  україномовному середовищі, а  в  російськомовних міських умовах, на-
вчався в панській гімназії, подібно до вальтера скотта, який жив «в едемборґе, а не 
в Шотландії» і так само «не по своєму писав».

утім, насправді, Гоголь рідну мову знав із дитинства, інтерес до неї й блискуче 
володіння підтверджується й  московськими сторінками його біографії. Михайло 
Максимович свідчив, що рідну мову Гоголь «знав ґрунтовно і володів нею доскональ-
но. Часом, коли бувало заговорить він по-українськи… то  — заслухаєшся його…». 
інша річ, що, починаючи свій письменницький шлях, він одразу й назавжди обрав 
російську мову, що ґрунтовно розкрито Юрієм Барабашем у  праці «“коли забуду 
тебе Єрусалиме…” Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії» (2001).

та будемо пам’ятати, що цитовану вище фразу з «Передмови» Шевченко закінчу-
вав убивчою думкою про те, що у Гоголя й вальтера скотта «може і ще було що-небудь, 
що вони себе одцурались. Не знаю». Барабаш пише: «Посівши в російській літературі 
найвище місце, Гоголь змушений був заплатити за нього трагічно високу ціну. Шев-
ченко, нагадаю, визначає її гранично жорстко — “відступництво”». у цьому контек-
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сті нагадаю майже забуту точку зору івана Нечуя-левицького, який вважав Гоголя 
геніальним письменником, але дивувався, що він «поніс свою працю на користь ін-
шому народові… та й зрадив своєму народові, своїй україні». втім, Барабаш зазначає, 
що ні до «Передмови» 1847 року, ні після неї нічого негативного, навіть віддалено 
схожого у  Шевченка про Гоголя ми не знайдемо. Правда, андрій козачковський 
залишив свідчення, що під час приїзду Шевченка влітку 1859 року до Переяслава 
у них зайшла мова про Гоголя: «він не співчував йому: за його словами, нездійсненні 
честолюбні мрії стали причиною його розумового розладу».

але насправді до творчості Гоголя Шевченко ставився з високим пієтетом. Про 
це, передусім, свідчить вірш-послання «Гоголю», який Юрій Барабаш називає по-
етовою сповіддю, перейнятою гіркотою з приводу духовного занепаду українського 
суспільства, пасивності, національної байдужості земляків, їхньої покірності чужій 
владі, чужій волі…

вірш «Гоголю» написаний Шевченком у Петербурзі наприкінці 1844 року. в той 
час Гоголь жив у Франкфурті й у листі до олександри смирнової розмірковував про 
«чистоту душі християнина». а в Петербурзі саме тоді мав місце значний сплеск інтер-
есу до, так би мовити, національності Гоголевої душі. володимир звиняцьковський із 
цього приводу зазначає: «і річ не лише в особистій популярності Гоголя після виходу 
першого тому “Мертвых душ” (пройшло, до речі, майже два роки). Є й інші причини. 
одна з них — гастролі Михайла Щепкіна, який прибув із Москви, в його репертуарі 
не тільки “ревизор”, але й “Наталка Полтавка”, і “Москаль чарівник”. у театрі, в літера-
турних салонах — Щепкін завжди оточений земляками — “хохлами”, які живуть у Пе-
тербурзі. один із них 13 грудня присвятив актору — “волхву”, “другу сивоусому” свій 
вірш “заворожи мені, волхве…”, який той із успіхом виконує в тих самих модних сало-
нах, де завзято сперечаються про те, “яка душа” у Гоголя, “хохлацька чи російська”…»1

ці страсті не вщухають донині, і перебування Гоголя в Москві дозволяє глибше 
та емоційніше відчути його душу. втім, російські сучасники Гоголя вже тоді знали 
правду про неї. з цього приводу показовим є лист олександри смирнової в листо-
паді 1844 року, в якому вона розповідала, як сприйняли в її колі «Мертвые души»: 
«у ростопчиной при вяземском, самарине и толстом разговорились о духе, в котором 
написаны ваши “Мертвые души” и толстой делал замечание, что вы всех русских 
представили в отвратительном виде, тогда как всем малороссиянам дали вы что-то 
вселяющее участие, несмотря на смешные стороны их; что даже и смешные стороны 
имеют что-то наивно-приятное; что у вас нет ни одного хохла такого подлого, как 
Ноздрей; что коробочка не гадка именно потому, что она хохлачка. он, толстой, 
видит даже, невольно вырвавшееся небратство в том, что когда разговаривают два 
мужика и вы говорите: “два русских мужика”; толстой и после него тютчев, весьма 
умный человек, тоже заметил и, что москвич уже никак бы не сказал “два русских 
мужика”. оба говорили, что ваша вся душа хохлацкая вылилась в “тарасе Бульбе”, 
где с такой любовью вы выставили тараса, андрия и остапа». врахуймо, що це гово-
рилося вже стосовно другої редакції «тараса Бульбы», про яку сергій аксаков писав 

1  Звиняцковский В. Я. Николай Гоголь. тайны национальной души. к.: ликей, 1994. с. 515–516.
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Гоголю на початку 1843 року, що всім подобається «полнейшее развитие “тараса 
Бульбы”». історико-літературний аналіз «тараса Бульбы» і текстологічний коментар 
до нього зробив ігор виноградов1.

таким чином, у  вустах російських, у  тому числі московських інтелектуалів, 
запитання до Гоголя «вы русский или хохлик» було риторичним. утім, це стосується 
не лише інтелектуалів. скажімо, знайомий Гоголю начальник Московського корпусу 
жандармів генерал степан Перфильєв, який вважав себе «особенным почитателем 
Гоголя», після виходу «Мертвых душ» сказав сергію аксакову, що він вбачає в них 
гоголівське «желание перейти в русские писатели». завсідники салону ростопчиної 
були переконані, що малорос Гоголь сміється з  росіян іншим сміхом, ніж зі своїх 
земляків, бо у нього навіть смішні сторони їхні мають щось наївно-приємне. Микола 
Берг узагалі писав про Гоголя: «для знайомого трохи з фізіономіями хохлів — хохла 
тут було видно відразу».

в останніх числах грудня 1844 року смирнова вже отримала хрестоматійно ві-
дому відповідь Гоголя, і саме 30 грудня датовано Шевченковий вірш-послання «Го-
голю», який завжди друкується відразу після вірша-присвяти Щепкіну «заворожи 
мені, волхве…». Хоча послання «Гоголю» не було надіслано, воно має велике значення 
для розуміння Шевченкового сприйняття творчості письменника. На думку сучас-
них шевченкознавців, «прізвище Гоголя в тексті вірша функціонує також і як сим-
вол, як пошанована й загальновизнана позиція в мистецтві»2.

за думою дума роєм вилітає,
одна давить серце, друга роздирає,
а третяя тихо, тихесенько плаче
у самому серці, може, й Бог не бачить.

кому ж її покажу я,
і хто тую мову
Привітає, угадає
великеє слово?
всі оглухли — похилились
в кайданах… байдуже…
ти смієшся, а я плачу,
великий мій друже.
а що вродить з того плачу?
Богилова, брате…
Не заревуть в україні
вольнії гармати.
Не заріже батько сина,
своєї дитини,
за честь, славу, за братерство,
за волю вкраїни.
Не заріже — викохає
та й продасть в різницю

1  див.: Гоголь  Н.  В. тарас Бульба. автографы, прижизненные издания. историко-литературный 
и текстологический комментарий. с. 387–656.

2  Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. том 1. к.: Наукова думка, 2001. с. 712.
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Москалеві. це б то, бачиш,
лепта удовиці
Престолові-отечеству
та німоті плата.
Нехай, брате. а ми будем
сміяться та плакать.

цей вірш свідчить не лише про національну глухоту («всі оглухли-похилились / 
в кайданах… байдуже…»), а й про те, що геніальні Гоголь і Щепкін також були дале-
кі від болісних Шевченкових турбот про збереження й розвиток рідного слова, як 
осердя самозбереження й відродження нації.

Юрій Барабаш відзначає, що зі своїм болем, своїм «плачем» Шевченко звер-
тається до Гоголя як до людини — так хочеться йому думати — душевно й творчо 
близької, хоча особисто й не знайомої. втім, однодумцями вони не були: «…виникає 
потреба в уточненні: такими вони постають тільки в Шевченковій уяві. і не тому 
таке застереження є доконечним, що ми так і не знаємо, чи надсилав Шевченко свої 
думи Гоголеві; зрештою, надсилав чи не надсилав, отримав той чи не отримав — не 
у тому справа, головне, що на той час автор “тараса Бульби” вже не був тим, кого 
шукав і хотів у ньому зустріти Шевченко, тим,

…Хто тую мову
Привітає, угадає
великеє слово».

Шевченко усвідомлював і свою самотність, і свою месіанську місію воскресіння 
українського слова. Повна поетова перейнятість україною була в духовній історії 
того часу справді самотнім й унікальним феноменом, який існував осібно від Гоголя 
й Щепкіна. Проте Шевченко називав своїми братами і геніального артиста («стань 
же братом, хоч одури…»), і геніального письменника:

Нехай, брате. а ми будем
сміяться та плакать.

сучасні шевченкознавці вважають, що, не надаючи, очевидно, цим рядкам літе-
ратурно-програмового значення, Шевченко окреслює в них нову тенденцію у своїй 
поезії періоду «трьох літ» — наростання сатиричного елементу. Гоголя він бачив ве-
ликим сатириком, а себе — тим, хто оплакує зганьблену батьківщину. звідси й Шев-
ченкова антитеза:

ти смієшся, а я плачу,
великий мій друже.

водночас останні рядки вірша «Гоголю» відновлюють у пам’яті відоме визначен-
ня письменника власної творчості в VII розділі «Мертвых душ» — «видимый миру 
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смех и незримые, неведомые ему слезы». та ще згадаймо, що на надгробку, встанов-
леному на могилі Гоголя в даниловому монастирі, було викарбовано слова пророка 
ієремії: «Горьким словом моим посмеюся». Нагадаю оцінку Герцена: «Поэзия Гоголя, 
его скорбный смех — это не только обвинительный акт против подобного нелепого 
существования, но и мучительный вопль человека, старающегося спастись прежде, 
чем его заживо похоронят в этом мире безумцев. Подобный вопль мог вырваться 
из груди человека лишь при условии, если в нем еще не все больное и сохранилась 
громадная сила возрождения. Гоголь чувствовал  — и  многие другие чувствовали 
с ним — позади мертвых душ души живые…»

ліна костенко у вірші «Гоголю» написала:

і сум,
      і жаль,
  і висновки повчальні.
і слово, непосильне для пера.
душа пройшла всі стадії печалі.
тепер уже сміятися пора.

Письменник володимир короленко, життя якого було дуже тісно пов’язане 
з  україною, розповідав, як, навчаючись у  рівненській гімназії, він познайомився 
з творчістю Шевченка. за його словами, спочатку з його поезією вривався в душу 
романтизм старої україни, затим сприйняття деяких поетичних творів Шевченка 
стало суттєво змінюватись: «я не мог разделить жгучей тоски о том, что теперь…

Не заріже батько сина,
своєї дитини,
за честь, славу, за братерство,
за волю вкраїни…

Это четырехстишие глубоко застряло у меня в мозгу…»
тобто, короленко на прикладі вірша «Гоголю» пояснював, чому він обрав для 

себе іншу літературу й вітчизну: «я нашёл тогда свою родину, и этой родиной стала 
прежде всего русская литература…» Нас мало цікавить вибір юного короленка, про-
те свого часу Михайло Грушевський із усією серйозністю поставився до мотивуван-
ня відомого письменника, зауваживши, що «такі признання в устах письменника, 
для котрого гуманний, етичний момент був провідним мотивом творчості, мусів 
вразити кождого хоч трохи близше обзнайомленого з духом Шевченкової поезії — 
настільки вони суперечать основному гуманному тонови сеї поезії».

звертаючись до Гоголя, Шевченко, звичайно, асоціював із його повістю «тарас 
Бульба», в якій батько вбиває сина-зрадника. та, головне, йшлося про легендарний 
епізод із часів коліївщини — вбивство іваном Гонтою синів-католиків, відображе-
ний у поемі «Гайдамаки». Хто ж, як не Гоголь, здавалося, міг зрозуміти поета! та, за 
справедливими словами Юрія Барабаша, у тодішнього Гоголя, нехай би він і отримав 
Шевченкове послання, не знайшли б духовного відгомону процитовані короленком 
рядки. Барабаш пише:
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«Не можна не погодитися з  П.  зайцевим, який каже про Шевченкову “повну 
оману” і в цьому сенсі відносить послання “Гоголю” до найтрагічніших творів поета.

Чи міг Шевченко знати, чи міг він подумати, що у той самий час, коли він во-
лав до Гоголя як до однодумця, шукаючи в нього співчуття і підтримки своїм невесе-
лим думкам про “оглохлих” і “засліплених” синів україни, — якраз у цей самий час 
Гоголь у  листі до алєксандри смірнової зізнавався: “…сам не знаю, яка в  мене 
душа, хохлацька чи російська…” у совєтському гоголезнавстві ці слова прийнято 
було тлумачити як мало не класичну формулу “інтернаціоналізму”, у російсько-
неослов’янофільському  — як вияв живлющої здатності “зібрати й  обійняти 
у своєму серці всю росію як єдине живе тіло вітчизни”. риториці такого шти-
бу протистоїть інша, ідеологічно протилежна, але така ж простолінійна, а саме 
трактування гоголівського визнання, суть якого (трактування) вичерпується 
врешті-решт поняттям “відступництва”…

тим часом у застосуванні цієї наліпки, надто коли мовиться про зраду національ-
ну, більш ніж бажаними, ба й доконечними слід визнати граничну обережність і ко-
ректність; не можна не враховувати того, якою делікатною є проблема і наскільки 
тонкими, часто-густо хисткими — припустимі межі, що поза ними чигають на нас 
різні, м’яко кажучи, крайнощі»1.

таким чином, говорячи словами андрія Бєлого, «родовий патріотизм» та жива 
й  життєво важлива генеалогічна пам’ять Гоголя, які замолоду живили в  ньому 
пам’ять національно-історичну, запліднювали нею його ранні твори, тепер розвію-
валися в холодній імперській простороні. саме так — розвіювалися, а не розвіялися, 
як іноді пишуть. 

утім, нам важливо заакцентувати, що моторошна сцена з  «Гайдамаків», у  якій 
«сконцентровано всю жахливість релігійної ворожнечі між людьми, особливо коли 
вона накладається на ворожнечу соціальну і національну» (іван дзюба), так само без-
межно далека від оспівування національно-релігійного розбрату, як шекспірівський 
«Макбет» від пропаганди насилля. дітовбивця Гонта у Шевченка щиро просить Бога 
«Нехай на сім світі / Мене за вас покарає, / за гріх сей великий», але він усвідомлює, 
заради кого вчинив нелюдський злочин:

сини мої, сини мої!
На ту україну
дивітеся: ви за неї
й я за неї гину.

криваві рядки з  «Гайдамаків» своїм пронизливим болем за україну, що «навіки 
заснула», співставні з поетичною максимою Шевченка, в якій він готовий проклясти 
святого Бога заради своєї Батьківщини. Неважко переконатися, що й у вірші «Гоголю» 
немає «пекучої туги» за синовбивством заради вкраїни. Поета хвилювало зовсім інше: 
«Не заріже — викохає / та й продасть в різницю / Москалеві». це так само неприпус-
тимо, як віддати тарасового сина андрія з «тараса Бульбы» польській шляхті.

1  Барабаш Ю. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. с. 387–388.
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Глибоко проник у цю драму Юрій Барабаш. зокрема, він звертає увагу на по-
зицію леоніда Білецького, який порівнював епізоди вбивства гоголівським тара-
сом Бульбою сина андрія та Ґонтою — своїх малих дітей, напівполяків і католиків 
(питання про історичні та літературні джерела останнього епізоду та про його ві-
рогідність не заторкуються). При цьому він надавав рішучу перевагу Шевченкові, 
вважаючи, що той «глибше пережив і передумав проблему національної зради, вини 
й спокути». Підставу для такого висновку дослідник убачає у засадничій відмінності 
між справедливим покаранням і ритуальним убивством: прецінь у Гоголя тарас по-
просту «убив дійсно зрадника», а шевченківський Ґонта «убив дітей, які ще фактично 
україну не зраджували, але в майбутнім такими могли бути». тобто, у гоголівському 
випадку начебто і проблеми немає — ні моральної, ані психологічної, хоча йдеться 
все ж таки про вбивство батьком сина; а ось у шевченківському випадку проблема 
«виправданих» превентивних заходів проти потенційної зради є… «це вже, — писав 
Білецький, — не іманентна вина андрія в повісті Гоголя, це трансценідентна вина 
крови перед долею Нації, і вона… вимагає жертви». Барабаш зауважує, що така ін-
терпретація, попри всю специфічність лексико-фразеологічного облямування, 
взятого з арсеналу «чинного націоналізму», врешті-решт мало чим відрізняєть-
ся від поширеної у  радянському шевченкознавстві точки зору, згідно з якою 
поет буцімто оцінює вчинок Ґонти як «патріотичний», як «доказ громадянської 
чесності». Можна подумати, ніби це не з авторової волі Ґонта сам визнає, що 
на його совісті лежить «гріх… великий» і що він заслуговує вже «на сім світі» 
кари Господньої. і ніби це не Шевченко, озираючись у післямові («Передмові») 
на описані криваві сцени, зітхає гірко: «серце болить, а розказувать треба: не-
хай бачать сини і внуки, що батьки їх помиляли…»

важливо також нагадати, що поетичний ряд слів громадянської, героїчної се-
мантики («за честь, славу, за братерство, / за волю вкраїни») викликає в пам’яті зна-
мениту промову тараса Бульби про товариство (розділ іХ повісті «тарас Бульба»).

Юрій Барабаш цікаво міркує про те, що епізоди дітовбивств у Гоголевому «та-
расі Бульбі» та Шевченкових «Гайдамаках» є фрагментами, хоч і більш ніж харак-
терними, відтвореної Гоголем і  Шевченком широкої панорами міжнаціональних, 
соціальних і конфесійних конфліктів, моторошних сцен масового кровопролиття, 
розсатанілих пристрастей. загострюється протиріччя між соціально- та національ-
но-прагматичним і духовно-християнським аспектами патріотизму та захисту пра-
вославної віри, актуалізується проблематика зла й  добра, ненависті й  любові, зло-
чину й  прощення в  її християнському трактуванні, що набуває парадигмального 
характеру для релігійно-моральних пошуків обох письменників. у  цих пошуках 
Гоголь і  Шевченко йшли до однієї мети  — відповіді на кардинальне питання: чи 
припустимі, говорячи Гоголевими словами, «страшна помста», «лють» і вбивство «на 
славу християнства». та йшли вони різними шляхами. Гоголь після того як у другій 
редакції «тараса Бульби» (1842) залишив без змін страхітливий епізод синовбивства, 
більше цієї теми у своїй творчості не торкався. Більше того, в останні роки життя 
він звертався до богословської мислі, заглиблювався в  праці святих отців церкви, 
сучасних православних письменників, проте, як свідчать зроблені ним виписки, зі 
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суміші суперечливих, часто взаємно несумісних суджень (поміж ними й таких, що 
визнають убивство ворогів «законним» і «хвали гідним») істина не псотає, не осяває 
стражденну, змучену моральною апорією душу… 

Шевченко не йшов до церкви, поготів — до церкви одержавленої, імперської; 
для нього незаперечним пріоритетом, першоджерелом християнської істини є тіль-
ки святе Письмо, Господні заповіти, якими врешті-решт визначено суть і спрямова-
ність складної, сповненої драматизму духовно-моральної еволюції митця від чигирин-
ського «свята ножів» та кривавої уманської різанини («Гайдамаки») до ствердження 
ідей прощення «відьма») та «братолюбія» (третя частина триптиху «Молитва»).

до речі, раджу подивитися геніального Богдана ступку в  фільмі володимира 
Бортка «тарас Бульба», щоб непрості сюжети, про які щойно йшлося, стали по-
людськи доступнішими й зрозумілішими.

вважаю за доцільне навести ще й оригінальну думку гоголезнавця володимира 
звиняцьковського про Шевченкове послання «Гоголю»:

«Прикметно, що, крім уже освоєних і почасти привласнених самим автором по-
слання — і тому нібито вже не цілком гоголівських — образів “батька” з “сином”, воно 
не містить більше жодної згадки або хоча б натяку на який-небудь інший гоголів-
ський текст. і що найцікавіше, репрезентуючи Гоголя як свого “великого друга, що 
сміється”, Шевченко, власне кажучи, не наводить жодних сміхових фактів, прикладів, 
алюзій. таким чином, об’єктом гоголівського сміху, у точній відповідності із задумом 
самого Гоголя, у посланні Шевченка постають у цілому сучасність і сучасна людина.

але з цього висновку цілком логічно випливає умоглядність гоголівської участі 
у творенні української культури. Натомість у творенні російської культури роль Го-
голя, і насамперед його сміху, воістину величезна, хоча теж доволі специфічна. і ця 
специфіка пов’язана з українською сміховою культурою».

вірш «Гоголю», написаний тридцятирічним українським генієм, закарбував 
у національній і вселюдській пам’яті та свідомості його незмінну повагу до творчос-
ті геніального земляка. втім, у багатьох російських гоголезнавчих працях, скажімо, 
у часто згадуваному нами двотомнику про Гоголя московського вченого Юрія Ман-
на, Шевченко не згадується жодного разу.

Тарас Шевченко: «Прочитав біографію Гоголя»

На час написання вірша «Гоголю» автор «тараса Бульби» вже не був тим, кого шукав 
і хотів у ньому зустріти Шевченко. «Міф україни» побляк у свідомості письменника, 
поступившись перед «міфом росії». саме в 1844 році Гоголь писав: «Поблагодарите 
Бога прежде всего за то, что вы русский. для русского теперь открывается этот путь, 
и этот путь есть сама россия. если только возлюбит русский россию, возлюбит и всё, 
что ни есть в россии… к этой любви нас ведёт теперь сам Бог».

На самому початку 1847 року вийшла у  світ публіцистична книга Гоголя 
«выбранные места из переписки с  друзьями». двадцять четвертого жовтня того 
ж року Шевченко писав варварі рєпніній із орської фортеці: «вот уже более полугода 
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я не имею никакого понятия о нашей бедной новой литературе, и я просил бы вас, 
добрая варвара Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя “Письма 
к  друзьям”, то пришлите мне, вы сделаете доброе дело…» у  наступному листі до 
рєпніної від 25–29 лютого 1848 року Шевченко знову нагадував про книгу Гоголя: 
«Пришлите, это для меня хотя малое, но все же будет развлечение». у  січні 1848 року 
рєпніна відповіла з яготина, що надішле книгу, а 19 березня зверталася до поета: 
«извините меня, добрый тарас Григорьевич, что я так долго медлила с присылкою 
книги “избранные места”; наконец, я их отправляю…»

у рамках нашого дослідження немає потреби докладно аналізувати цей твір 
Гоголя, тим більше, що це вже зроблено Юрієм Барабашем у книзі «Гоголь. загадка 
“прощальной повести”» (1993). Нагадаю лише, що книга викликала за життя Гоголя 
серйозні суперечки й  дискусії. скажемо коротко про Шевченкових знайомих  — 
аксакових, які розмежувалися в оцінці серед сім’ї. іван аксаков відразу після виходу 
книги захоплювався нею («Гоголь прав и является в этой книге как идеал художника-
христианина…»), а  його батько сергій аксаков писав до сина: «Письмо твое не 
изумило, не поразило меня, а просто уничтожило меня на некоторое время. я также 
прочел всю книгу Гоголя. если бы я не имел утепления думать, что он на некоторых 
предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. я вижу в Гоголе добычу 
сатанинской гордости, а не христианское смирение». віра аксакова також писала 
братові: «Получена книга Гоголя и мы пришли в ужас и уныние… лучше если б это 
было простое сумасшествие». костянтин аксаков сам писав Гоголю у травні 1848 
року: «…укажу… на великий проступок ваш: на презрение к  народу, к  русскому 
простому народу, к крестянину… Это выражается в письмах ваших, в вашей книге, 
особенно в наставлении помещику, где грубо является незнаемый и, к сожалению, 
не подозреваемый вами даже народ и где помещик поставлен выше, как помещик, 
и  в  нравственном отношении. странная нравственная аристократия, странное 
основание духовного достоинства! Недостает, чтобы вы сказали, что тот, у  кого 
больше душ, выше в нравственном отношении. вот великая вина: поклонение перед 
публикою и презрение к народу». Мимохідь згадаємо також із нещадного «листа до Го-
голя» віссаріона Бєлінського: «или вы больны, и вам надо спешить лечиться; или — 
не смею досказать моей мысли… Проповедник кнута, апостол невежества, поборник 
обскурантизма и  мракобесия, панегирист татарских нравов  — что вы делаете?.. 
взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною…»

зовсім інакше сприйняв книгу Петро Плетньов і  його оточення: «а я, и  все 
составляющие мой кружок, в  восхищении от чудного мира, в  который перешёл 
Гоголь сам и переносит читателя». так само захоплювався книгою аполлон Григор’єв, 
який, до речі, високо цінував творчість Шевченка. у листі до Гоголя з Москви у жов-
тні 1848 року він писав: «за исключением немногих дельных отзывов (Шевырева, 
например) все остальное, писанное о  вашей “Переписке с  друзьями”, отличается 
невероятною дикостью, поразительною чуждостью к  тем страшным духовным 
интересам, которые составляют ее содержание, или добросовестным, но неистово-
фанатическим противоположением. Неудивительно, что я  зову добросовестным 
это противоположение: напомню вам о покойном Белинском и его письмах к вам 



586

Глава 9. «О ГОГОль, наш безсмертний ГОГОль!»

(непечатных). Этот человек понимал, хотя односторонне, но глубоко ваше значение 
в литературе, любил вас с детским обожанием».

сам Гоголь у листі до князя в. львова в березні 1847 року писав про свою книгу: 
«Что сделано, то сделано. Ничего не происходит в мире без воли Божией. есть святая 
сила в мире, которая всё обращает в добро, даже и то, что от дурного умысла сделал 
человек. Но книга моя была не от дурного умысла, на ней только лежит печать 
неразумения человеческого или, лучше, — моего, а потому я верю в Божью милость, 
что не допустит он, дабы из книги моей почерпнули вред».

Шевченко не залишив жодної оцінки «выбранных мест из переписки с друзьями», 
і ми акцентуємо лише кілька сюжетів, які, вочевидь, були неприйнятними для поета. 
це важливо, бо сам Гоголь залишив нам зізнання (в листі до Плетньова від 9 травня 
1847 року): «в сужденьях о моих сочинениях обнаруживается сам человек. Говорит 
журналист, но ведь за журналистом стоит две тысячи людей, его читателей, которые 
слушают его ушами и  смотрят на вещи его глазами. Это не безделица!» за Шев-
ченком стояли десятки тисяч українців, які вірили своєму кобзареві. разом із ним 
вони не зрозуміли Гоголя, який пропонував поважати й любити своїх начальників, 
як рідного батька, вихваляв чиновників, а російського поміщика закликав: «собери 
прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты 
над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, 
что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если 
б ты променял это звание на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем 
месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться 
той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была 
от Бога. и покажи это им тут же в евангелии, чтобы они все это видели до единого». 
відомо, що проти цього різко заперечив віссаріон Бєлінський, який виступав за 
скасування кріпосного права. сергій Єфремов, до якого, на жаль, ми рідко зверта-
ємося, писав: «Ми знаємо, що Гоголь-художник змалював із нечуваною до того часу 
силою всю мерзоту старої дореформеної росії, гострим ножем невблаганного ана-
лізу розсік найбридкіші болячки й освітив їх ясним світлом свого художнього генія. 
а прийшов потім Гоголь-моралізатор, збудував із того коштовного і великого матері-
ялу тісненьку й неохайну кучку, попробувавши серед купи гною знайти сенс життя 
найвище задоволення не тільки собі, а й усім сучасникам своїм. сучасники відповіли 
на це огнистим листом Бєлінського…»

знову ж таки, не вдаючись у нюанси, зазначимо: переконати Шевченка, що цар 
і  поміщики дані йому й  українському народові від Бога, не зміг би навіть Гоголь. 
заперечуючи таку позицію, поет ставав на прю з самим Богом, а до людей звертався 
з іншими, ніж у Гоголя, словами: 

Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
ви ж таки люди, не собаки!

Гоголь писав у «выбранных местах из переписки с друзьями»: «На днях попалась 
мне книга: “царские выходы”. казалось, что бы могло быть её скучней, но и тут уже 
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одни слова и названия царских убранств, дорогих тканей и каменьев — сущие со-
кровища для поэта; всякое слово так и ложится в стих». ці рядки датовано 1844 ро-
ком, коли Шевченко написав поему «сон», в якій містяться нищівні рядки про па-
радний вихід царя й цариці та «золотом облитих блюдолизів»:

за богами — панства, панства
в серебрі та златі,
Мов кабани годовані,
Пикаті, пузаті!..

це був інший — непримиренний погляд на російську владу, точно схоплений 
у  матеріалах слідства у  справі кирило-мефодіївців: «“сон” сочинение Шевченки, 
исполненное самых наглых и дерзких описаний высочайшего дома…»

для Шевченка, який навіть за кілька тижнів до своєї смерті турбувався про 
те, щоб його «Букварі» потрапили до мужицьких дітей, чужими були гоголівські 
напучування: «учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность 
читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, 
есть действительно вздор».

Ще один украй важливий момент. у  «выбранных местах из переписки 
с друзьями», за словами дмитра Мережковського, релігійна думка Гоголя висловлена 
чіткіше й зрозуміліше, ніж в інших його творах. але вона кардинально відрізнялася 
від Шевченкового погляду на Бога та релігію. разом із тим, лист Шевченка до рєпніної 
від 7 березня 1850 року наштовхує на думку, що релігійний сегмент гоголівської 
книги, можливо, торкнувся поетової душі.

Проте не настільки, щоб змінити позицію кобзаря. Нагадаю, що Шевченко на-
писав поему «кавказ» за рік до виходу у світ Гоголевих «выбранных мест из перепис-
ки с друзьями». Щепкін читав її в Москві, вона поширювалася в рукописних спис-
ках, у тому числі були списки, зроблені Бодянським, кулішем і Максимовичем. Повз 
них не пройшло дошкульне поетове викриття фарисейства православної релігії, по-
кликаної ствердити російське загарбання кавказу, й те, що дзюба назвав «цинічним 
низведенням Бога до ролі стратегічного покровителя російського деспотизму»:

за кого ж ти розіп’явся,
Христе, сине Божий?
за нас, добрих, чи за слово
істини… чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись?
воно ж так і сталось.

важко навіть уявити собі, що відчував би Гоголь, читаючи Шевченкове пряме 
звертання до самого Бога з вічними питаннями «про невідповідність світу Божому за-
думові, чи то про неясність цього задуму, і чому він терпить спотворення свого об-
разу, і доки терпітиме неправду і наругу з себе…»1. так, Шевченко здатен був стати 

1  Дзюба І. М. тарас Шевченко. Життя і творчість. к.: видавничий дім «києво-Могилянська акаде-
мія», 2009. с. 315, 316.
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на прю з Господом, якому свято вірив і якому щиро молився. справді, віра в Бога була 
частиною Шевченкового генетичного коду: «віруй! і віра врятує тебе»; «Милосердний 
Бог — моя нетлінная надія». так писав Шевченко, проте він не ставив в один ряд Бога 
й богослужіння російської православної церкви, релігію та її офіційних представників.

Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
а більше на землі нікому
Не поклонітесь. все брехня —
Попи й царі…

Шевченко в  цьому питанні не піддався жодним впливам. цікаво, що автор 
двотомної монографії про Пантелеймона куліша Євген Нахлік пише: «у кулішевому 
сповідуванні християнських і  консервативних уявлень про суспільний прогрес, 
моральному вивищенні жінки над мужчиною, у  появі в  політико-філософському 
мисленні пізнього куліша раніше чужих йому симпатій до монархізму, до поміщиків-
культурників та антипатій до демократизму й республіканізму підсилювальну роль 
відіграла, певне, релігійно-соціальна утопія пізнього Миколи Гоголя, викладена 
у “выбранных местах из переписки с друзьями”» (санкт-Петербург, 1847)…»1

Шевченко ніколи публічно не виступав проти «выбранных мест из переписки 
с друзьями». усі наступні (після отримання надісланої рєпніною книги в 1847 році) 
Шевченкові згадки про Гоголя мали захоплено-позитивний характер, вони 
стосувалися самої суті творчості геніального письменника й поширювалися на його 
гідних послідовників. П’ятого вересня 1857 року записав у  щоденнику стосовно 
«геніального учня» Гоголя Михайла салтикова-Щедріна: «Други мои! Пишите, подайте 
голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!»

у січні 1850 року Шевченко запитував у  рєпніної адресу Гоголя: «…я напишу 
ему по праву малороссийского виршеплёта, я лично его не знаю. я теперь, как па-
дающий в бездну, готов за всё ухватиться — ужасна безнадёжность!..» справді так, 
адже в цьому листі Шевченко просив рєпніну, щоб вона написала Гоголю, аби той 
звернувся до свого знайомого василя Жуковського з клопотанням про дозвіл поето-
ві малювати: «Напишите Гоголю, чтобы он ему написал обо мне, он с ним в весьма 
коротких отношениях».

Прохання Шевченка було логічно вмотивованим, бо всі знали, як багато допо-
магав Жуковський митцям, у тому числі Гоголю. він узяв безпосередню участь в орга-
нізації викупу Шевченка з кріпацтва. сам поет написав листа василю Жуковському 
1–10 січня 1850 року, хоча невідомо, чи він був посланий адресатові. втім, Шевченків 
відчай лист передає вповні: «…Мне рисовать запрещено. Это самое большое из всех моих 
несчастий!  — Сжальтесь надо мною! Исходатайствуйте (вы многое можете!) позволе-
ние мне только рисовать — больше ничего и надеяться не могу и не прошу больше ничего! 
Сжальтесь надо мною!» як і зазначав Шевченко, дружні стосунки Гоголя з Жуковським 
цілком дозволяли йому хоча б спробувати допомогти поетові. цікаво, що в листі до 

1  Нахлік Є. Пантелеймон куліш: особистість, письменник, мислитель. т. 2. к.: український пись-
менник, 2007. с. 39.
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Жуковського влітку 1848 року Гоголь писав із Полтави: «Будем же исполнять то, для 
чего нам даны Богом силы и способности и в истине чего залогом служат те сладкие 
минуты, которые мы в жизни ощущали, после которых и лучше молилось, и лучше 
благодарилось, и лучше чувствовалось добро. Что нам до того, производят ли влиянье 
слова наши, слушают ли нас! дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до 
конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг 
нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно даже и в ту минуту, когда бы валил-
ся мир и все земное разрушалось. умереть с пеньем на устах — едва ли не таков же 
неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружьем в руках».

Поет і художник Шевченко, якому надовго замкнули вуста, просив якраз най-
меншого полегшення для гіркого заслання — дозволу малювати. втім, це був єди-
ний випадок, коли Шевченко згадав про Гоголя, як про людину, що може допомогти. 
сергій Єфремов слушно спостеріг, що, «пишучи про свій скрут і до Жуковського, і до 
в. Григоровича, і до гр. Ф. толстого, Шевченко так таки й не зібрався і не наважився 
звернутися до свого улюбленого письменника і земляка в особистій справі… він все 
ж ніби почуває в його щось наче чуже собі, не суголосне… й у найзвичайнісенькому 
життєвому розумінні».

важко з цим не погодитися: Шевченко і Гоголь ніби жили в паралельних світах, 
і не виникло передумов і обставин, які б звели їхні долі. Микола Жулинський пише: 
«Шевченко і  Гоголь  — дві половинки великого українського серця  — так ніколи 
й не стулилися. Не зустрілися, не погомоніли. Не пожартували і не заспівали укра-
їнських пісень…» до того ж, пам’ятаймо, що рєпніна не вислала Шевченкові адресу 
Гоголя: з  березня 1848 року вона взагалі перестала писати листи Шевченкові. до 
речі, за спогадами рєпніної, Гоголь навесні 1848 року заїжджав до них у  яготин, 
і  княжна розчулювалася: «Гуляя со мной по саду, Гоголь восхищался деревьями 
и сравнивал их с мизерной растительностью одессы. я понимала, что ивы, клёны, 
липы и пирамидальные тополи его восхищали».

у той час, коли рєпніна з  Гоголем гуляла садом, у  неї, певно, вже був лист від 
Шевченка, написаний 25–29 лютого 1848 року з  орської фортеці, в  якому зно-
ву просив вислати йому гоголівські «выбранные места из переписки с друзьями». 
Щире Шевченкове захоплення біографією та творчістю Гоголя підтверджується 
багатьма документами. скажімо, в жовтні 1854 року поет писав Броніславу залесь-
кому: «…Прочитал биографию Гоголя, которую ты мне рекомендуешь; она заинтересовала 
меня, как и тебя, письмами как документами, но как биография она не полна». йшлося, 
ймовірно, про видання «опыт биографии Н. в. Гоголя, со включением до сорока его 
писем» (сПб., 1854) під псевдонімом «Николай М.», за яким ховався Пантелеймон 
куліш (Шевченко цього не знав). Поетовий лист до андрія Маркевича від 22 квіт-
ня 1857 року свідчить, що той висилав йому кулішеві «записки о жизни Николая 
васильевича Гоголя» (1856), і  тоді тарас Григорович хвалився в  листі до Михайла 
лазаревського: «Читаю по одному листочку в день біографію Гоголя…»

Юрій Барабаш переконливо показав, що Гоголеве ім’я посідає осібне місце не 
лише в Шевченкових листах, а й відкриває лектуру поета на засланні та завершує 
його десятилітнє покарання, пронизує цей період життя:
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«Щоденник (“Журнал”), що його Шевченко читає напередодні звільнення і веде 
понад рік, аж до повернення до Петербурга, наскрізь перейнято гоголівськими 
мотивами у найрозмаїтих варіантах. то у пам’яті спливає опис плюшкінського села, 
й  це наштовхує автора щоденника на соціо- та етико-філософські роздуми про 
ставлення людини до природи, до життєвого довкружжя, ставлення, яке виявляє 
відмінності поміж українським та російським національними характерами. другого 
разу він пригадує давню зустріч з  одним із “землячків”, поміщиком-віршомазом 
аркадієм родзянком, який “наповал” лаяв “грязного циника Гоголя” і  при цьому 
пригощав гостя “своими грязнейшими малороссийскими виршами вроде Баркова”. 
з’являється запис про доконечну потребу “умной, благородной” сатири на зразок 
“ревізора”, згадуючи “Губернські нариси” салтикова-Щедрина, автор щоденника 
думкою знову й знову повертається до Гоголя, гоголівської традиції…»1

Юрій Барабаш підкреслює той факт, що повісті к.  дармограя були написанi 
саме в роки заслання, у «гоголівський період» Шевченкової духовної біографії, а це, 
на його думку, набуває символічного значення. Повісті зростали на гоголівському 
ґрунті, під знаком Гоголя, під найсильнішим опроміненням його особистості та 
обдарування. скажімо, в  «Близнецах» незрима гоголівська присутність відчутна 
вже на самому початку повісті, а  в  середині її зустрічаємо вислів афористичного 
характеру: «“Мёртвые души” разлетелися быстрее птиц небесных по широкому 
царству русскому». вражає, що ці слова дивовижно співпадають із висловом сергія 
аксакова: «“Мертвые души” быстро разлетелись по Москве и потом по всей россии». 
Порівняймо з оцінкою Герцена: «“Мертвые души” потрясли всю россию».

Про Шевченкове ставлення до Гоголя багато розповідає лист до варвари рєп-
ніної від 7 березня 1852 року. тепло згадавши на самому початку про перебування 
в  яготині в  1843 році, Шевченко писав: «Случайно как-то зашла речь у  меня с  вами 
о  “Мертвых душах”. И  вы отозвались чрезвычайно сухо. Меня это поразило неприятно, 
потому что я всегда читал Гоголя с наслаждением и потому что я в глубине души уважал 
ваш благородный ум, ваш вкус и ваши нежно возвышенные чувства». таким чином, Шев-
ченко беззастережно прийняв геніальний твір Гоголя. Поет щиро радів, що рєпніна 
змінила свій погляд на творчість письменника: «Меня восхищает ваше теперешнее 
мнение — и о Гоголе, и о его бессмертном создании! я в восторге, что вы поняли 
истинно христианскую цель его! да!..»

далі Шевченко знайшов дивовижні слова, щоб попросити «Мертвые души» Го-
голя: «Вся эта речь к тому, чтобы вы мне (найвсепокорнейше прошу) прислали “Мёртвые 
души”. Меня погонят 1-го мая в степь, на восточный берег Каспийского моря в Новопетров-
ское укрепление, следовательно, опять прервут всякое сообщение с людьми. И такая книга, 
как “Мёртвые души”, будет для меня другом в моём одиночестве!

Пришлите, Варвара Николаевна, ради Бога  — и  ради всего высокого, заключённого 
в  сердце человеческом; конечно, не надокучая вам, можно бы выписать из Москвы, но увы! 
Я не могу себе теперь позволить подобной роскоши. У меня давно было намерение просить 
у вас эту книгу, но… я не осмеливался. Пришлите ради всего святого!» 

1  Барабаш Ю. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. с. 585–586.
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як же можна було не вислати цю гоголівську книгу після такого прохання-
благання?! Бодянський вислав би!

Нарешті, вражають поетові слова про Гоголя, які маємо пам’ятати: «Перед Гоголем 
должно благоговеть как перед человеком, одарённым самым глубоким умом и самой 
нежною любовью к людям!.. Наш Гоголь — истинный ведатель сердца человеческого! 
(Між іншим, у  Гоголя є  вислів  — “ведатель человека”.  — В.  М.) самый мудрый 
философ! и  самый возвышенный поэт должен благоговеть перед ним как перед 
человеколюбцем! я никогда не перестану жалеть, что мне не удалося познакомиться 
лично с Гоголем. личное знакомство с подобным человеком неоцененно…»

Нагадаю, що це написано через два тижні після смерті Гоголя, про яку Шевченко 
ще не знав. але ми відчуваємо, що їхня незустріч уже стала вічністю. а Шевченкові 
слова звучать, як на похороні Гоголя…

історія не терпить умовного способу, але знайомство Шевченка з Гоголем дало 
б ученим багатющий матеріал для глибшого розуміння «двох половинок українсько-
го серця», двох іпостасей української ментальності, двох способів творчого життя 
національних геніїв. 

Ще хочу процитувати важливі роздуми Юрія Барабаша про те, як Гоголь усе-
таки «зійшовся» з Шевченком у ХХ столітті:

«стало очевидним, що саме Гоголь і  Шевченко, кожен з  них окремо, а  голо-
вне  — обидва, взяті як складові діалектичної двоєдності, є  найрепрезентативніші, 
найзначущіші й  найвпливовіші явища національного духовного життя останніх 
півтора століття, визначають його парадигму, парадигму “грунту і долі”, й що саме 
на прокладених ними шляхах українська література зможе нарешті вирішити свою 
сакраментальну проблему — залишаючись самою собою, стверджуючи своє націо-
нальне єство, відкритися світові, гідно, як рівній увійти до системи загальнолюдської 
культури. Гоголь — об’єктивно — зробив задля цього стільки, скільки не зробив, на 
мій погляд, ніхто інший — дякуючи йому й через нього думка і почуття “української 
людини” вже й давно ввійшли до скарбниці духовного досвіду людства, дарма що 
високочоле західне (та й наше, чи, так скажу, наське) гоголезнавство цієї істини ще 
не осягнуло. випадок Шевченка дещо інший, осібний. Надтонка природа поетичної 
матерії, яка практично не надається до адекватної іншомовної інтерпретації, оман-
лива і  тим підступна простота, найвища міра закоріненості в  стихії національної 
мови і національного світовідчуття височать не подоланними (і якою мірою наза-
гал подоланними?) бар’єрами поміж ним і світовим читачем, якому найчастіше і не-
втямки, чим у своєму духовному розвої зобов’язаний він українському поетові, ймо-
вірно не дуже цим читачем знаному, — Шевченкові»1.

Щодо Гоголя, то врешті-решт не забудьмо найголовніше — Шевченкові слова, 
виплеснуті з  глибини серця в  щоденнику 5 вересня 1857 року: «О Гоголь, наш без-
смертний Гоголь!» у цьому присвійному займеннику — наш — уособлено генетичну 
й фактичну належність Гоголевої душі (саме вона — безсмертна!) його Батьківщині — 
україні, а Гоголевої творчості — українській, російській і світовій літературі.

1  Барабаш Ю. вибрані студії. сковорода. Гоголь. Шевченко. с. 691‒692
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«Та це ж Гоголь… Микола Васильович!»

тепер поглянемо на Гоголеву біографію крізь призму її важливої причетності до 
української Москви — міста, де він жив протягом останніх років, спілкувався з ге-
роями цієї книги Бодянським, аксаковим, Щепкіним, висловив своє ставлення до 
Шевченка й де помер.

двадцятитрирічний Микола Гоголь уперше з’явився в Москві вже знаним авто-
ром українського походження з українською темою у творчості. «Предисловие» до 
«вечеров на хуторе близ диканьки» пасічник рудий Панько починав так:

«“Это что за невидаль: Вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за вечера? 
и швырнул в свет какой-то пасичник! слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья 
и  извели тряпья на бумагу! еще мало народу, всякого звания и  сброду, вымарали 
пальцы в чернилах! дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! 
Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое 
завернуть в нее”.

слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! то есть я говорю, что 
нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в  большой свет  — 
батюшки мои! — Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: 
все обступят тебя и пойдут дурачить… а показался — плачь, не плачь, давай ответ».

Гоголевий ніс із закутня було висунуто у великий світ, у саму Москву. його всі 
обступили і стали… захоплюватися.

Москва дізналася про успіх Гоголя не тільки від Пушкіна, якому сподобалися 
«вечера», але й  від журналіста та критика, професора Московського університету 
Миколи Надєждіна, який відразу зарахував їх автора до найкращих письменників 
і  писав, що у  Гоголя «национальный мотив украинского наречия переведен, так 
сказать, на москальские ноты, не теряя своей оригинальной физиономии»1.

відразу оцінили й зрозуміли всю глибину та серйозність творчості Гоголя чле-
ни студентського гуртка Миколи станкевича, до якого належав осип Бодянський: 
«в те года только что появлялись творения Гоголя, дышащие новою, небывалою 
художественностью, как действовали они тогда на всё юношество, и в особенности 
на кружок станкевича!» (костянтин аксаков). сергій аксаков писав: «Московские 
студенты все пришли от него в  восхищение и  первые распространили в  Москве 
громкую славу о новом великом таланте». серед цих студентів були Герцен, Гончаров, 
Бєлінський, лермонтов, огарьов, станкевич, тургенєв. володимир стасов, який 
у той час навчався в училищі, згадував: «Мы были все точно опьянелые от восторга 
и  изумления. сотни и  тысячи гоголевских фраз и  выражений тотчас уже были 
всем известны и пошли в общее употребление». в україні так само молодь відразу 
потягнулася до Гоголя. згадуючи про свої гімназичні роки, куліш писав: «…Попались 
їм у  руки перві повісті Гоголя, й  велика радість була із того читання. усяке слово 
пам’ятали вони  — де яке сказав Гоголь». який дивовижний збіг спогадів різних 
талановитих людей!

1  докладніше див.: Манн Ю. Гоголь. труды и дни: 1809–1845. с. 241–251.
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Приїхавши до Москви, Гоголь і в побуті підкреслював свою українськість, при-
наймні, навідавши на початку липня 1832 року Михайла Щепкіна (автор книги 
«Щепкин» із серії «Жзл» віталій івашнєв помиляється, коли пише, що Щепкін по-
знайомився з Гоголем у жовтні 1832 року). Характерно, що Микола васильович сам 
знайшов помешкання свого земляка. історію їхнього знайомства описали сини ар-
тиста. за словами Петра Михайловича, молодий письменник з’явився у домі Щепкі-
на у великому спаському провулку в розпал застілля: 

«как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять — у нас всегда много 
собиралось; стол, по обыкновению, накрыт был в  зале; дверь в  переднюю, для 
удобства прислуги, отворена настежь. в середине обеда вошел в переднюю новый 
гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в  том 
числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, окинув 
всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:

Ходить гарбуз по городу,
Пытается свого роду:
ой, чи живы, чи здоровы,
вси родичи гарбузовы?

Недоумение скоро разъяснилось — нашим гостем был Н. в. Гоголь, узнавший, 
что мой отец тоже, как и он, из малороссов… для Щепкина, с детства слышавшего 
певучую украинскую речь, подолгу жившего в Харькове и Полтаве, шутливый куплет 
незнакомца прозвучал словно пароль. “да это ж Гоголь… Николай васильевич!” — 
воскликнул хозяин дома, заключив гостя в объятия…»

олексій Михайлович розповідав:
«Гоголь познакомился с Щепкиным в 1832 году. в то время Гоголь еще бывал 

шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с Щепкиным 
склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний. винам он 
давал, по словам Щепкина, названия “квартального” или “городничего”, как добрых 
распорядителей, устрояющих и  приводящих в  набитом желудке все в  должный 
порядок, а  жженке, потому что зажженная горит голубым пламенем, давал имя 
Бенкендорфа (шеф корпусу жандармів, які носили блакитні мундири.  — В.  М.). 
“а что,  — говорил он Щепкину после сытного обеда,  — не отправить ли теперь 
Бенкендорфа?” — и они вместе приготовляли жженку».

Невістка артиста олександра Щепкіна (станкевич) згадувала: «Прислушиваясь 
к из разговору, вы могли слышать под конец: вареники, голубцы, паляницы, — и лица 
их сияли улыбками». олександр афанасьєв також свідчив, що часом друзі проводи-
ли час у розповідях «о разного рода малороссийских кушаньях, причём у обоих глаза 
бывали масляные и на губах слюнки».

кажуть, що в день знайомства Щепкін і Гоголь надовго всамітнилися в даль-
ньому кутку саду й не могли наговоритися. з того часу завжди, коли бував у Москві, 
Микола васильович обов’язково заходив до Щепкіна, залишався на ніч, й не було 
кінця задушевним бесідам. у чому секрет такого швидкого зближення? в першу 
чергу в українському походженні: «оба они знали и любили Малороссию и охотно 
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толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме Щепкина. они перебирали 
и  обычаи, и  одежду малороссиян, и, наконец, их кухню». тож, взаєморозуміння 
виникло відразу й тривало роками. за радянських часів театрознавець абрам дер-
ман писав: «обидва українці, які на все життя зберегли глибоку симпатію та від-
даність своїй батьківщині, обидва наділені від природи колосальними запасами 
гумору, обидва гаряче любили театр… вони ніби самою долею були призначені 
стати друзями».

знайомство зі Щепкіним відразу припало до серця Гоголю. Повернувшись до 
Москви, він просив Максимовича: «Поклонитесь от меня, когда увидите, Щепкину». 
дванадцять років потому Гоголь написав Миколі язикову з Франкфурта рядки, які 
нині майже не цитуються: «…знаком ли ты с  Михаил семеновичем Щепкиным? 
Познакомься с ним покороче. Этот человек чрезвычайно замечателен. у него куча 
воспоминаний, истории об разных углах россии и  собственно об его походной 
и непоходной жизни. кроме того я его очень люблю за его добрую душу и за его 
ровный характер, не говоря уже о таланте, но за то еще люблю, что мне было всегда 
особенно приятно видеть его сидящим перед собою».

утім, найперше в  Москві Гоголь зустрівся, здається, з  Михайлом Погодіним. 
той уже знав про його візит, адже 30 червня писав степану Шевирьову в  італію: 
«скоро приедет Гоголь-яновский, написал две части повестей малороссийских 
волшебных — много прекрасного». у щоденнику Погодін записав: «Познакомился 
с рудым пасечником Гоголем-яновским… Говорил с ним о малороссийской истории 
и проч. Большая надежда, если восстановится его здоровье». річ у тому, що Гоголь 
виїхав уже хворим із Петербурга, дорогою мандрівників супроводжувала погана 
погода. Матері писав 4 липня: «я очень дурно сделал, моя бесценная маминька, 
что решился выехать из Петербурга, да еще в  то время, когда чувствовал себя не 
слишком здоровым. зато и  поплатился порядком, покаместь доехал до Москвы. 
как нарочно, погода была самая скверная, дожди проливные. я  ехал день и  ночь, 
потому что товарищ мой, ехавший до Москвы вместе со мною, не имел времени 
останавливаться. итак, я в Москву приехал нездоровым, и хотя в течение нескольких 
дней почти всё прошло и я поправился, но здешние врачи советуют мне недельку 
обождать для совершенного поправления».

скоріше за все Погодін організував Гоголю лікарську консультацію у професо-
ра Московського університету, одного з найпопулярніших лікарів іустина дядьков-
ського: «имел случай сделать ему много одолжения». втім, Погодін записав у щоден-
ник про серйозне нездужання, з  яким Гоголь приїхав до Москви. скоріше за все, 
Микола васильович дійсно скаржився йому на здоров’я, тим більше, що невдовзі 
й у сім’ї аксакових у присутності гостей вів про це розмову.

втім, Гоголь зізнався в  листі від 2 вересня, що проблеми зі здоров’ям, може, 
й  від того, «что никак не могу здесь соблюсть диэты»: «…Плодовитость украйны 
соблазняет меня беспрестанно, и  бедный мой желудок беспрерывно занимается 
варением то груш, то яблок. Пилюль дядьковского боюсь принимать (которые 
давно уже я получил из аптеки), потому что в рецепте, как вы пишете, была ошибка». 
Наприкінці листа Микола васильович дописав: «тянет в Москву».
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восени 1832 року Гоголь знову згадував дядьковського у  листі до того ж  По-
годіна: «впрочем, я покамест здоров и даже поправился. следствие ли это советов 
дядьковского, которыми он меня снабдил на дорогу и  которому изъявите при 
случае мою признательность и  благодарность…» Гоголь і  надалі не забував про 
дядьковського і довіряв йому. скажімо, влітку 1833 року писав Михайлу Максимо-
вичу: «я слышал, что дядьковский отправился на кавказ. он еще не возвратился? 
если возвратился, то что говорит о  кавказе, о  употреблении вод, о  степени их 
целительности, и в каких особенно болезнях?»

Гоголь і  Погодін відразу потоваришували. Микола васильович писав ново-
му приятелю в Москву вже 8 липня 1832 року з Подольська, ледь від’їхавши з Мо-
скви: «Прощайте, мой бесценный Михаил Петрович, брат по душе! Жму вашу руку. 
Может быть, это пожатие дошло до вас прежде моего письма. верно, вы чувствовали, 
что ваша рука кем-то была стиснута, хотя во сне: это жал её ваш Гоголь».

Погодін привів Гоголя в сім’ю сергія аксакова, який жив тоді в будинку слєпцо-
ва у великому афанасьєвському провулку, неподалік від місця розташування ниніш-
нього Національного культурного центру україни в Москві. Хоча візит був несподі-
ваним, аксакови невимовно зраділи, бо, як писав глава сім’ї, «“вечера на хуторе близ 
диканьки” были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими».

якого дня це сталося? автор книги «аксаков» у серії «Жзл» Михайло лобанов 
чомусь пише, що знайомство сергія тимофійовича з Гоголем відбулося навесні (?) 
1832 року. Неприпустима неточність, адже відомо, що Гоголь уперше був у Москві 
наприкінці червня — на початку липня 1832 року, а сергій аксаков зазначив, що 
Гоголь із Погодіним прийшли в суботу, коли ввечері у нього збиралися близькі при-
ятелі. субота тоді випала на 2 липня 1832 року. цієї дати дотримується й гоголез-
навець Борис соколов1.

того вечора сам господар у кабінеті грав у карти в четверний бостон, а ще кілька 
осіб, які не грали, сиділи окрай столу. серед присутніх був, до речі, професор математи-
ки Московського університету Павло Щепкін, троюрідний брат Михайла семеновича.

у кімнаті була задуха, і дехто з присутніх, і господар у тому числі, зняли фраки. 
раптом до кімнати ввійшов Погодін із молодим незнайомцем: «ось вам Микола 
васильович Гоголь!» ефект був сильним. сергій тимофійович, старший за Гоголя 
на вісімнадцять років, який уже мав за плечима службу цензором Московського 
цензурного комітету та був його головою (!), сергій тимофійович, який приймав 
у себе вдома безліч іменитих людей… зніяковів, кинувся вдягати сюртук, жебонячи 
під ніс якісь порожні й  тривіальні слова. та й  усі гості заклякли, як у  фінальній 
сцені ще не написаного «ревизора», й спантеличено мовчали. Прийом вийшов не 
стільки холодним, скільки конфузним. Гра на якийсь час припинилася, та Гоголь 
із Погодіним просили її продовжити, позаяк заступити господаря було нíкому. 
Невдовзі прибіг костянтин аксаков, радісно кинувся до Гоголя і палко з ним заго-
ворив. Батько полегшено зітхнув і продовжував гру, прислухаючись одним вухом до 
слів Гоголя. втім, той говорив так тихо, що нічого не було чути.

1  Соколов П. В. Гоголь. Энциклопедия. М.: алгоритм, Эксмо, око, 2007. с. 689.



596

Глава 9. «О ГОГОль, наш безсмертний ГОГОль!»

сергій аксаков звернув увагу на недоречний зовнішній вигляд Гоголя, зокрема, на 
його чуб («хохол»). (один із сучасних українських авторів написав, що йшлося про укра-
їнську козацьку зачіску — оселедець на виголеній голові.) Можна додати ще й свідчення 
того ж аксакова стосовно появи Гоголя в Москві в 1839 році: «Наружность Гоголя так 
переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого 
и  обстриженного (кроме хохла) франтика в  модном фраке!» Проте, пам’ятаймо, що 
в ті часи зачіска, як і форма бакенбард, відображала характер і настрої: довге волосся 
свідчило про «вільнодумство», гладенько зачесане коротке волосся — про благонаміре-
ність, а «хохол», збитий або здиблений над чолом — про молодецтво, хвацькість! Гоголь 
писав у «Мертвых душах» про почесних чиновників у губернському місті: «…волос они на 
голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер “чёрт меня побери”, как говорят 
французы,  — волосы у  них были или низко подстрижены, или прилизаны…» Гоголь 
таки себе благонаміреним не відчував, а довге волосся… його поголену голову можна по-
яснити й прозаїчніше. Молодша сестра ольга василівна писала: «существовало такое 
убеждение, что, кто из Малороссии приезжает в Петербург, на того вода петербургская 
так действует, что волосы вылезают. и брат, как приехал в Петербург, обрился». куліш 
писав, що Гоголь «сбрил себе волосы, чтобы усилить их густоту».

сергій тимофійович описав також гладенько підстрижені скроні, виголені вуса 
і  підборіддя. великі й  добре накрохмалені комірці підсилювали щось неприємно 
франтівське в його одязі. та ще й строкатий жилет із великим ланцюжком.

оглянувши нову компанію, Гоголь невлад сказав, що колись був товстуном, а зараз 
хворіє. втім, у той приїзд він дійсно був у полоні нав’язливих роздумів про свої хво-
роби, що для всіх стало несподіванкою. складалося враження, що Гоголь тримався 
неприязно і згорда. Гість справив невигідне, неприємне враження. Годину потому він 
пішов, пообіцявши прийти до аксакових якось зранку, аби зустріти Михайла загос-
кіна, з яким йому дуже хотілося познайомитися. Нанести візит-відповідь до Гоголя не 
було можливості, бо не знали, де він зупинився. Гоголь про це змовчав. 

кілька днів потому Микола васильович, як і  обіцяв, завітав до нього зранку. 
цього разу сергій тимофійович почав хвалити «вечера на хуторе близ диканьки», 
та компліменти Гоголь вислухав досить сухо. і  знову аксаков відчув у  ньому щось 
відштовхуюче, що не дозволяло й надалі щиро висловлювати почуття захоплення, на 
яке він здатний був до нáдміру. Пішли до загоскіна, який мав особняк у дєнєжному 
провулку. Пройшлися арбатською вулицею. дорогою Гоголь знову почав скаржитися 
на здоров’я й здивував аксакова заявою про те, що він невиліковно хворий. Позаяк він 
виглядав здоровим, аксаков запитав: «та чим же ви хворі?» Гоголь відповів непевно, 
що причина його недуги — у кишках. узагалі тема власного здоров’я була звичною 
для Гоголя. Павло анненков згадував: «я относился тогда несколько скептически к его 
жалобам на свои немощи, и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво: 
“вы этого не можете понять, говорил он, это так: я себя знаю”».

далі мова зайшла про загоскіна, і Гоголь, який читав його ще в Ніжині, сказав, що 
він пише не те, що слід, особливо для театру. сергій тимофійович трохи легковажно 
заперечив, що взагалі нема про що писати, адже в  світі все таке одноманітне, 
гладеньке, пристойне і  порожнє: «даже глупости смешной в  тебе не встретишь, 
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свет пустой!» але Гоголь здивовано і  значуще подивився на нього й  сказав: «Это 
неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но 
что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой 
будем валяться со смеху и  будем дивиться, что прежде не замечали его». сергій 
тимофійович аж зупинився, бо для нього Гоголь ніяк не був пов’язаний із театром, 
а тому не сподівався на таку блискавичну й мудру реакцію. виявилося, що російська 
комедія Гоголя дуже захоплювала і що у нього є свій самобутній погляд на неї.

очевидно, Микола васильович уже розмірковував над новим поворотом у своїй 
творчості, про що свідчить його зізнання в листі до Погодіна у лютому 1833 року: 
«…я помешался на комедии. она, когда я  был в  Москве… не выходила из головы 
моей…» тож і візит до загоскіна, який був не лише комедіографом, але й впливовою 
людиною на російському театрі (директор імператорських московських театрів!), 
передбачав і практичний інтерес.

справді, з часом загоскін допоміг у постановці в Москві гоголівського «ревизора», 
толерантно і красиво відмовивши у листопаді 1836 року видатному українському 
письменнику і драматургу Григорію квітці-основ’яненку (1778–1843) у постановці 
його п’єси: «я прочёл с удовольствием комедию “Приезжий из столицы”, которую 
вам угодно было, при вашем письме, доставить ко мне; в ней есть сцены истинно 
комические, и если б я получил её прежде, чем “ревизор” был дан на здешней сцене, 
то она была бы непременно принята; но так как главная идея этой пьесы совершенно 
одна и та же, как и в “ревизоре” г. Гоголя, то я почти уверен вперёд, что эта пьеса не 
может иметь успеха…»

до речі, комедія «Приезжий из столицы, или суматоха в уездном городе» Г. квітки-
основ’яненка написана в  1827 році, опублікована в  1840 році. уже наприкінці 
ХіХ століття дослідник в. волков писав, що Гоголь прочитав у рукопису твір квітки-
основ’яненка і використав його при створенні «ревизора»1. радянський гоголезна-
вець сергій данилов у середині 30-х років минулого століття стверджував: «Гоголь 
нигде не обмолвился ни словом о своем знакомстве с “Приезжим из столицы”. од-
нако сейчас уже нет никаких сомнений, что Гоголь слышал о произведении квит-
ки. как заметил еще Г. П. данилевский, “даже можно, пожалуй, полагать, что Гоголь 
читал в рукописи комедию основьяненка до написания своего “ревизора”… однако 
стоит только сопоставить ясную сатирическую направленность и  литературную 
обработку комедии Гоголя с пьесой квитки, как сразу же станет очевидной полная 
творческая оригинальность “ревизора”»2.

сучасний біограф Гоголя ігор золотуський вважає, що «Гоголь міг прочитати 
в рукопису комедію квітки»3. справді, гоголівський «ревизор» було завершено напри-
кінці 1835 року, і вже 6 грудня Гоголь писав Михайлу Погодіну: «скажи загоскину, 
что я  буду писать к  нему об этом, и  убедительно просить о  всяком с  его стороны 
вспомоществовании…» вже 10 травня 1836 року Гоголь звернувся до загоскіна:

1  Волков  В.  И. к  истории русской комедии. зависимость «ревизора» Гоголя от комедии квитки 
«Приезжий из столицы». сПб., 1899.

2  Данилов С. С. Гоголь и театр. л.: Художественная литература, 1936. с. 90.
3  Золотусский И. Гоголь. М.: Молодая гвардия, 1984. с. 173.
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«Милостивый государь Михаил Николаевич. Препроводив к вам моего ревизора, 
смею льстить себя надеждою, что окажете ему ваше покровительство в постановке 
на московскую сцену. в  рассуждении многих обстоятельств сценических 
уполномочиваю Щепкина, которому я передал свои замечания насчет распределения 
ролей, костюмов и  прочего. снисшедши к  моей убедительнейшей просьбе, вы 
много обяжете пребывающего к  вам с  совершенным почтением и  таковою же 
преданностью. ваш, милостивый государь, покорнейший слуга Николай Гоголь».

уже 25 травня «ревизора» було вперше поставлено на сцені Малого театру в Москві.
загоскін прийняв Гоголя з  розпростертими обіймами, з  вигуками схвалення, 

кілька разів поривався його цілувати, потім кинувся обнімати аксакова, бив кула-
ком у спину, називав хом’яком, ховрахом, словом, був по-своєму люб’язним. Будучи 
людиною добродушною, але гоноровитою, загоскін щиро тішився, що знаменитий 
Гоголь поспішив ушанувати його візитом. Нагадаю, що загоскін помер в  один 
рік із Гоголем  — у  червні 1852-го. Бодянський записав у  щоденнику: «Это третья 
знаменитая смерть в  первое полугодие этого года в  области нашей словесности: 
Гоголь, Жуковский и загоскин». 

особливо люб’язно прийняв Гоголя в  Москві поет, байкар, колишній міністр 
юстиції іван дмитрієв, який мешкав у  власному будинку на спиридонівці, неда-
леко від Патріарших ставків. за рік до приїзду Гоголя ця місцевість була розплано-
вана й  засаджена деревами. як повідомляв «Путеводитель по Москве», «место сие 
сделается приятным для окрестных жителей гулянием». На 72-річного вельможу Го-
голь справив сильне враження, яке запам’яталося назавжди. Мабуть, мало значення 
й особливо поштиве ставлення молодого генія до старого поета. у липні 1832 року 
Гоголь писав дмитрієву з василівки про себе: «…ещё не видавши вас лично, питал 
к  вам благоговейное уважение и  привязался к  вам всею душою…» стосовно цього 
олександр воронський писав: «дуже спритно й  уміло зав’язував Гоголь нові зна-
йомства з вельможними й корисними йому людьми, не гребуючи найвідвертішими 
лестощами»1. Певно, що в такому дусі говорив Гоголь із дмитрієвим і під час зустрічі. 
йшлося також, очевидно, про здоров’я Миколи васильовича, бо він повідомляв ново-
го приятеля: «…здоровье моё поправляется и, кажется, в лучшем состоянии, нежели 
в Москве. совершенного же здоровья не надеюсь скоро дождаться».

дмитрієв і пізніше з радістю прийняв Гоголя. красномовну замальовку про їхню 
зустріч залишив Петро вяземський: «о-о! да он таки смотрит Гоголем, — сказал он, 
проводивши почти до дверей автора “Мёртвых душ”, проездом в свою украину обе-
давшего у него. — завтра же пошлю за его сочинениями и перечту их снова… я очень 
доволен, что его узнал: в нём будет прок».

Підсумовуючи свій перший приїзд у  Москву, Гоголь писав гімназичному при-
ятелю Миколі Прокоповичу 8 липня 1832 року про останні враження: «в Москве 
я заболел и остался, и пробыл полторы недели, в чем, впрочем, и не раскаиваюсь. за 
всё я был награждён». Порівняймо з записом у Шевченковому щоденнику, який зро-
бив поет, затримавшись у Москві через хворобу в березні 1858 року: «Грешно роптать 

1  Воронский А. Гоголь. М.: Молодая гвардия, 2011. с. 101.
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мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. в продолжение недели я здесь 
встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет 
не удалось бы встретиться. итак, нет худа без добра».

у біографічному нарисі про Гоголя а.  кирпичникова (1909) перший приїзд 
до Москви оцінено так: «в 1832 г. проездом на родину (куда он поехал отдохнуть 
на лето) он остановился в  Москве, где сошелся с  профессорами Погодиным, 
Максимовичем (насправді з  Максимовичем Гоголь зустрівся вже на зворотній 
дорозі восени 1832 року.  — В.  М.), актером Щепкиным, сергеем аксаковым, 
которые сразу сделались его близкими друзьями и поклонниками, более горячими 
и  искренними, чем большинство петербуржцев. да и  сам Гоголь теплее и  проще 
относился к москвичам, чем к петербуржцам, за исключением, впрочем, Пушкина, 
на которого он смотрел с благоговением, как на великого учителя. Новые приятели 
так понравились Гоголю, что он заехал в Москву и на обратном пути из васильевки, 
хотя он ехал не один, а с двумя маленькими сестрами, которых он вез в Петербург 
для помещения в Патриотический институт»1.

із цього зрозуміло, наскільки винятково теплими були стосунки Гоголя з новими 
московськими друзями, серед яких найближчими були московські земляки — Щеп-
кін та Максимович.

На зворотньому шляху з  василівки до Петербурга через Москву (тепер уже 
Гоголь не збирався минати місто!) в жовтні 1832 року Микола васильович позна-
йомився ще з одним земляком — студентом Московського університету осипом Бо-
дянським, якому професор дав притулок у своєму домі в Ботанічному саду. Певно, 
що Гоголь, не заставши Максимовича, розговорився з  його жильцем, тим більше, 
що Бодянський був усього на півроку старший за Миколу васильовича, збирав укра-
їнські народні пісні, цікавився історією україни. ця зустріч запам’яталася Гоголю, 
і, повернувшись до Петербурга, він писав Максимовичу: «Посылаю поклон также 
земляку, живущему с вами, и желаю ему успехов в трудах, так интересных для нас».

таким чином, у  1832 році з  Гоголем познайомилися його земляки, московські 
українці — Щепкін, Максимович і Бодянський. і цей історичний факт біографії Го-
голя справді недооцінювався, бо Микола васильович саме в Москві одержав особли-
во сильний заряд української енергетики від своїх земляків. у  Михайла Щепкіна, 
який вже майже десять років панував у театральній Москві, можна було безкінечно 
черпати полтавські спогади, розповіді та малоросійські анекдоти. відчувалося, що 
його талант виростав із українського коріння. зустріч із московським ад’юнктом ка-
федри ботаніки Михайлом Максимовичем перевершила всі сподівання Гоголя. сам 
по собі молодий автор двотомних «основ ботаники» і книги «размышления о при-
роде» привертав увагу та викликав повагу. Пізніше Гоголь написав Пушкіну про 
Максимовича: «я его люблю. у него в “естественной истории” есть много хорошего, 
по крайней мере, ничего похожего на галиматью Надеждина» (ішлося про природо-
знавчі статті Миколи Надєждіна в журналі «телескоп». — В. М.). та, найголовніше, 
Гоголь особисто переконався, наскільки глибоко й докладно знає Максимович — ав-

1  Полное собрание художественных произведений Н. в. Гоголя с биографией, написанной проф 
а. и. кирпичниковым. М.: типография т-ва и. д. сытина, 1909. с. Хііі‒ХіV.
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тор збірника «Малороссийские песни» — дорогі серцю Миколи васильовича україн-
ські пісні. це йому — Максимовичу — Гоголь у листопаді 1833 року писав: «я очень 
порадовался, услышав от вас о  богатом присовокуплении песен… как бы я  желал 
теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, 
убитыми книгами и  книжною пылью, с  радостью жида, считающего червонцы. 
Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю!» (зі свого боку, Максимович пи-
сав: «если бы всех украинских певцов прошедшего и нынешнего столетия сложить 
в одного человека, и тот не знал бы… больше Гоголя народных песен».) Погодьтеся, 
що таке безпосереднє гаряче звернення Гоголя заслуговує на більше, ніж палке ві-
тання киреєвському, передане ним через Погодіна. Бодянський також одразу при-
вернув увагу Гоголя саме збиранням українських пісень.

любов до національної пісні було всотано Гоголем із молоком матері. тим біль-
ше, йому було справді радісно зустріти в Москві людей однієї крові, переконатися 
в активній, дійовій позиції своїх земляків — Максимовича й Бодянського. звичайно, 
ця зустріч вплинула на написання Гоголем статті «о малороссийских песнях», що 
побачила світ у 1833 році.

Невдовзі після від’їзду з Москви Гоголь писав Погодіну: «…я очень хорошо знаю, 
как поступить, и до весны надеюсь быть у вас в Москве… досада только, что творческая 
сила меня не посещает до сих пор. Может быть, она ожидает меня в Москве». Не до-
чекавшись листів з Москви, Гоголь скаржився на початку 1833 року: «вся Москва, 
кажется, забыла меня. тогда как её беспрестанно вижу в  мыслях своих». та після 
1832 року Гоголь не був у Москві понад два роки, і в лютому 1833 року вигукував: 
«ах, зачем я не в Москве!»

«Ах, чому я не в Москві!»

він знову приїхав до міста дорогою в україну 1–2 травня 1835 року. тепер Го-
голь — автор «арабесок» і «Миргорода», його слава в Москві зростала. вже рік він 
числився членом товариства аматорів російської словесності. втім, ураховуючи, 
мабуть, реальне падіння престижу товариства на той час, Гоголь іронічно зазначив 
у листі до його секретаря Михайла Погодіна, відповідаючи на присилку диплому: 
«При этом почтеннейшем вашем письме я  получил маленькое прибавление, 
впрочем гораздо больше письма вашего, о венчании меня, недостойного, в члены 
общества любителей слова, труды которого, без сомнения, слышны в  лондоне, 
Париже и во всех городах древнего и нового мира». двадцятип’ятирічний Мико-
ла Гоголь знав собі ціну і передбачав, чиї труди будуть почуті в лондоні, Парижі 
й усьому світі.

сергій аксаков писав про той час: «Гоголь между тем успел уже выдать “Мирго-
род” и “арабески”. великий талант его оказался в полной силе. свежи, прелестны, 
благоуханны, художественны были рассказы в “диканьке”, но в “старосветских по-
мещиках”, в “тарасе Бульбе” уже являлся великий художник с глубоким и важным 
значением. Мы с  константином, моя семья и  все люди, способные чувствовать 
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искусство, были в  полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что кроме 
присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше 
и скорее оценили Гоголя».

Прибувши до Москви, Гоголь відразу поїхав до аксакових, які жили тоді недале-
ко від красних воріт, але, дізнавшись, що вони в театрі, завернув і туди. ось як роз-
повідав про це сергій аксаков:

«в один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, 
вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протя-
нул мне руку с словами: “здравствуйте!” Нечего говорить, как мы были изумлены 
и обрадованы. константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, 
забыл, где он, и громко закричал, чтó обратило внимание соседних лож. Это было 
во время антракта… в одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на 
нашу ложу, и слова “Гоголь, Гоголь” разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он 
это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое 
время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в  отношении к  нам 
Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было никаких 
причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. самый приход 
его в  ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. Мы радовались 
и  удивлялись такой перемене. впоследствии, из разговоров с  Погодиным, 
я  заключил (то же думаю и  теперь), что его рассказы об нас, о  нашем высоком 
мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любви к его произведениям произвели 
это обращение».

Під час цього приїзду Гоголь читав у  Погодіна «Женитьбу», а  потім у  сергія 
аксакова вперше зустрівся з  віссаріоном Бєлінським. як згадував іван Пана-
єв, саме «малороссийские устные рассказы Гоголя… производили на Белинско-
го сильное впечатление». у  рік знайомства з  Гоголем Бєлінський писав: «как 
малороссу г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его 
поэзии не ограничивается одной Малороссиею… Но г. Гоголь ещё только начал 
своё поприще; следовательно, наше дело высказать своё мнение о  его дебюте 
и  о  надеждах в  будущем, которые подаёт этот дебют. Эти надежды велики, ибо 
г.  Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и  высоким. По крайней 
мере, в  настоящее время он является главою литературы, главою поэтов: он 
становится на место, оставленное Пушкиным». (ця методологічно важлива й силь-
на думка Бєлінського лягла в основу всього російського й радянського гоголезнав-
ства.) отже, фантастично швидко здійснилося скромне пророцтво сомова про те, 
що «в сочинителе виден талант, обещающий в  нём будущего поэта» і  «надежды 
доброжелательной критики не будут обмануты».

уже з  василівки Гоголь писав Миколі Прокоповичу 24 травня 1835 року: «из 
Москвы никак не мог писать: был захлопотан и при всём том многих не видел».

Наприкінці серпня того ж  року Гоголь заїхав до Москви так само проїздом, 
але вже на зворотній дорозі з  василівки до Петербурга. Миколу васильовича 
супроводжували його товариші по Ніжинській гімназії, говорячи Гоголевими 
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словами,«однокоритники», — олександр данилевський та іван Пащенко. до речі, 
Пащенко помер у 1848 році, і Гоголь писав тоді данилевському з одеси: «Меня очень 
поразила весть о смерти Пащенка… Это была добрейшая душа… он был умён и имел 
способность замечать. и ты и я лишились в нём товарища закадычного». друзі зупи-
нилися в готелі, але, на жаль, знову невідомо, в якому саме. цього разу Гоголь позна-
йомився з другом Пушкіна Павлом Нащокіним. Читав «Женитьбу» в івана дмитріє-
ва. ця подія варта докладнішої розповіді. 

у щепкінознавця теодора Гріца читання датувалося початком травня 1835 ро-
ку.1 але це маловірогідно. Ще у  книзі «Гоголь в  воспоминаниях современников» 
(1952) було наголошено, що «епізод із читанням “одруження”… міг мати міс-
це лише влітку 1835 року», тобто в  серпні. та найважливіше те, що тоді Гоголя 
слухав і  Щепкін, про що, на жаль, не завжди згадують гоголезнавці. Присутній 
у дмитрієва іван Пащенко згадував:

«На вечере у  дмитриева собралось человек двадцать пять московских 
литераторов, артистов и любителей, в числе которых был и знаменитый Щепкин 
с двумя своими дочерьми. Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя прочесть 
“Женитьбу”. Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя сидел дмитриев, 
а  по другую Щепкин. Читал Гоголь так превосходно, с  такою неподражаемою 
интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг, 
не выдерживали и прерывали чтение различными восклицаниями. кончил Гоголь 
и  свистнул… восторженный Щепкин сказал так: “Подобного комика не видал 
в жизни и не увижу!” Потом, обращаясь к дочерям, которые готовились поступить 
на сцену: “вот; для вас высокий образец, художника, вот у кого учитесь!”…»

Практично всі сучасники одностайно відзначили високу майстерність й емоцій-
ну виразність Гоголевого читання. Щепкін узагалі вважав, що він володів неперевер-
шеним сценічним обдаруванням. сергій аксаков, згадуючи читання «Женитьбы» 
у  Москві в  1835 році, писав: «Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, 
играл свою пьесу, что многие, понимающие это дело люди, до сих пор говорят, что 
на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина садовского 
в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как 
в чтении самого автора».

та мені хотілося б особливу увагу читача звернути на спогади Павла анненко-
ва, який слушно й точно помітив український акцент у Гоголівському читанні своїх 
творів:

«Чтение его, если уже раз ухо ваше привыкло к малороссийскому напеву, было 
чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать 
наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они 
в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, 
практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия…»

Перебуваючи в  Женеві, Гоголь писав Погодіну у  вересні 1836 року: «уведоми 
меня о том, что говорят обо мне в Москве».

1  Гриц Т. С. М. с. Щепкин. летопись жизни и творчества. М.: Наука, 1966. с. 207.



603

«гоголю Зраділи в моСкві беЗ Пам’яті»

«Гоголю зраділи в Москві без пам’яті»

сам Гоголь, який мандрував Європою, повернувся до Москви 26 вересня 1839-го 
вже відомим автором «ревизора». він уперше зупинився в домі Погодіна на дівочому 
полі (той придбав його навесні 1836 року). 

Будинок фактично стояв за містом, і Гоголю в ньому сподобалося. урочище ді-
воче поле знаходилося біля закруту річки Москви впритул до Новодівочого монас-
тиря, що й зумовило його назву. у ХVіі столітті тут вирощували лікарські трави для 
московських аптек. у 1765‒1771 роках на цьому полі стояла дерев’яна будівля ка-
зенного театру. у ХіХ столітті дівоче поле стало одним із улюблених місць гулянь 
москвичів. у  1864 році сюди перенесли знамениті Підновинські гуляння. На той 
час, коли Михайло Погодін мав тут власний будинок, очевидець так описав це місце: 
«летом под девичьем полем для нас был чистый рай. слободка наша отделена была 
от Москвы незастроенным еще тогда длинным и  широким полем (от монастыря 
до зубовского бульвара)… в  описываемое время девичье поле было еще покрыто 
травой, и там ходило стадо. Местами поле было изрыто выемками для добывания 
песка. в стороне, к Хамовническим казармам, происходили солдатские учения».

уже наступного після приїзду в  Москву дня  — 27 вересня  — Гоголь зустрівся 
у Погодіна з Щепкіним. Щасливий Михайло семенович написав аксаковим:

«Почтеннейший сергей тимофеевич, спешу уведомить вас, что М. П. Погодин 
приехал, и  не один; ожидания наши исполнились: с  ним приехал Н.  в.  Гоголь. 
Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя 
сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает. я до того обрадовался его 
приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил; 
вчера просидел целый вечер у  них и, кажется, путного слова не сказал: такое 
волнение его приезд во мне произвел, что я  нынешнюю ночь почти не спал. Не 
утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе: ибо, помнится, мы совсем 
уже его не ожидали. Прощайте, сегодня, к несчастию, играю и потому не увижу его. 
ваш покорнейший слуга Михаил Щепкин. от 28-го сентября 1839 года».

Навівши цей текст у праці «история моего знакомства с Гоголем», сергій аксаков 
писав: «я помещаю эту записку для того, чтоб показать, что значил приезд Гоголя 
в  Москву для его почитателей. Мы все обрадовались чрезвычайно. константин, 
прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал…» 
Погодін писав Шевирьову: «Гоголю обрадовались в Москве без памяти».

Наприкінці вересня Гоголь три дні гостював на дачі Щепкіна у волинському. він 
навіть обіцяв прочитати дещо з «Мертвых душ»! Щепкін, не тямлячи себе від радості, 
всім про це нашептував на вухо, мов таємницю. але несподівано приїхав до Щепкіна 
молодий літератор, якого той характеризував як людину пронозливу та загалом непри-
ємну. то був іван Панаєв (1812–1862), з яким Гоголь ще кілька разів перетинався на 
вечорах і обідах, але не зблизився. коли всі зібралися до вечірнього чаю, Гоголь і Щеп-
кін увійшли до вітальні під руку, про щось тихо розмовляючи. з усього було видно, 
що розмова була вкрай цікавою. обличчя Щепкіна випромінювало радість, а Гоголь, 
нахилившись до нього, з властивою йому усмішкою на вустах, щось тихо вповідав.
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Підійшовши до столу, Микола васильович швидко оглянув товариство і, запри-
мітивши нове обличчя, здригнувся, гарячково взяв чашку з чаєм і сів аж у дальньому 
кутку вітальні. він увесь ніби скулився, наїжачився, набурмосився. (ця риса Гого-
левого характеру відображена у спогадах в. Нащокіної: «Гоголь сразу съеживался, 
стушевывался, забивался в  угол, как только появлялся кто-нибудь посторонний».) 
Під час чаювання Гоголь просидів мовчки. Більше того, невдовзі повідомив, що вран-
ці наступного дня повинен від’їхати у справах до Москви. зрозуміло, що про читан-
ня «Мертвых душ» уже не йшлося.

згодом Гоголь приїздив до Щепкіна ще кілька разів, але таким веселим, яким він 
був того разу у волинському, Михайло семенович його не бачив. як правило, Ми-
кола васильович звично-підозріло оглядав усіх присутніх і частіше за все замикався 
в собі. Щоправда, Щепкіну вдавалося розворушити його якоюсь своєю оповідкою. 
Гоголь ледь осміхався та відразу ж насуплювався, поринаючи у свої думки.

утім, оповідки схоплював на льоту й, бувало, черпав із них нові риси для своїх 
персонажів. скажімо, Щепкін розповів Гоголю про городничого, якому знайшлося 
місце в тісному натовпі, порівнявши його з ласим шматком, який потрапляє у повний 
шлунок. або ще Гоголю були передані Щепкіним слова справника: «Полюбіть нас 
чорненькими, а біленькими нас усяк полюбить».

разом із Щепкіним Гоголь відвідав випускника Харківського університету, 
фольклориста й  етнографа ізмаїла срезневського, який слідом за осипом 
Бодянським від’їжджав на стажування до західнослов’янських земель. срезневський 
згадувався в листі Гоголя до Максимовича від 12 лютого 1834 року в неприємному 
контексті у зв’язку з тим, що Микола васильович не міг на той час знайти в Петер-
бурзі збірники історичних, етнографічних і фольклорних матеріалів «запорожская 
старина», упорядковані срезневським: «Этот срезневский должен быть большой 
руки дурак. как не прислать ни к  одному книгопродавцу! кой же чорт будет 
у  него покупать? а  ещё и  жалуются, что у  них никто не раскупает». але, коли на 
початку 1834 року Гоголь опублікував оголошення про те, що він готує «историю 
Малороссии», срезневський написав йому листа: «…Был сердечно обрадован 
известием, что тот самый писатель, который столь мило, столь искусно забавлял 
многочисленных читателей поэтическими рассказами об украине под именем 
рудаго Панка, хочет подарить украинцев и трудом важным… я с своей стороны, как 
любитель народностей запорожско-украинских, первым долгом почел представить 
вам услуги свои, свою готовность делиться материалами…»

звернемо увагу на те, що срезневський сприймав письменницьку роботу як за-
баву, порівняно зі справді важливою для нього науковою роботою. це певною мірою 
відображає тодішнє ставлення до наукових і  професорських намірів Гоголя. сам 
письменник, очевидно, тонко відчував заторкнуту різницю, як і  доброзичливість 
срезневського, і знав собі ціну. Шостого березня 1834 року він відповів:

«от всей души благодарю вас за вашу готовность помогать мне в  труде моем 
и крепко пожимаю вашу руку. вы правы: нам одинаково нужны материалы; но, хотя 
бы ваша книга превратилась в историю, мы и тогда бы не были соперниками. я рад 
всему, что ни появляется о нашем крае. и если бы я узнал, что в эту минуту кто-
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нибудь готовит тоже историю украйны, я  бы приостановил свое издание до тех 
пор, покаместь ему нужно для сбыта своей книги. Чем больше попыток и опытов, 
тем для меня лучше, тем моя история будет совершеннее». 

у цитованому листі виразно виявилася Богом дана поетична душа, яка врешті-
решт і  вирішила Гоголевий життєвий вибір на користь пісень перед літописами 
і письменництва перед наукою:

«я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел 
бы отыскать. Нигде ничего о  том времени, которое должно бы быть богаче всех 
событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого невольно 
(если бы он даже был совершенно недеятелен от природы) соседи, положение земли, 
опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ… каждый звук песни мне 
говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно 
назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начавшиеся уже 
тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, 
прибившего замок к  своей конюшне, когда лошади уже были украдены… если 
бы наш край не имел такого богатства песень — я бы никогда не писал истории 
его, потому что я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем, или история 
моя была бы совершенно не то, что я  думаю с  нею сделать теперь. Эти-то песни 
заставили меня с жадностью читать все летописи…»

цікавий спогад із українським акцентом залишив історик літератури та жур-
наліст олексій Галахов. На одному з обідів Гоголь сидів відсторонений, як зазвичай 
бувало в  присутності незнайомих людей, і  не брав участі в  розмові. «Но когда за-
шла речь о  повести основьяненки (квитки) “Пан Халявский”, напечатанной 
в “отечественных записках” (1839, № 6‒7. — В. М.), тогда и он скромно вста-
вил свое суждение. соглашаясь с замечанием, что в главном лице (Халявском) 
есть преувеличения, доходящие до карикатуры, он старался, однакож, умалить 
этот недостаток. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что он в невыгодном 
отзыве о квитке видел как бы косвенную похвалу себе, намерение возвеличить 
его собственный талант. вообще он говорил очень умно и держал себя отлично, 
не в пример другим случаям».

Чотирнадцятого жовтня 1839 року Гоголь читав у  аксакових першу главу 
«Мертвых душ» у присутності Михайла Щепкіна, Павла Нащокіна, івана Панаєва.

Про це збереглися цікаві спогади івана Панаєва, з яких я вибрав лише штрихи, 
що розповідають про Щепкіна та залюбленого в Гоголя костянтина аксакова:

«я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к аксаковым часа 
за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня… день этот был 
праздником для константина аксакова. с  какою любовию он следил за каждым 
взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! как он переглядывался 
с Щепкиным! как крепко жал мне руки, повторяя: — вот он наш Гоголь! вот он!.. 
Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом 
потянулся и сказал:

— Ну, так и  быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам… Не знаю только, что 
прочесть?.. — и приподнялся с дивана. у встрепенувшегося Щепкина задрожали 
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щеки… все только посматривали друг на друга, как бы говоря: “каково? каково 
читает?” Щепкин заморгал глазами, полными слез. Чтение отрывка продолжалось 
не более получаса…

После чтения сергей тимофеич аксаков в волнении прохаживался по комнате, 
подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас… “Гениаль-
но, гениально!” — повторял он. Глазки константина аксакова сверкали, он ударял 
кулаком о стол и говорил:

— Гомерическая сила! Гомерическая!»
сімнадцятого жовтня Гоголь уперше дивився «ревізора» в  Малому театрі (зі 

Щепкіним у ролі Городничого). Не дочекавшись фіналу, він пішов з театру1.
за словами Юрія Манна, результатом московських знайомств та зустрічей із 

Гоголем і  особливо читання ним «Мертвых душ» «в Москві стала стверджуватися 
думка про нього, як про письменника всесвітнього»2. скажімо, костянтин аксаков 
писав: «Гоголь — великий, гениальный художник, имеющий полное право стоять, 
как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гете, Шекспира, Шиллера и проч.».

Гоголь виїхав з  Москви до Петербурга разом із аксаковим 26 жовтня 1839 
року. того дня написав сергію тимофійовичу записку: «составилось намерение 
для того, чтобы не останавливаться на дороге за обедом: позавтракать здесь, т. е. 
у вас, и потому мы с Погодиным в 1 ? час. к вам — недурно, если бы и Щепкин 
был. — итак, если это вам покажется и не затруднит вас, то уведомьте. Позавтра-
кать можно даже в 2 часа, ибо Погодин теперь сказал, что ему даже нельзя выйти 
из университета раньше 2 часов». аксаков відповів: «я и так продержал сутки ди-
лижанс, лошади с 8 часов здесь; назначены 2 часа. Начинаем завтрак; это значит — 
мы выедем в 4, то есть в ночь. итак, я считаю самым удобным отправиться сию 
минуту. впрочем, уведомьте, любезный Николай васильевич; как вы решите, так 
и  будет». але тепер уже Гоголь написав на тому ж  аркуші: «вы правы, через час 
я готов».

у цьому звично прагматичному бажанні поснідати чи пообідати перед дорогою 
саме в аксакових, що стало з часом традицією, привертає увагу інше — з Щепкіним.

«Мене все пригнічує…»

Гоголь приїхав у Москву 17 жовтня 1841 року й поселився у Михайла Погодіна. 
двадцять третього жовтня писав Миколі язикову за кордон:

«только теперь, из Москвы, пишу к тебе. до сих пор я всё был неспокоен. Меня, 
как ты уже я  думаю знаешь, предательски завезли в  Петербург; там я  пять дней 
томился. Погода мерзейшая, именно трепня. Но я теперь в Москве и вижу чудную 
разность в климатах. дни все в солнце, воздух слышен свежий, осенний, передо мною 
открытое поле, и ни кареты, ни дрожек, ни души — словом, рай. обнимаю и целую 
тебя несколько раз. Жизнь наша может быть здесь полно-хороша и безбурна. кофий 

1  докладніше див.: Вересаев В. Гоголь в жизни. с. 243–245.
2  Манн Ю. Гоголь. труды и дни: 1809–1845. с. 550.
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уже доведен мною до совершенства, никаких докучных мух и никакого беспокойства 
ни от кого… у меня на душе хорошо, светло…»

язиков відповів у віршованому листі:

Благословляю твой возврат
из этой нехристи немецкой,
На русь, к святыне москворецкой!
ты, слава Богу, счастлив, брат: 
ты дома, ты уже устроил
себе привольное житье;
уединение свое…

Насправді все було не так безхмарно. у  цей приїзд досить швидко стало 
зрозуміло, що Гоголь не залишиться у  Москві надовго. Про «привільне життя» та 
всамітнення у  московсько-погодінському оточенні не могло бути й  мови. у  тому 
ж листі до язикова читаємо характерне зізнання: «я не знаю сам, как это делается, — 
но это справедливо, что если человек созрел для уединённой жизни, то в его лице, 
в речи, в поступках есть что-то такое, что отдаляет его от всего, что ежедневно, — 
и невольно отступаются от него люди, занятые ежедневными толками и страстями».

Перебування Гоголя в Москві було пов’язане, передусім, з друкуванням «Мертвых 
душ». у Погодіна Гоголь до 1 листопада прочитав останні п’ять глав першого тому 
сергію та костянтину аксаковим. крім них того разу він свій твір більше нікому не 
довірив. «Это чудо!» — писав костянтин своєму брату івану.

На початку грудня Гоголь звернувся до цензора Московського цензурного комі-
тету івана снєгірьова з проханням прочитати «Мертвые души» й висловити свою 
думку. снєгірьов схвально відгукнувся про твір Гоголя. Проте 12 грудня 1841 року на 
засіданні Московського цензурного комітету «Мертвые души» отримали розгромні 
відзиви. в результаті Гоголь забрав рукопис «Мертвых душ» у снєгірьова й відправив 
його у Петербурзький цензурний комітет, який і дозволив вихід книги.

Про душевний стан Гоголя у  той час свідчить його лист до Марії Балабіної 
(приблизно 22‒25 січня 1842 року): «с того времени, как только ступила моя нога 
в  родную землю, мне кажется, как будто я  очутился на чужбине. вижу знакомые, 
родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились…» та грандіозні творчі заду-
ми не полишали Гоголя. у листі до того ж Плетньова 17 березня 1842 року писав: 
«Ничем другим не в силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда мое-
го. он важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь 
предстать на свет (если только будет конец ее непостижимому странствию по 
цензурам). Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне 
строится. труд мой занял меня совершенно всего, и оторваться от него на минуту 
есть уже мое несчастие. здесь, во время пребывания моего в Москве, я думал заняться 
отдельно от этого труда, написать одну, две статьи, потому что заняться чем-нибудь 
важным я здесь не могу. Но вышло напротив: я даже не в силах собрать себя». 

На початку квітня 1842 року Гоголь зізнався олександру данилевському: «если 
бы ты знал, как тяжело здесь моё существование! я уж несколько раз задавал себе 
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вопрос: зачем я сюда приехал, и не наделал ли я в двадцать раз хуже, желая поправить 
дело и сделать лучше? Покоя нет в душе моей».

друк «Мертвых душ» було завершено 15–17 травня 1842 року, і  Гоголь через 
матір, яка з  початку травня з  дочкою Ганною була в  Москві, передав примірник 
в україну для Михайла Максимовича. двадцять третього травня 1842 року Гоголь 
виїхав із Москви, хоча обіцяв назавжди оселитися в  Першопрестольній: «я был 
болен и очень расстроен и, признаюсь, не в мочь было говорить ни о чём… Меня 
всё тяготит: и здешние пересуды, и толки, и сплетни. я чувствую, что разорвались 
последние узы, связывающие меня со светом».

Може, було б інакше, коли б у цей приїзд йому вдалося провести більше часу зі 
Щепкіним або зустрітися з іншими своїми земляками? до речі, Щепкін зі старшим 
сином дмитром разом із аксаковими проводжав Гоголя із Москви до Петербурга аж 
до Хімок. сергій аксаков згадував: «Гоголь внутренне был чрезвычайно рад, что уез-
жает из Москвы, но глубоко скрывал свою радость. он чувствовал в то же время, что 
обманул наши ожидания и  уезжает слишком рано и  поспешно, тогда как обещал 
навсегда оставаться в Москве. он чувствовал, что мы, для которых было закрыто вну-
треннее состояние его души, его мучительное положение в доме Погодина, которого 
оставить он не мог без огласки, — имели полное право обвинять его в причудливости, 
непостоянстве, капризности, пристрастии к италии и в холодности к Москве и рос-
сии. он читал в моей душе, а также в душе константина, что, после тех писем, какие 
он писал ко мне, его настоящий поступок, делаемый без искренних объяснений, мог 
показаться мне весьма двусмысленным, а сам Гоголь — человеком фальшивым. По-
следнего мы не думали, но, конечно, с неприятным изумлением и некоторою холод-
ностью, в сравнении с прежним, смотрели на отъезжаюшего Гоголя».

зазначу мимохідь, що на час від’їзду Гоголя його стосунки з Погодіним, у якого 
він жив у Москві, стали вкрай напруженими.

Пізніше, коли Гоголь перебував за кордоном, 12 вересня 1843 року Погодін зі-
знався Гоголю: «когда ты затворил дверь, я  перекрестился и  вздохнул свободно, 
как будто гора свалилась у меня тогда с плеч… ты являлся, кроме святых и высоких 
минут своих, отвратительным существом…» а Гоголь у відповідь 21 жовтня писав із 
дюссельдорфа: «как из многолетнего мрачного заключения, вырвался я из домика на 
девичьем поле. ты был мне страшен. Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, 
отрицания, смущения, сомнения, боязни».

дратівливі моменти в їхніх стосунках на відстані залишалися й кілька років по-
тому. Попри все, з часом у розлуці неприязнь пом’якшилася. в записній книжці за 
1846‒1850 роки зустрічаємо помітку: «Чьи имена вспомнить у Гроба святого». серед 
кількох прізвищ відразу після Шевирьова записано: «Михаила Петровича Погодина».

Негаразди, які Гоголь пережив із Погодіним, оригінально відобразилися в написі 
для професора, призначеному для наклеювання на примірник «выбранных мест из 
переписки с друзьями» (1847):

«Неопрятному и  растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, 
ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того 
не видящему, Фоме неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, 
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дарит сию книгу в вечное напоминание грехов его человек, так же грешный, как 
и он, и во многом еще неопрятнейший его самого».

Непросто складалися також стосунки Гоголя з  аксаковими, особливо після 
виходу в світ «выбранных мест из переписки с друзьями». втім, ще задовго до цього 
василь Плетньов, який і видав книгу, жорстко писав Гоголю (27 жовтня 1844 року) 
про «московську братію», маючи на увазі Погодіна, Шевирьова та й аксакових: «Это 
раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его 
допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту». Го-
голь відповідав, що в Москві «…отталкивал от себя всех, избегал всяких изъяснений 
и боялся даже и вопросов о себе самом, чувствуя сам, что я не в силах ничего сказать. 
всякая проба сказать что-нибудь была неудачна, и я всякий раз раскаивался даже 
в том, что открывал рот, чувствуя, что моими неясными и глупыми словами наводил 
только новое о себе недоразумение».

утім, Гоголь залишився Гоголем, а  дружба його з  аксаковим уже ввійшла в  іс-
торію.

Гоголезнавець семен Машинський писав, що «майже з усіма московськими дру-
зями у Гоголя були важкі стосунки»1. Проте в радянські часи стосунки письменника 
з українськими москвичами явно недооцінювалися. скажімо, в книзі Машинського 
Бодянський згадується один раз, а  Максимович  — побіжно лише кілька разів. 
у  стосунках Гоголя зі своїми земляками не було конфліктної напруги, про яку 
йшлося вище стосовно Погодіна чи аксакових. відомі гоголівські слова про його 
московських друзів із листа до смирнової: «они люди умные, но многословы и от 
нечего делать толкут воду в ступе. оттого их может смутить всякая бабья сплетня 
и сделаться для них предметом неистощимых споров. Пусть их путаются обо мне; 
я их вразумлять не буду». Московські земляки Гоголя — Щепкін, Максимович і Бо-
дянський — таки були розумними людьми, але все інше в цій цитаті їх не стосувало-
ся. Гоголь і за кордоном часто покладався саме на них. Наприклад, у листі з відня до 
сергія аксакова в липні 1840 року Микола васильович просив йому вислати «…оба 
издания песней Максимовича, а может быть, и третье, коли вышло. а главное, купить 
или поручить Михаилу семёновичу купить у  лучшего сапожника петербургской 
выделанной кожи, самой мягкой для сапог… Хорошо бы было, если бы мне были 
доставлены эти кожи, а делают сапоги здесь недурно»2. як Гоголем чудернацьки по-
єднані прізвища його московських земляків.

від’їжджаючи з  Москви, Гоголь у  травні 1842 року повідомив олександра 
данилевського: «Это будет моё последнее и, может быть, самое продолжительное 
удаление из отечества: возврат мой возможен только через иерусалим. вот всё, что 
я могу сказать тебе». рік потому, навесні 1843 року, Гоголь писав матері з риму: «я вам 
сказал при выезде из Москвы, что раньше пяти или, по крайней мере, четырёх лет 
я не думаю возвращаться…» Про Москву Гоголь не забував. ось у листі до Миколи 
язикова писав 1 вересня 1843 року із дюссельдорфа: «с нетерпением жажду от тебя 

1  Машинский С. Художественный мир Гоголя. с. 399.
2  Гоголь в воспоминаниях современников. М.: Государственное издательство художественной ли-

тературы, 1952. с. 126–127.
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известия: 1) как ты доехал, 2) какое почувствовал чувство при встрече с русью и при 
въезде в Москву, 3) как и кого нашел в Москве, 4) как и  где пристроился и в чем 
состоит удобство и неудобство пристроения…» у жовтні Гоголь просив у того ж язи-
кова: «уведомляй… что вообще делается в  Москве. Мне всё это интересно знать». 
Проте сам у Першопрестольну Микола васильович не поспішав. Повернувся до міс-
та майже шість років потому, з червня 1842 року до квітня 1848 року Гоголь пере-
бував у закордонному вояжі.

«У мене все розладнано всередині»

Борис земенков писав: «Гоголь повернувся до Москви близько 10 вересня 
1848 року. Поселився він, очевидно, у дегтярному провулку, у с. П. Шевирьова»1. 
сучасний гоголезнавець Борис соколов уточнює, що Гоголь прибув до Москви 
7 вересня «і зупинився у М. П. Погодіна»2. відразу відвідав аксакових, але сергій ак-
саков тоді знаходився в абрамцевому, а його син костянтин писав батькові: «увидев 
его, я помнил только то, что шесть лет с лишком не видал его. Поэтому крепко обнял, 
так, что он долго после этого кряхтел».

у цей приїзд Гоголь був у  Москві недовго. вже 12 вересня він виїхав з  міста: 
«в Москве, кроме немногих знакомых, нет почти никого. все ещё сидит по дачам 
и деревням… теперь я еду в Петербург».

утім, місяць потому — 13 жовтня 1848 року — Гоголь знову приїхав до Москви і 29 
жовтня писав Ганні вільєгорській: «я ещё не тружусь так, как бы хотел, чувствуется 
некоторая слабость, ещё нет этого благодатного расположенья духа, какое нужно для 
того, чтобы творить. Но душа кое-что чует, и сердце исполнено трепетного ожидания 
этого желанного времени». Гоголь жив у Шевирьова до 9 листопада, а потім переїхав 
до Погодіна. Мав намір назавжди залишитися в місті. власне, так і сталося. Микола 
васильович ще багато разів виїжджав із міста: ненадовго до калуги й  абрамцево-
го, та на тривалий час до одеси й василівки. Проте кожного разу повертався додо-
му — в місто, де власного дому не мав. як і раніше, відрадою для Гоголя були зустрічі 
з Щепкіним. до речі, Гоголь відвідав актора невдовзі по приїзді — між 13 і 26 жовтня. 
серед гостей був олександр афанасьєв, який тоді написав батькові: «видел недавно 
у М. с. Щепкина Гоголя: он среднего роста, лицо — несколько выдающееся вперед 
и весьма выразительное, глаза исполнены живости, носит усы, испаньолку и длинные 
черные волосы. весь вечер говорил он тихо, вполголоса и преимущественно с стариком 
Щепкиным, других, кажется, не хотел удостаивать своим разговором». із цим свідчен-
ням суголосні рядки сестри Миколи станкевича Марії, яка у лютому 1849 року у листі 
до рідних розповідала про вечір у Щепкіна: «…когда мы ездили к нему на уху… застали 
мы Гоголя… он разговаривал с Михайлом семёновичем, сидя на диване, вполголоса, 
и до нас только долетали слова: “Галушки, вареники… голубцы…”»

1  Земенков Б. С. Гоголь в Москве. М.: Государственное издательство культурно-просветительной ли-
тературы, 1954. с. 73.

2  Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия. с. 717.
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у цьому немає нічого дивного, якщо врахувати, як не вистачало Гоголеві старшо-
го друга й дорогого земляка. Ще в червні 1848 року він писав Шевирьову: «Щепкина 
обними и скажи, что нетерпеливо желаю его видеть». Наступного місяця, вже у васи-
лівці, Гоголь цікавився Щепкіним у сергія аксакова, сподіваючись на спільну дорогу 
з ним з Харкова до Москви: «Напишите мне слова два о Михайле семёновиче, не 
будет ли он в Харькове? он, кажется, имеет обыкновенье заглядывать туда в августе, 
около ярмарки. как бы мне было приятно прокатиться с ним!»

коли Гоголь жив у  Погодіна, Щепкін часто приходив до нього в  гості. та на-
віть у щирому земляцькому спілкуванні з артистом траплялися характерні для Ми-
коли васильовича дивацтва. скажімо, зі слів Щепкіна історик літератури олексій 
Галахов записав таку дивну історію: «Гоголь жил у  Погодина, занимаясь, как он 
говорил, вторым томом “Мертвых душ”. Щепкин почти ежедневно отправлялся 
на беседу с ним. “раз, — говорит он, — прихожу к нему и вижу, что он сидит за 
письменным столом такой веселый.  — “как ваше здравие? заметно, что вы 
в  хорошем расположении духа”.  — “ты угадал; поздравь меня: кончил работу”. 
Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс и на все лады начал поздравлять 
автора. Прощаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: “ты где сегодня обедаешь?”  — 
“у  аксаковых”.  — “Прекрасно, и  я  там же”. когда они сошлись в  доме аксакова, 
Щепкин, перед обедом, обращаясь к  присутствовавшим, говорит: “Поздравьте 
Николая васильевича. он кончил вторую часть ‘Мертвых душ’. Гоголь вдруг вскаки-
вает: “Что за вздор! от кого ты это слышал?” Щепкин пришел в изумление. — “да 
от вас самих; сегодня утром вы мне сказали”. — “Что ты, любезный, перекрестись; 
ты, верно, белены объелся или видел во сне”». до речі, ще в серпні 1849 року Гоголь 
сказав івану киреєвському, що другий том «Мертвых душ» уже завершено, але для 
обробки тексту потрібен ще цілий рік. очевидно, в цій двоїстості ховалися пере-
пади Гоголевого настрою щодо завершення поеми.

На початку 1848 року з Неаполя Гоголь писав степану Шевирьову: «Что касается 
до меня, то говорю тебе искренно и, пожалуйста, передай это от меня всем, как 
близким друзьям, так и просто знакомым, что никакого неудовольствия ни против 
кого не питаю, что, напротив… любви у меня прибавилось скорее, чем убавилось, 
что, наконец, обвинять не могу никого, даже и тех, которых бы, может быть, прежде 
в чём-нибудь обвинял, потому что виной всему сам… Милого Погодина проси также: 
скажи ему, что мне будет особенно приятно получить от него писмецо».

та в  реальному московському житті стосунки Гоголя з  Погодіним залишали-
ся напруженими. Погодін записав у  щоденнику 2 листопада: «Гоголь по два дня 
не показывается: хоть бы спросил: чем ты кормишь двадцать пять человек?» утім, 
Гоголя це справді не турбувало. у  листі до графині Ганни вільєгорської у  липні 
1849 року писав: «за содержание своё и житие не плачу никому… Приеду и к вам 
тоже и  проживу у  вас, не заплатя вам за это ни копейки». втім, у  листі до матері 
в березні 1851 року Гоголь висловився зовсім інакше: «…По-моему, нужно всячески 
избегать жить на счёт других, хотя бы даже и весьма близких нам людей».

Наприкінці 1848 року Гоголь переїхав до графа олександра толстого, якого на-
зивав «закадычным приятелем», на Нікітський бульвар у дім тализіна, де й мешкав 
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до самої смерті. в одному з листів до олександра іванова Гоголь повідомляв: «адре-
суйте ко мне в Москву, или на имя Шевырева в университет, или на квартиру мою 
в  доме талызина на Никитском булеваре». Шевирьов залишався довіреною осо-
бою Гоголя. скажімо, знаходячись у березні 1851 року в одесі, письменник писав 
олександру іванову: «Письма адресуйте всегда на имя Шевырёва в  Москву, близ 
тверской, в дегтярном переулке, в собственном доме. он доставит мне всюду, где ни 
буду». та насправді тоді точна адреса Гоголя, в його ж написанні, мала такий вигляд: 
«адресуйте: в дом талызина, на Никитском бульваре», або: «Мой адрес: Москва. На 
Никитском булеваре в доме талызина».

Гоголь займав передню частину нижнього поверху, з вікнами на вулицю, а сім’я 
толстого мешкала на другому поверсі. за Гоголем доглядали, як за дитиною, надавши 
йому цілковиту волю в усьому. він не турбувався аніскілечки нічим. обід, сніданок, чай, 
вечеря подавалися туди, куди він наказував. Білизна його пралася і вкладалася в комоди 
ніби незримими духами, якщо лише не зодягалася на нього тими ж  невловимими 
істотами. окрім чималої прислуги служив йому в  покоях його власний чоловік 
з  Малоросії на ім’я семен, хлопець молоденький, сумирний і  безмежно відданий 
своєму панові. тиша у домі панувала повна. Гоголь або ходив кімнатою, з кута в куток, 
або сидів і  писав, викачуючи кульки з  білого хліба, про які казав друзям, що вони 
допомагають у  вирішенні щонайскладніших і  найважчих завдань. один з  друзів 
навіть зібрав силу-силенну цих кульок і довго святобливо їх беріг…

ці відомості почерпнуті з  цікавих спогадів літератора Миколи Берга. втім, не 
всі гоголезнавці з ними погоджуються й стверджують, що Гоголю у графа олексан-
дра толстого було не так уже й солодко. зокрема, посилаються на першого біогра-
фа письменника Пантелеймона куліша, який у  листі до матері Гоголя писав: «вы 
бы изумились, если бы узнали, какими деньгами Николай васильевич покупал 
ласковый взгляд прислуги во время пребывания своего у толстого, у вельегорских, 
у смирновых и у других».

Чотирнадцятого грудня 1849 року Гоголь писав з Москви василю Жуковському:
«творчество мое лениво. стараясь не пропустить и минуты времени, не отхожу 

от стола, не отодвигаю бумаги, не выпускаю пера — но строки лепятся вяло, а время 
летит невозвратно. или, в самом деле, 42 года есть для меня старость, или так следует, 
чтобы мои “Мертвые души” не выходили в  это мутное время, когда, не успевши 
отрезвиться, общество еще находится в  чаду и  люди еще не пришли в  состояние 
читать книгу как следует, то есть прилично, не держа ее вверх ногами?.. Никакое вре-
мя не было ещё так бедно читателями хороших книг, как наступившее». Наступного 
дня про те ж саме, що боліло й хвилювало, сповіщав Петра Плетньова: «все кругом на 
меня жалуются, что не пишу. При всем том, мне кажется, виноват не я, но умственная 
спячка, меня одолевшая. “Мертвые души” тоже тянутся лениво. Может быть, так оно 
и следует, чтобы им не выходить теперь. дело в том, что время еще содомное. люди, 
доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся в  читатели, не способны ни к  чему 
 художественному и спокойному». і  знову Плетньову у січні 1850 року: «…я просто 
не успеваю ничего делать. время летит так, как еще никогда не помню. встаю рано, 
с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все 
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прочие дела, даже письма к людям близким, — и при всем том так немного из меня 
выходит строк! кажется, просидел за работой не больше, как час, смотрю на часы — 
уже время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться».

та все ж Гоголь вдягав шубу, а коли було тепло — іспанський плащ без рукавів, 
і прогулювався Нікітським бульваром, здебільшого ліворуч від брами, тобто в напря-
мі Нікітських воріт. Є відомості, що московські студенти, захоплені своїм кумиром, 
«ходили на Никитский бульвар любоваться, как гулял Гоголь». якось у 1849 році під 
час такого променаду Гоголь зустрівся на тверському бульварі з літератором і мате-
матиком Федором Чижовим. той згадував: «заговорили мы с  ним об его болезни. 
“у меня всё расстроено внутри, — сказал он. — я, например, вижу, что кто-нибудь 
споткнулся; тот час же воображение за это ухватится, начнет развивать  — и  всё 
в  самых страшных призраках. они до того меня мучают, что не дают мне спать 
и совершенно истощают мои силы”».

Нагадаю, що у  листі до Максимовича в  березні 1835 року молодий Гоголь 
упевнено й переконливо навчав земляка, як долати життєві негаразди:

«Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву, 
как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с  постели, 
дернуть в одной рубашке по всей комнате тропака?

Послушай, брат: у  нас на душе столько грустного и  заунывного, что если 
позволять всему этому выходить в наружу, то это чорт знает что такое будет. Чем 
сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. 
есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. когда душа твоя потребует 
другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою 
комнату и откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все 
твои чувства. Это значит, что в это время я, отдаленный от тебя 1 500 верстами, пью 
и вспоминаю тебя. и на другой день двигайся и работай, и укрепляйся железною 
силою, потому что ты опять увидишься с старыми своими друзьями».

Гоголь справді тягнувся до своїх українських друзів, але йому вже не судилося 
реалізувати сформульований ним на початку 30-х років мудрий «секрет здоров’я», 
яким він тоді поділився з  Максимовичем: «вот секрет здоровья: быть как можно 
более спокойным, стараться беситься и веселиться сколько можешь, до упадку, хотя 
бывает и не всегда весело, и помнить мудрое правило, что всё на свете трын-трава… 
в этих немногих, но значительных словах заключается вся мудрость человеческая».

Щодо розладнаності Гоголевого психічного стану, Юрій Манн пише: «Над 
силами хаосу і страху була натягнута дуже тонка пелена, і ці сили безперестанку по-
грожували вирватися назовні»1. Ненадійну пелену не дали надто передчасно порва-
ти, самі того не знаючи, московські друзі Гоголя, в тому числі його земляки — Щепкін, 
Максимович і Бодянський. а ліки для своєї душі вибрав сам Гоголь — малоросійські 
пісні. і троє його земляків із Полтавщини в тому його повністю підтримували. зда-
ється, не було випадку, коли б вони, зустрічаючись у Москві, не починали розмову 
про рідну пісню.

1  Манн Ю. Гоголь. завершение пути: 1845‒1852. М.: аспект Пресс, 2009. с. 168.
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ось приклад. двадцять першого грудня 1849 року Гоголь зайшов до Бодянсько-
го, аби привітати його з поверненням на роботу до університету. Щоденникові за-
писи Бодянського свідчать, що вже через хвилину друзі заговорили про найдорож-
че: «тут прямо разговор перешел к сборнику малороссийских песен, который я по 
весне показывал ему…»

важливою подією для Гоголя був приїзд у  Москву Максимовича. у  Миколи 
Барсукова читаємо: «осенью 1849 года на своей тройке гнедых М. а. Максимович 
предпринял путешествие с Михайловой горы в Москву. свидание с старыми друзьями 
и в особенности пребывание Гоголя в Москве были главными побуждениями для 
предпринятия этого путешествия… в  Москву Максимович привёз изданный им 
в киеве “сборник украинских песен”… Приезд в Москву Максимовича произвёл на 
Гоголя самое животворное впечатление»1. зауважу, що саме в той час — 15 жовтня 
1849 року — Погодін записав у щоденнику: «вечер. князь енгалычев, киреевский, 
Григорьев. духовная беседа, а Гоголь скучал и улизнул». Про прибуття Максимовича 
до міста Погодін сповістив усіх освічених москвичів: «Михаил александрович Мак-
симович, питомец Московского университета и  потом достойный любимый про-
фессор ботаники, который дал было у нас жизнь этой науке, приехал в Москву по-
сле долговременного отсутствия — после ректорства в киевском университете, им 
открытом, после преподавания там русской словесности, издания многих важных 
книг и изысканий о том крае, наконец после многих тяжких болезней, принудив-
ших его остановить службу, в коей он приносил столько пользы. целью его было 
увидеться со старыми товарищами и  знакомыми, оживить свои воспоминания…» 
Найперше Максимович прагнув побачити Гоголя!

син Погодіна дмитро Михайлович згадував: «в эту зиму приехал из киева 
М. а. Максимович, и, — поверит ли кто теперь — на тройке гнедых, собственных 
коней. Максимович тоже пристроился у нас, но уже во флигеле. Николай васильевич 
страстно к нему привязался, и у нас в доме стало ещё приятнее, как бы теплее»2. На-
справді, Максимович приїхав у Москву в жовтні 1849 року і поселився недалеко від 
сухаревої вежі, точніше, у Ботанічному саду Московського університету, де жив у 20–
30-х роках (1-ша Міщанська вул., 28). Погодіну він писав 10 листопада 1849 року: 
«Не трудись, друже, освобождать для меня от мебели свой флигель: я  до весны не 
переберусь в него, весьма великая даль от города…» коли 23 жовтня 1849 року Мак-
симович прийшов до Погодіна, той занотував у щоденнику: «Максимовича приятно 
было увидеть. о Малороссии. старина воспоминаний». Наприкінці жовтня Гоголь 
серед небагатьох читав Максимовичу перші глави другого тому «Мертвых душ»! Ми-
кола васильович говорив приятелю: «Беспрестанно исправляю, и всякий раз, когда 
начну читать, то сквозь написанные строки читаю ещё не написанные»3.

із щоденника Погодіна дізнаємося, що 19 січня 1850 року Гоголь знову читав 
Максимовичу, тепер разом із Погодіним, глави другого тому «Мертвых душ» на квар-

1  Барсуков Н. Жизнь и  труды М.  П.  Погодина. сПб.: типография т.  М.  стасюлевича, 1896. 
с. 314‒315, 317.

2  Гоголь в воспоминаниях современников. с. 409‒410.
3  Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. с. 328.
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тирі Гоголя, про що два десятиліття потому пронизливо згадував Погодін у листі до 
Максимовича від 28 серпня 1871 року: «Гоголь? он умер в том доме, где читал нам 
вместе начало 2-й части “Мертвых душ”».

розповім історію, пов’язану з українськими друзями Гоголя. літератор Микола 
Берг писав у спогадах про Гоголя і Бодянського, що в гурті Гоголь тримався частіше 
осторонь: «он изменял обыкновенным своим порядкам, если в числе приглашённых 
вместе с ним оказывался один малороссиянин… каким-то таинственным магнитом 
тянуло их тотчас друг к другу: они усаживались в угол и говорили нередко между со-
бой целый вечер, горячо и одушевлённо, как Гоголь (при мне по крайней мере) ни 
разу не говорил с кем-нибудь из великоруссов». а Микола Барсуков приписував цю 
ситуацію Гоголю та Максимовичу, і в цій його неточності немає фактичної помилки, 
бо і Бодянський, і Максимович були з Гоголем однаково близькими за духом. Не ви-
падково ще куліш, розповідаючи про приїзд Максимовича в Москву, відразу повів 
мову й про Бодянського, якого сам Гоголь запрошував до сергія аксакова. справді 
траплялося, коли їх обох не було, то Гоголь зникав із салону, де зібралися гості: «Про-
бежит по комнатам, посидит где-нибудь на диване, большею частию совершенно 
один; скажет с  иным приятелем два-три слова, из благоприличия, небрежно, Бог 
весть где летая в то время своими мыслями — и был таков»1.

Правда, син Михайла Щепкіна заперечив спостереження Берга: «Н.  в.  Берг 
едва ли верно подметил ту черту характера Гоголя, что он был в обществе молчалив 
и  необщителен до странности… Гоголь в  нашем кружке… был всегда самым 
очаровательным собеседником: рассказывал, острил, читал свои сочинения, никем 
и  ничем не стесняясь. Нелюдимом он являлся только на тех вечерах, которые 
устраивались так часто с Гоголем многими его почитателями». Хто ж сумнівається 
в тому, що в сім’ї Щепкіна Гоголь відчував себе, як вдома! та, скажімо, той же Бо-
дянський не входив щільно до цього кола, до того ж гордий і примхливий професор 
взагалі не з’являвся там, де був хто-небудь із його недоброзичливців, скажімо, близькі 
Гоголеві друзі Погодін і Шевирьов. а Гоголю хотілося його бачити і, головне, з ним 
говорити! тож він при нагоді всамітнювався з Бодянським. Нагадаю також, що Го-
голю не вистачало спілкування і  з  Максимовичем, адже той навмисне приїхав до 
Москви у 1849–1850 роках.

«Гоголь проникається своєю народністю»

Місцем, де московські українці  — Гоголь, Максимович і  Бодянський  — могли 
не тільки досхочу спілкуватися, не тільки говорити про рідні пісні, а  й  послухати 
та навіть поспівати їх, став дім аксакових, де з  початку 1850 року проходили ве-
чори з українськими «варениками і піснями». віра аксакова згадувала: «Мы поздно 
переехали в  Москву, к  1 января 1850 года. Гоголь был в  Москве и  рад очень нам. 
зиму провели вместе, малороссийские песни его утешали». Шістнадцятого січня на 

1  Гоголь в воспоминаниях современников. с. 501‒502, 669.
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вечорі у аксакових Микола васильович попросив Надію аксакову співати: «Гоголю 
я пела, по его просьбе малороссийские песни, данные константину Максимовичем, 
которые и теперь звучат в ушах моих… Гоголь слушал, кажется, с удовольствием…»

сергій аксаков жив у Філіпповському провулку в будинку висоцького (не зберіг-
ся), і кожного разу, коли друзі приходили до нього, вони неминуче бачили володіння  
№ 599, де знаходився і будинок № 9 (тепер — Національний культурний центр укра-
їни в Москві). у щоденнику Бодянського читаємо: «Под варениками разумеется обед 
у с. т. аксакова, по воскресеньям, где непременным блюдом были всегда вареники 
для трех хохлов: Гоголя, М. а. Максимовича и меня, а после обеда спустя час, другой, 
песни малороссийские под фортепьяно, распеваемые второю дочерью хозяина, 
Надеждою сергеевною, голос которой очень мелодический. обыкновенно при этом 
Максимович подпевал. Песни пелись по “Голосам малороссийских песен”, изданных 
Максимовичем, и кой-каким другим сборникам вацлава из олеска, где голоса на фор-
тепьяно положены известным музыкантом липинским, принесенным мною». йшло-
ся про вацлава залеського із олеська, який у співпраці з композитором к. липинським 
видав у 1833 році у львові збірник «Польские и русские песни галицайского народа». 
Гоголь зацікавився цією книгою відразу після її виходу в світ і 7 січня 1834 року писав 
Максимовичу: «знаешь ли ты собрание галицких песень, вышедших в  прошлом 
году… очень замечательная вещь! Между ними есть множество малороссийских, так 
хороших, с такими свежими красками и мыслями…» Про збірник вацлава залеського 
Гоголь згадував і в листі до Максимовича від 26 березня 1834 року.

сергій аксаков писав сину івану 31 січня 1850 року: «…Гоголь… часто у  нас 
бывает, и вместе с Максимовичем они бывают так веселы и забавны, особенно когда 
Наденька поет малороссийские песни, что поистине весело и умилительно на них 
смотреть». зі свого боку віра аксакова також писала івану аксакову: «у нас часто 
поются малороссийские песни, Гоголь почти всякий раз просит Надиньку петь, 
а Максимович даже вместе поет и учит… в воскресенье опять соберутся на вареники 
и песни… Надинька очень мило поет, Максимович приносил списки малороссийских 
чудесных песен… любопытно видеть, какое сильное производят на них впечатление 
родные звуки. они совершенно забываются и притоптывают ногами и будь одни 
непременно, кажется, заплясали б»1.

кілька днів потому сергій аксаков розповідав сину: «По воскресеньям три 
хохла у  нас обедают и  дают безденежно такое представление, за которое не грех 
и  заплатить деньги. они поют с  большим выражением малороссийские песни 
и почти пляшут. Мы никого в этот день не зовем, чтоб им не мешать». костянтин 
аксаков також із симпатією ставився до цього. згадуючи, як співають в україні дівча-
та, він писав: «Поют они во весь голос, очень живо и выразительно; мы заметили, что 
Гоголь и Максимович, при исполнении песен, часто следуют тому способу, который 
употребляется всем народом в Малороссии. одна девушка, слыша плясовую песню, 
не удержалась и пошла плясать; конечно, это естественно, когда сам осип Максимыч 
Бодянский даже однажды, при звуках малороссийских песен, пустился было в танец».

1  інститут російської літератури (Пушкінський дім) російської академії наук, далі — ірлі раН, ф. 
3, оп. 3, од. зб. 13, арк. 78 зв.; од. зб. 28, арк. 64‒65.
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Між іншим, Гоголь ще в  листопаді 1832 року зізнавався матері, що він 
є «мастер только подтягивать. а если бы запел соло, то мороз подрал бы по коже 
слушателей».

віра аксакова повідомляла Марії карташевській 20 лютого 1850 року: 
«Наденька поет своим приятным маленьким небольшим голоском малороссийские 
песни и доставляет большое удовольствие Гоголю. он недавно принес целую книгу 
разных песень малороссийских и русских». 27 лютого 1850 року вона знову писала 
карташевській: «вчера у  нас опять были разные песни, я, впрочем, слушала их 
с отесенькой сверху».

віра аксакова розповідала про виконання «трьома хохлами» рідних пісень 
своєму брату івану аксакову: «Гоголь, в самом деле, с таким увлечением, с таким 
внутренним чувством поёт их, разумеется, не умея петь, но для того только, 
чтоб передать напев и характер песни, что в эту минуту весь проникается своей 
народностью и выражает ее всеми средствами — и жестами, и голосом, и лицом, 
а Максимович перед ним стоит и также забывает все вокруг себя, поёт и топочет 
ногами и  разводит руками, но только выражая нежную сторону Малороссии. 
Бодянский же было припрыгнул с  самого начала пения, но потом сконфузился 
и держал себя смирно, но тоже пел…» це — досить точна й доброзичлива замальов-
ка, проте було б  наївно сподіватися, що всі відвідувачі аксаківського дому щиро 
й беззастережно захоплювалися малоросійськими посиденьками з піснями та ва-
рениками. скажімо, 19 березня 1850 року, коли гостей було більше у зв’язку з від-
значенням дня народження Гоголя, дехто відреагував навіть презирливо. Наступ-
ного дня сергій аксаков писав сину івану:

«трое хохлов были очаровательны: пели даже без музыки, и Гоголь зачитал меня 
какими-то думами хохлатского Гомера (очевидно, йшлося про анонімні, народні 
думи. цікаво, що значно пізніше, майже чотири десятиліття потому куліш назвав 
Гоголя “Гомером української козаччини”. — В. М.). Гоголь декламировал, а остальные 
хохлы делали жесты и гикали, чего были свидетелями и Хомяков, и софья (софія 
олександрівна — невістка сергія аксакова, дружина його сина Григорія. — В. М.), 
хотя присутствие последней видимо мешало Гоголю, и  как только она ушла, то 
начались прежние гримасы и  выверты рукою; я, Хомяков и  соловьев (мова йде 
про професора Московського університету історика сергія соловйова  — В.  М.) 
любовались проявлениями национальности, но без большого сочувствия: в улыбке 
соловьева проглядывало презрение, в смехе Хомякова — добродушная насмешка, 
а мне просто было смешно и весело смотреть на них, как на чуваш или черемис… и не 
больше. Бодянский был неистово великолепен, а Максимович таял, как молочная, 
медовая сосулька…»1

до речі, коли в 1936 роцi ці рядки вперше опубліковано, в коментарі було по-
радянськи категорично зазначено, що вони написані «в характерному шовіністич-
ному тоні». Принаймні, вершки російської інтелігенції в особі сергія аксакова, сер-
гія соловйова та олексія Хомякова на побутовому рівні виявили звичне ставлення 

1  Гоголь Н. В. Материалы и исследования. М.-л., изд-во академии Наук, 1936. с. 217.
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до «малоросів» як органічної частини російського народу, що розчинюється в серед-
овищі російської культури й літератури.

взагалі маємо пам’ятати, що, говорячи словами Шевченка, щиросердне став-
лення сімейства аксакових до україни, її пісень і  поезії не виходило за межі 
слов’янофільсько-імперського мислення, що переконливо продемонструє оцінка 
творчості Гоголя костянтином аксаковим 1842 року:

«еще одно важное обстоятельство сопряжено с явлением Гоголя: он из Мало-
россии. Глубоко в ней лежащий, художественный ее характер высказывается в ее 
многочисленных, мягких звуками песнях, живых и нежных, округленных в своих 
размерах; не таков характер великорусской песни. Но Малороссия — живая часть 
россии, созданной могущественным великорусским духом; под его сенью может она 
явить свой характер и войти как живой элемент в общую жизнь руси, объемлющей 
равно все свои составы и не называющейся великоруссией (так бы она удержалась 
в своей односторонности и прочие части относились бы к ней, как побежденные 
к  победителю), но уже россией. разумеется, единство вытекло из великорусского 
элемента; им дан общий характер; за ним честь создания; при широком его размере 
свободно может развиться все, всякая сторона, — и он сохранил свое законное гос-
подство, как законно господство головы в живом человеческом теле, но все тело но-
сит название человека, а не головы, как и россия зовется россией, а не великорусси-
ей. разумеется, только пишучи по-русски (то есть по-великорусски), может явиться 
поэт из Малороссии; только русским может и должен явиться он, будучи таким же 
гражданином общей всем россии, с собой принося ей свой собственный элемент 
и новую жизнь вливая в ее члены. теперь, с Гоголем, обозначился художественный 
характер Малороссии, из ее прекрасных малороссийских песен, ее прекрасного 
художественного начала, возник наконец уже русский гений, когда общая жизнь 
государства обняла все свои члены и дала ему обнаружиться в колоссальном объеме; 
новый элемент искусства втек широко в  жизнь искусства в  россии. Гоголь, при-
несший нам этот новый элемент, который возник из страны, важнейшей состав-
ной части многообъемлющего отечества, и, следовательно, так много выразивший, 
оправдавший (не в  смысле: извинивший, но объяснивший) эту страну. Гоголь  — 
русский, вполне русский…»

Не станемо заперечувати, що «Мертвые души», про які говорив костянтин 
аксаков, написав російський письменник Микола Гоголь, як і  те, що він  — 
український геній — виразив у творчості свою україну. стосовно того, що «только 
пишучи по-русски (то есть по-великорусски) может явиться поэт из Малороссии», 
то задовго до написання цитованих рядків аксаковим Шевченко відповів йому 
й таким, як він, своїм «кобзарем».

вечори української пісні в  аксакових продовжувалися. і  не лише у  звичному 
колі. скажімо, 21 травня 1850 року бачимо Гоголя разом з Бодянським і Максимо-
вичем на іменинному обіді у  костянтина аксакова. Були присутні також дмитро 
свербєєв і олексій Хомяков. але й тут не обійшлося без українських пісень. віра 
аксакова повідомляла Марії карташевській: «…у нас опять были малороссийские 
песни, были малороссы».
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«За кордон мені б не хотілося…»

у неділю 12 травня 1850 року о  дев’ятій годині вечора осип Бодянський від-
правився до Миколи Гоголя. відчував якусь незручність від своєї поведінки три дні 
тому — 9 травня. того дня в обід він заїхав до сергія аксакова, якого здивувала його 
поява, бо старий був упевнений, що Бодянський пішов на обід до Гоголя з приводу 
його іменин, який уже вкотре організував у своєму саду Михайло Погодін. сам ак-
саков там бути не міг, адже з 1848 року він із синами розійшовся з Погодіним. але 
молодший серед них — іван — все ж таки вирішив узяти участь в обіді. вдячний 
Погодін записав у щоденнику: «иван аксаков подал руку». Проте враження івана 
аксакова від обіду були невтішними. Шістнадцятого травня він писав олександрі 
смирновій: «…Гоголь захотел дать обед в саду Погодина так, как он давал обед в этот 
день в 1842 году и прежде еще не раз. Много воды утекло в эти годы! он позвал всех, 
кто только были у него в то время. люди эти теперь почти перессорились, стоят по 
разных сторонах, уже выказались в разных обстоятельствах; многие не выдержали 
испытания и пали… словом, обед был весьма грустный и поучительный, а сам по 
себе превялый и прескучный. когда же по милости вина, обед оживился, то многие 
перебранились, так как и ожидать нельзя было…»

Бодянський знав із розповідей, як десять років тому — 9 травня 1840-го, в день 
«Миколи літнього», в погодінському саду святкували гоголівські іменини, і тоді зібра-
лося багато гостей: сергій аксаков і його син костянтин, Михайло Щепкін, Юрій 
самарін, Михайло загоскін, Петро вяземський, Петро редкін, Петро Чаадаєв, Ми-
хайло лермонтов, який напередодні приїхав у Москву. зараз знаменитостей у Го-
голя було менше, та Бодянського це не цікавило  — за будь-якого випадку він не 
ступить ногою в компанію з Погодіним, а тим більше в його домі.

Нагадаю, що Максимович, який у  цей час був у  Москві, навпаки, підтриму-
вав найтісніші дружні стосунки з Погодіним. він часто бував у нього, цілими дня-
ми працював у  його бібліотеці. Погодін писав: «он увидел в  древнехранилище 
М.  П.  Погодина многие любопытные, неизвестные документы, относящиеся 
к предмету его прежних сочинений… авторская и охотническая кровь заговорила 
в нём, и он, вместо прогулок по Москве, принялся за работу…»

сергію тимофійовичу Бодянський сказав: «я не можу бути там уже тільки тому, 
що ніколи й нікого не вітаю ні з чим навмисно. та навіть якби й отримав я запро-
шення від іменинника, то нізащо не пішов би в таке місце». сергій аксаков добре 
знав про «флетчерівську історію», в якій Погодін зіграв непривабливу роль, і схваль-
но кивнув головою. але у Бодянського не йшло з пам’яті, що він якось неприязно ви-
словився про Гоголя в присутності аксакова. Хоча б не образився чутливий Микола 
васильович, коли дізнається. вирішив, що загладить незриму провину цієї ж таки 
неділі, коли вони звично зберуться у  сергія аксакова на вареники. але з  якихось 
причин недільний обід відмінили. та пунктуальний Бодянський не став відклада-
ти на завтра те, що задумав зробити сьогодні. він взяв дрожки й поїхав до Гоголя. 
дрожки трапилися старенькі, от-от розваляться. й знову згадав осип Максимович 
Погодіна який, років п’ять‒шість тому випав із таких дрожок і зламав собі ногу.
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…уже півгодини як зайшло сонце, та ще було нетемно. втім, ліхтарі запалюють 
у Москві лише до 1 травня. вважається, що з цього часу до серпня‒вересня без них 
уночі можна обійтися. взагалі з освітленням у Москві було багато мороки. По місту 
було розвішано кілька тисяч масляних ліхтарів (усередині скляного чотирикутника 
знаходився світильник із гнотом, занурений у  конопляну олію). саме в  ній  — за-
ковика! ліхтарщики, котрих набирають часто зі штрафних солдатів, олію крали для 
каші, і ліхтарі часто-густо гасли, ледь кліпнувши. обурений поліцмейстер наказав 
додавати до олії хлібний спирт. але спирт крали ще жвавіше, й ліхтарники після 
нього втрачали будь-яку здатність до роботи. до того ж, окраїни міста заради еко-
номії взагалі намагалися освітлювати не щодня. та й світло масляних ліхтарів дуже 
тьмяне, а поскільки відстань між ліхтарними стовпами, скажімо, на Пречистенці чи 
остоженці, дорівнює майже сотню метрів, то на вулицях, особливо взимку, все одно 
панує темрява. Не випадково Пушкін в одному з віршів писав:

когда Потёмкину в потёмках
я на Пречистенке найду,
то пусть с Булгариным в потомках
Меня поставят наряду.

кажуть, що невдовзі з’являться перші гасові ліхтарі, але коли те буде… Не встиг 
і додумати, як під’їхав до будинку тализіна на Нікітському бульварі, де у графа тол-
стого жив Гоголь.

Біля ґанку стояли чиїсь дрожки. «Чи вдома Гоголь?» слуга відповів, затинаючись: 
«дома, але на горішньому поверсі у  графа».  — «Потрудися сказати йому про мене». 
Хвилину потому слуга повернувся, запрошуючи зайти. у помешканні було дві кімнати. 
Перша вся вислана зеленим килимом, із двома диванами біля двох стін (перший від две-
рей ліворуч, а другий за ним, біля іншої стіни); прямо піч з топкою, заставлена багатою 
гардинкою зеленої тафти чи матерії в рамці; поруч двері в кутку, що ведуть до іншої кім-
нати, мабуть, опочивальні, судячи за ширмою ліворуч; у кімнаті-приймальні біля стіни, 
що виходила на вулицю, поставлено стіл, вкритий зеленим сукном, упоперек входу до 
наступної кімнати (опочивальні), і перед першим диваном стояв теж такий стіл. На обох 
столах — декілька книг купками одна на одній: впали в око два томи «Христианского чте-
ния», а також «очерки церковной библейской истории» та книга «Быт русского народа». 
Придивившись, Бодянський побачив два греко-латинські словники (один — Гедеринів) 
і словник церковно-руської мови. окремо лежала велика «Библия» нового московського 
друку, а поруч — «Молитвенник» київського друку першої чверті минулого століття. На 
другому столі лежали твори костянтина Батюшкова, щойно видані смирдіним, і ще 
кілька книг. Хвилин п’ять потому увійшов Гоголь, вибачився, що затримався. 

— розмовляв зі своїм старим знайомим, який нещодавно приїхав, давно вже 
з ним не бачився.

— я вас не затримаю своїми відвідинами.
— о, ні, ми посидимо, скільки завгодно вам. Чим же вас частувати?
— рішуче нічим. 
— Чаєм?.. 
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— його я не п’ю ніколи. Прошу, не турбуйтеся зовсім, я справді не п’ю нічого 
крім води (у щоденнику Бодянського за 5 квітня 1850 року зустрічаємо запис про 
запрошення його до чаю в інших господарів: «от чая отказался я, сказав, что, кроме 
воды, ничего не пью». Михайло Погодін, запрошуючи Бодянського в гості на почат-
ку 1856 року, писав: «вода для вас вместо вина и чая будет запасена». — В. М.).

— а тоді дозвольте пригостити вас водою содовою?..
тієї ж миті слуга приніс пляшку, яку й перелив у невелику склянку. 
Бодянський подякував, але пити не став, а продовжив розмову.
— декілька разів збирався я  до вас, та все що-небудь заважало. сьогодні, 

нарешті, знайшов час і завернув до вас, гадаючи, що якщо і не застану вас, то лишу 
вам білетець (візитівку. — В. М.), аби знали ви, що я був-таки у вашій господі. 

— так, щоб я знав, що ви були у мене, — задумливо повторив Гоголь, як про щось 
дуже важливе. — ось сьогодні слуга говорить мені, що недавно обідньої пори якась 
літня жінка заходила і тричі просила переказати мені, що вона в мене була. тепер 
я дізнався, що вона вже небіжка.

Гоголь якось зворушено виговорив слова тієї жінки: «то скажи ж Миколі васи-
льовичу, будь ласкав, скажи, що була в нього; була умисне стрінутися з ним».

— либонь, бідолашна, притомившись, знесиліла під тягарем літ, вернувши 
у свою світличку, здається, на третьому поверсі.

— «до чого тут третій поверх?»  — дратівливо подумав Бодянський. але мова 
вже пішла про літературу руську, а  поспіль і  про те, що заважає в  Московії мати 
свій журнал. адже «Москвитянина» давно вже ніхто не має за журнал. і тут Гоголь 
несподівано сказав:

— добре було б вам взятися за журнал, ви бувалі в цій справі, та й маєте багатий 
заділ від «Чтений», мабуть, книжок одинадцять чи дванадцять наперед. тільки до 
цього годилося б додати дещо, без чого жоден журнал не буває.

— розумію, — капітал.
— роки на три наперед, щоб діяв доконечно. 
— звичайно, тоді успіх не підлягав би сумніву. 
— ви б зібрали навколо себе знову діячів?
— думаю, що так. Хто ж за гроші не стане працювати, якщо працювали в мене 

і без грошей? 
— для більшого успіху вітчизняного потрібно, щоб в  журналі було якомога 

більше свого, особливо матеріалів з історії, старовини і т. п., як це в ваших «Чтениях». 
Ще більше. це були б  ті самі «Чтения» тільки з  додаванням одного відділу  — 
«изысканная словесность», який можна було б  поставити попереду або ззаду 
і  в  якому поміщалися б  лише чудові публікації, особливо з  іноземної літератури. 
Між іншим, якщо немає сучасного матеріалу, то й старий пішов би. і ще одне: треба 
уникати якомога німецького педантства в  підрозділах. Чим більший за обсягом 
відділ, тим вільніший видавець. 

— Певна річ,  — охоче підтвердив Бодянський, який у  всьому недолюблював 
німців, хоч і сам таки був педантичним. і, вважаючи тему завершеною, запитав, де 
Гоголь проведе літо.



622

Глава 9. «О ГОГОль, наш безсмертний ГОГОль!»

— Мені хотілося б пробратися в Малоросію свою, потім восени повернутися до 
вас, зиму провести, де тепліше, а навесні знову до вас.

сказавши це, Гоголь згадав, як зовсім недавно його «однокоритник» по Ніжин-
ській гімназії Микола Прокопович написав у  листі: «ты жалуешься… на болезнь 
от климата; да кто же тебе, свободному, как птица небесная, не велит ехать на 
юг, в  Малороссию? Чего тебе лучше?.. я, кажется, другого блага для себя бы и  не 
пожелал, как только хоть бы разок ещё вздохнуть воздухом какого-нибудь самого 
глухого захолустья Малороссии».

та враз опам’ятався, бо Бодянський продовжував їхню розмову:
— Що ж вам кепсько було у нас цієї зими?
— вельми. я мерз страшезно, хоча раніше почував себе дуже добре. 
— як на мене, коли не хочете виїздити за кордон, найкраще податися до криму. 
— Правда, і я збираюся це зробити наступної зими. 
— але й там нудно. кажуть, що на південному березі з недавнього часу багато 

хто зимує. 
— за кордон мені б не хотілося, тим паче, що там нема вже тих людей, до яких 

я звик, усі вони, здається, розбіглися.
— але якщо доведеться вам неодмінно їхати туди, певна річ, знову до риму?
— Ні, там останнім часом було для мене вже холоднувато, найшвидше  — 

в Неаполь: там би я зимував, а влітку, як і раніше, подався б кудись на північ, на води 
або до моря. купання морське мені дуже допомагає. 

уже почали прощатися, коли раптом Микола васильович сказав осипу 
Максимовичу фразу, яку той запам’ятав на все життя: «Нині у нас якось розучуються 
читати і рідко можна знайти людину, яка б не боялася товстих томів толкового твору». 
Потім додав: «а найбільше у нас тепер розвелося писак». Бодянський часто чув від 
Гоголя це зневажливе слово — «писак». здається, воно було у нього улюбленим.

згадалося мені, що в  той час Гоголь таки скаржився на читачів і  безтолковість 
критиків… вважав навіть, що й вони стоять на перешкоді в роботі над другим томом 
«Мертвых душ». ось у листі до василя Жуковського 14 грудня 1849 року вирвалося: 
«Никакое время не было ещё так бедно читателями хороших книг, как наступившее». 
Наступного дня скаржився Петру Плетньову: «Никогда не было ещё заметно такого 
умственного бессилия в обществе. Чувство художественное почти умерло».

у листі до близького друга Миколи Прокоповича у березні 1850 року зізнався, 
що, мабуть, хвороба призупинила «заняття» «Мертвими душами». а може… «Может 
быть, болезнь, а может быть, и то, что как поглядишь, какие глупые настают читатели, 
какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса… просто не подымаются руки. 
странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для… современной минуты, а всё-
таки современное неустройство отнимает нужное для него спокойствие».

Що ж до самого Гоголя, то в листі до Шевирьова у жовтні 1843 року він так ви-
словився про читання книг: «книги мы покупаем и не жалеем на них денег, потому 
что их требует душа и они идут ей на внутреннюю пользу…» і ще раз у тому ж листі: 
«Потребность чтения теперь слишком сильна в душе моей. Это всегда случается со 
мною во время антрактов (когда я пишу, тогда уже ничего не читаю и не могу читать)…»
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виходячи, Гоголь запитав Бодянського, чи буде він на варениках. «якщо нічого 
не перешкодить», — непевно відповів вередливий варвинець.

відзначимо, що найперше саме згадані обіди та післяобідні співи малоросій-
ських народних пісень мав на увазі Пантелеймон куліш, який писав, що в Москві 
проживало кілька сімейств, де Гоголь почував себе комфортно:

«за столом в приятельских домах он находил любимые свои кушанья, и, между 
прочим, вареники, которые он очень любил и за которыми не раз рассказывал, что 
один из его знакомых, на родине, всякий раз, как подавались на стол вареники, 
непременно произносил к  ним следующее воззвание: “вареники  — побидeныки! 
сыром бoки позапыханы, маслом очи позаплываны — вареники…”

Это обстоятельство, между прочим, показывает, до какой степени Гоголь 
чувствовал себя своим в домах московских друзей. он мог ребячиться там так же, 
как и в родной васильевке, мог распевать украинские песни своим, как он называл, 
“козлиным” голосом, мог молчать, сколько ему угодно, и находил всегда не только 
внимательных слушателей в  те минуты, когда ему приходила охота читать свои 
произведения, но и строгих критиков»1.

кулішеве порівняння з рідною василівкою дуже надумане, втім, про вареники 
добре сказано… тоді ще Гоголь любив попоїсти. скажімо, іван золотарьов, який жив 
із Гоголем у римі в 1837–1838 роках, згадував: «Бывало, зайдём мы в какую-нибудь 
тратторию пообедать; и  Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. вдруг входит 
новый посетитель и  заказывает себе кушанье. аппетит Гоголя вновь разгорается, 
и он, несмотря на то, что только что пообедал, заказывает себе или то же кушанье, 
или что-нибудь другое». Гоголь сам цікаво розповідав у листі до Погодіна в жовтні 
1840 року про те, як «звільнявся» від «московських обідів»: «я, чтобы освободить 
ещё, между прочим, свой желудок от разных старых неудобств и кое-где засевших 
остатков московских обедов, начал пить в вене мариенбадскую воду». та й у римі 
того ж таки 1840 року, як свідчив один із друзів Гоголя, «он ничем не был так занят, 
как своим желудком, а между тем никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько 
он их отпускал иной раз». Щодо цього є свідчення Михайла Погодіна, який у римі 
повірив розповідям Гоголя про абсолютну відсутність апетиту. але знайомий Гого-
ля якось розповів: «однажды вечером встретился я у княгини волконской с Бруни 
и разговорился о Гоголе. — “как жаль, — сказал я, — что здоровье его так медленно 
поправляется!” — “да чем же он болен?” — спрашивает меня с удивлением Бруни. — 
“как чем? — отвечаю я. — разве вы ничего не знаете? у него желудок расстроен; он 
не может есть ничего”.  — “как не может, что вы говорите?  — воскликнул Бруни, 
захохотав изо всех сил. — да мы ходим нарочно смотреть на него иногда за обедом, 
чтоб возбуждать в себе аппетит: он ест за четверых”».

Мало хто знає, що Бодянський залишив про Гоголеву пристрасть жорсткі спо-
гади: «Гоголь, как я всегда замечал, обедая с ним очень часто в доме с. т. аксакова, 

1  Кулиш П. А. записки о жизни Николая васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его 
друзей и знакомых и из его собственных писем. М.: иМли раН, 2003. с. 588–589.
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любил на порядках поесть, подобно отцу своему, и, подобно ему, часто страдал после 
сытного обеда, это была наследственная страсть или влечение, как хотите, к столу…» 
Щепкін свідчив про те ж. зі слів олександра афанасьєва відомо, що Михайло семе-
нович розповідав: «Гоголь любил хорошенько покушать, пока не впал в монашеское 
настроение, и часто проводил время в рассказах с М. с. Щепкиным о разного рода 
малороссийских кушаньях, причём у обоих глаза бывали масляные и на губах слюнки. 
На масляной (незадолго перед смертью Гоголя) Щепкин пригласил его на блины, но 
Гоголь задумал приготовляться к  говенью и  не приехал…» Бодянський узагалі мав 
свою версію смерті письменника, згідно з якою Гоголь поплатився життям за над-
мірне переїдання: «…как отец, по его же самого рассказам, поплатился за то жизнью, 
умерши от несваримости в желудке, так и он не избежал той же судьбы. скажут, что 
он в последние две, три недели постничал. да, постничал поневоле и постничаньем 
докончил, т. е. поворотивши слишком круто в крайность. естественным последствием 
того было ослабление пищеварительного канала, кончившееся воспалением, от 
которого, по выражению малороссиян, и  дуба дав». Ще один вислів Бодянського 
щодо цього був так само категорично-грубуватим: «Что до меня, причиной смерти 
его была, как я и тогда и теперь полагал и полагаю, отставка его желудка»1.

цікаво, що Павло анненков, який добре знав Гоголя, писав: «он имел даже 
особенный взгляд на свой организм и  весьма серьёзно говорил, что устроен 
совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с  каким-то 
извращённым желудком». у Миколи язикова знаходимо подібне свідчення: «Гоголь 
рассказал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся 
зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы 
своей и неестественности положения желудка. его будто осматривали и ощупывали 
в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами».

Що ж  до «вареників і  пісень», як називали в  сім’ї аксакових вечори з  «трьома 
хохлами», то в такому складі вони припинилися після від’їзду Гоголя з Максимови-
чем в україну. здається, остання згадка про них міститься в листі віри аксакової до 
Марії карташевської від 25 травня 1850 року: «…у нас опять были малороссейские 
песни, были малороссы».

«Мені хотілося б пробратися в Малоросію свою…»

у травні 1850 року на запитання Бодянського, де Гоголь хоче провести літо, той 
відповів, що йому хотілося б пробратися в Малоросію, потім повернутися до Москви, 
а зиму провести, де тепліше, й знову приїхати до Москви. але не все здійснилося.

На осінь Гоголь до Москви не повернувся. Правда, в червні він справді поїхав 
додому, а  про своє незадоволення московською зимою писав у  листі до олексан-
дра стурдзи 6 червня 1850 року: «Нынешнюю зиму я провел в Москве очень дурно 
и ничего не мог работать. Благодаря милосердье Божье, конечно, и это дурное время 

1  Бодянский О. М. дневник. 1852‒1857. М.: Жизнь и мысль, 2006.  с. 231.
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было не без пользы, но как подумаю о том усыпленьи и бездействии сил, в какие 
повергают меня холод и  стужа зимы,  — заранее пробирает страх. Хочу провести 
три зимние месяца где-нибудь в  Греции или на островах средиземного моря. Где 
именно — на счет этот решусь, может быть, только в одессе». 

урешті-решт Гоголь саме в  одесі провів зиму, точніше, пробув там із 24 жов-
тня 1850 року до 28 березня 1851 року. втім, на початку листопада 1850 року пи-
сав Шевирьову: «я теперь, как видишь, сижу в одессе. Приехал сюда затем, чтобы 
отсюда двинуться в теплые края, но это, кажется, не состоится по неименью еще 
пашпорта. я поленился хлопотать о нем пораньше. Получить его могу или в конце 
декабря, или в начале генваря, стало быть, выезжать поздно. весной же мне нужно 
быть в Москве и в Петербурге. Боюсь и суровости зимы, которая далась мне знать 
в  прошлом году, боюсь и  разлучаться с  друзьями и  близкими. здешняя зима по 
забранным сведениям мало чем лучше московской, так что если бы не страшили 
меня совершенно испортившиеся дороги и  невыгода зимнего пути, совершенно 
невыносимого для моего бренного тела, я  бы потащился снова в  Москву обнять 
сызнова вас всех и тебя в особенности».

та повернемося до червня 1850 року, коли Гоголь, збираючись в україну, писав 
своєму другові олександру данилевському: «дорогу хочу сделать на Малороссию, 
чтобы еще повидаться с вами. так как экипажем заводиться скучно, да и расходно 
по моим обстоятельствам, то я присоединился к Максимовичу, который едет отсюда 
в Глухов».

По дорозі в україну 17–19 червня заїхали в оптину пустинь, яка рік потому ста-
не неподоланною перепоною на шляху Миколи васильовича з Москви в україну. 
Багато років потому Максимович згадував:

«По дороге Гоголь любил заезжать в  монастыри и  молиться в  них Богу. осо-
бенно понравилась ему оптина пустынь, на реке Жиздре, за калугою. Гоголь, при-
ближаясь к ней, прошел с своим спутником до самой обители, версты две, пешком. 
На дороге встретили они девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее зем-
лянику; но девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять от них денег 
и отдала им свои ягоды даром, отговариваясь тем, что “как можно брать с странних 
людей деньги?” “Пустынь эта распространяет благочестие в народе, — заметил Го-
голь, умиленный этим, конечно, редким явлением. — и я не раз замечал подобное 
влияние таких обителей”».

згадуються слова старшого Гоголевого друга василя Жуковського: «Настоящее 
его призвание было монашество. я уверен, что если бы он не начал свои “Мертвые 
души”, которых окончание лежало на его совести и всё ему не давалось, то он давно 
бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой 
душа его дышала бы легко и свободно».

цікаво, що саме у записній книжці за 1846–1850 роки занотовано дивовижно 
прості й переконливі слова про християнську релігію:

— а чем же, скажи, хороша религия?
— а  тем именно, что подчиняет всех одному закону, что всех соединяет хотя 

в одном.
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Без нее общество не может существовать, потому что всякий человек имеет 
свои идеи, и что ни человек, то и думает инако и хочет строить по своему плану все 
общество.

— Почему христианская религия именно лучше всех других собственно для 
общества?

— она дает свои внутренние законы всякому человеку, с  которыми он может 
ужиться во всяком обществе.

— как так? какие же законы?
— любить всех, как братьев, прощать обиды.
у листі до ієромонаха оптиної пустині Філарета Гоголь 19 червня 1850 року просив:
«ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего 

достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у  вас усерднее 
молится и  любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое 
такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и  без явной помощи Божией 
не может двинуться мое перо, и  силы мои не только ничтожны, но их нет без 
освеженья свыше. Говорю вам об этом неложно. ради Христа, обо мне молитесь. 
Покажите эту записочку мою отцу игумену и умоляйте его вознести свои мольбы 
обо мне грешном, чтобы удостоил Бог меня, недостойного, поведать славу имени 
его… Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу 
и на всяком месте своего странствия быть в оптиной пустыни».

Приїхавши додому, Гоголь звернувся з листом ще й до послушника оптиної пус-
тині Петра Григорова: «ваша близкая к небесам пустыня и радушный приём ваш 
оставили в душе моей самое благодатное воспоминание». Гоголь просив послушни-
ка приділити увагу його племіннику Миколі трушковському, що їхав через обитель 
до казані: «Покажите ему все в вашей обители. Мне бы хотелось, чтобы она и в нем 
оставила самое благодатное воспоминанье, чтобы он помнил, что есть берег, куда 
можно пристать и быть безопасну от самых сильных кораблекрушений».

з Максимовичем Гоголь розстався в Глухові 25 червня 1850 року, а в серпні вони 
зустрілися в  сорочинцях і  вночі при світлі повного місяця поїхали до василівки. 
Максимович писав: «Наслаждением для меня было промчаться вместе с Гоголем по 
степям, лелеявшим его с детства. и никогда я не видел его таким одушевлённым, как 
в эту украинскую ночь».

з 24 жовтня 1850 року до 28 березня 1851 року Гоголь жив в одесі. одеський 
актор олександр толченов згадував, що, від’їжджаючи, Гоголь обіцяв наступної зими 
приїхати знову: «здесь я могу дышать. осенью поеду в Полтаву, а к зиме и сюда… Не 
могу переносить северных морозов… весь замерзаю и физически и нравственно!!»

Після одеси — у квітні–травні 1851 року — Гоголь знову відвідав рідну домівку. він 
багато часу проводив із матір’ю та сестрами. ігор золотуський пише: «він жалів їх, жа-
лів їх бідність, одиноке дівоцтво сестер і одиноцтво матері, яка дивилась на нього так 
очікувально, так віддано». Може, Гоголь розумів, що його настанов, які вони отримували 
в листах, недостатньо для пристойного життя. скажімо, в березні 1849 року писав із 
Москви: «Наконец получил от вас письма. вы, слава Богу, здоровы, но всё вокруг вас 
нездорово. обстоятельства тяжелы. Нужно много молиться. Мы сами виноваты и по 
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грехам терпим наказанье Божье… о, нужно нам теперь крепко молиться!» Хотілося чи-
мось підбадьорити рідних, підтримати їхню надію реальною справою. Гоголь закупив 
ліс, сам намітив колоди, малював план майбутньої хати. Ще батько хотів її збудувати, 
і він здійснить батькову мрію! Перед від’їздом навіть купив собі міцну дубову шафу 
для книг і пообіцяв наступної весни переїхати додому й розпочати будівництво. Мати 
слухала й вірила, хотіла вірити, але віще материнське серце відчувало те, про що не 
хотілося й думати. вона тільки раз від разу намагалася затримати від’їзд сина…

володимир Шенрок писав зі слів олександра данилевського: «в 1851 году, когда 
Гоголь в последний раз виделся с матерью, она, как всегда, просила его не торопить-
ся с отъездом и говорила ему: “останься еще! Бог знает, когда увидимся!” и Гоголь 
несколько раз оставался и снова собирался в дорогу, и, наконец, отслужив молебен 
с коленопреклонением, причем он весьма горячо и усердно молился, расстался с ней 
навсегда…»

Не довелося Гоголеві пожити в своїй хаті, як і Шевченкові. Микола Жулинський 
гірко зауважив, що їм обом рано судилося піти спати навічно до іншої хати. 
в останній поезії Шевченко пророче писав, іронічно звертаючись до своєї долі:

  Ходімо спать
Ходімо в хату спочивать…
весела хата, щоб ти знала!..

«Гоголь попросив пісень малоросійських»

за відсутності Гоголя сергій аксаков намагався у  березні 1851 року зібрати 
у себе друзів з нагоди його дня народження, про що писав Гоголю: «Надеюсь, однако, 
что Бодянский… придёт к нам. Хотя вареников есть не будем, но послушаем: “ой, 
на дворе метелица”». втім, без Гоголя це було блідою подобою незабутніх вечорів «з 
піснями і варениками».

Повернувшись до Москви 5 червня 1851 року, Гоголь кілька разів заходив до ак-
сакових, але ті ще не повернулися з абрамцевого. Про такий візит 24 червня роз-
повідала віра аксакова у листі до Марії карташевської: «в воскресенье в ожидании 
наших, я  сидела у  окна. слышу, что кто-то напевает малороссийские песни. Это 
был Гоголь. он приходил осведомляться, приехали ли все из деревни… На другой 
день Гоголь пришёл к  обеду, принёс новые малороссийские песни (записанные 
у него дома в деревне), за которые мы и принялись после обеда. Между тем, наехало 
множество гостей, но несмотря ни на что, Гоголь продолжал всё заниматься 
песнями, и так как эти ноты требовали некоторых поправок, то Гоголь и напевал, 
а мы повторяли на фортепиано бессчетное количество раз одну и ту же песнь, так 
что надоели другим, а песни прекрасные и словами, и музыкой. Гоголь написал нам 
слова прекрасной песни».

дивовижне свідчення того, що Гоголь повернувся до Москви з рідної василівки, 
вщент переповнений українськими піснями й прагненням поділитися ними з дру-
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зями. того дня він читав у аксакових четверту главу другого тому «Мертвых душ» 
(тільки сергію аксакову та його синам): «со стороны Гоголя это была маленькая 
жертва — прочесть то, что он думает потом сам изменить». та того дня найперше 
запам’ятався Гоголь, який наспівував українські пісні. Після цього аж до початку 
липня він виїжджав із Москви до смирнової в спаське. а повернувшись, 13 лип-
ня відвідав аксакових, записав нову пісню, яку переклали на музику: «…ещё новую 
песню Гоголь у нас записал, прекрасную, и на музыку переложили» (віра аксакова).

зустрівся іван аксаков з Гоголем 1 вересня 1851 року та написав батькові: «Гоголь 
обрадовался чрезвычайно, но в  деревню ехать не хочет. На мой взгляд он очень 
похудел и переменился. он полагает, что вам непременно следует зиму проводить 
в Москве, что это выгоднее, и рассуждает при этом случае с очень забавною серьезною 
важностью. По всему видно, что в  Москве дом наш ему существенно нужен. он 
хочет, чтоб переехала вся семья, с вашими записками, с константиновыми речами 
и сочинениями, с малороссийскими песнями и с варениками (это уже я говорю…)» 
ця тема не була випадковою для Гоголя. Микола васильович хотів, щоб аксакови 
взимку залишалися в Москві, бо тільки у них він міг зануритися в малоросійські пісні.

П’ятнадцятого липня в  листі до Плетньова зізнався: «Пишу тебе из Москвы, 
усталый, изнемогший от жары и  пыли. Поспешил сюда с  тем, чтобы заняться 
делами по части приготовления к печати “Мертвых душ”, второго тома, и до того 
изнемог, что едва в силах водить пером. Гораздо лучше просидеть было лето дома 
и не торопиться…» до 25‒26 липня Гоголь жив на дачі у степана Шевирьова. Микола 
Берг згадував: «в 1851 году мне случилось жить с  Гоголем на даче у  Шевырева, 
верстах в двадцати от Москвы… я приехал прежде, по приглашению хозяина, и мне 
был предложен для житья уединенный флигель, окруженный старыми соснами. 
Гоголя совсем не ждали. вдруг в  тот же день после обеда подкатила к  крыльцу 
наемная карета на паре серых лошадей и оттуда вышел Гоголь в своем испанском 
плаще и  серой шляпе, несколько запыленный… явившийся хозяин просил меня 
уступить Гоголю флигель, которого я не успел даже и занять. Мне отвели комнату 
в  доме, а  Гоголь перебрался в  ту же минуту во флигель со своими портфелями. 
людям, как водится, было запрещено ходить к нему без зову и вообще не вертеться 
без толку около флигеля. анахорет продолжал писать второй том “Мертвых душ”… 
Шевырев ходил к  нему, и  они вместе читали и  перечитывали написанное. Это 
делалось с  такою таинственностью, что можно было думать, что во флигеле, под 
сению старых сосен, сходятся заговорщики…»

у серпні разом із Погодіним і професором Московського університету іваном 
снєгірьовим Гоголь дивився ілюмінацію кремля з нагоди коронації царя Миколи і, 
але в душі у нього було похмуро. другого вересня 1851 року зізнався у листі до ма-
тері: «Часто мне бывает трудно, очень, очень трудно. дел так много, а сил так мало!»

ігор золотуський називає цей момент зламним, а  згаданий лист  — першим 
зойком, посланим Гоголем у  бік василівки, зойком про спасіння: «рад бы лететь 
к вам, со страхом думаю о зиме… здоровье моё сызнова не так хорошо и, кажется, 
я сам причиною. Желая хоть что-нибудь приготовить к печати, я усилил труды и чрез 
это не только не ускорил дела, но и отдалил еще года, может быть, на два. Бедная 
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моя голова!.. Молитесь обо мне, добрейшая моя матушка. На ваши тёплые, на ваши 
близкие моему серцу молитвы много у меня надежды. трудно, трудно бывает мне!..»

у цьому контексті не можу не розповісти про дивний і  знаковий епізод, 
пов’язаний з поїздкою Гоголя до рідної василівки, точніше, з останнім неприїздом 
його до україни. знову нагадаю Гоголеві слова: «Гораздо лучше просидеть было лето 
дома и не торопиться…» справді, приїхати до Москви на початку літа, витративши 
на дорогу два тижні, щоб три з половиною місяці потому знову збиратися в далеку 
дорогу. двадцять другого вересня 1851 року Гоголь виїхав із міста: він нібито збирав-
ся відвідати хвору матір на день її народження — 1 жовтня — і бути присутнім на 
весіллі сестри Єлизавети. але в той день матері написав:

«я, чтоб и вас утешить, решился ехать сам, но вы никак не останавливайтесь с днем 
свадьбы и меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать. Нервы мои так расколебались, от 
нерешительности, ехать или не ехать, что езда моя будет нескорая: даже опасаюсь, 
чтобы она не расстроила меня еще более. Притом я на вас только взгляну и поскорее 
в крым, а потому вы, пожалуйста, меня не удерживайте».

у цьому «и меня не ждите» вже було закладено неприїзд Гоголя додому. двадцять 
третього вересня він добрався до калуги, а наступного дня — до оптиної пустині. 
відвідав у  скиту пустельника Макарія і, як писала олександра смирнова, «так 
измучил своею нерешительностью, что старец грозил ему отказать его принимать». 
ішлося про те, їхати чи не їхати далі — в україну. 

урешті-решт Гоголь уперше повернувся з  дороги в  Москву. з  дороги, яку вва-
жав єдиними ліками для себе. Нагадаю, як він писав про це Погодіну в  жовтні 
1840 року з риму, розповідаючи про поїздку Європою: «дорога, моё единственное 
лекарство, оказала и  на этот раз своё действие. я  мог уже двигаться… о, как бы 
мне… хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. я чувствовал, я знал и знаю, 
что я  бы восстановлен был тогда совершенно… с  какою бы радостью я  сделался 
бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и  отважился бы даже 
в  камчатку, чем дальше, тем лучше. клянусь, я  бы был здоров». а  йшлося не про 
камчатку, а про рідну василівку, де на нього чекала мати!

Повернувшись до Москви, Гоголь відразу поспішив до свого земляка Бодянсько-
го. На його щире здивування з приводу причини повернення відповів непевно: «так: 
мне сделалось как-то грустно». й більше — ні слова! сергій аксаков, який 30 вересня 
забрав Гоголя з Москви до абрамцевого, писав: «заметно было, что Гоголь смущался 
своим возвращением без достаточной причины, по-видимому, и ещё более тем, что 
мать и сёстры будут огорчены, обманувшись в надежде его увидеть. 1 октября, день 
рождения своей матери и  день назначенной свадьбы сестры, поутру Гоголь был 
невесел. он поехал к обедне в троицко-сергиевскую лавру».

тридцятого вересня Гоголь написав у  листі до Шевирьова хвилююче-прониз-
ливі рядки: «я еду к троице с тем, чтобы там помолиться о здоровье моей матушки, 
которая завтра именинница. дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены сильно. 
Чувствую, что нужно развлечение, а  какое  — не найду сил придумать». така «роз-
вага», точніше, душевний перепочинок, знайшовся вже наступного дня. Читаємо 
у  сергія аксакова: «На обратном пути из троицкой лавры Гоголь заехал за ольгой 
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семёновной» (дружина аксакова. — В. М.) в Хотьковский монастырь и сам заходил за 
ней к игуменье. за обедом (до абрамцевого) мы пили за здоровье его матери и молодых; 
Гоголь поразвеселился, а вечером сделался очень весел. Наденька (донька аксакова. — 
В. М.) пела малороссийские песни, и он сам пел с живостью и очень забавно».

Мабуть саме тоді, прощаючись із аксаковим, Гоголь зазирнув у вічі свого друга, 
і  той запам’ятав це на все життя: «…Посмотрел на меня такими глазами, какими 
смотрел за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего абрамцева 
в Москву и прощаясь со мной не надолго. и верю, что в нём это было предчувствие 
вечной разлуки…»

у листі до Марії карташевської віра аксакова на початку жовтня 1851 року 
залишила важливе свідчення про тодішнього Гоголя: «он так похудел, так изменился, 
что страшно видеть. Что это за болезненный дух и при таких расстроенных нервах! 
Безделица его смущает и приводит его в страшную ипохондрию. разумеется, в такие 
минуты может ли он быть в состоянии писать?.. у нас он порассеялся и праздновал 
день именин своей матери, которую он очень любил. я не успела написать вчера 
тебе, душа моя, — рука очень устала от игры на фортепьяно малороссийских песен, 
которыми Наденька утешала Гоголя…»

отже, Гоголева душа ненадовго відтанула, занурившись в  українські пісні, 
і 3 жовтня він зміг хоч і вельми непевно, але все ж таки пояснити матері неприїзд 
у василівку:

«Не удалось мне с  вами повидаться, добрейшая моя матушка и  мои милые 
сестры, нынешней осенью. уже было выехал из Москвы, но, добравшись до калу-
ги, заболел и должен был возвратиться. Нервы мои от всяких тревог и колебаний 
дошли до такой раздражительности, что дорога, которая всегда для меня полезна, 
теперь стала даже вредоносна. видно, уже так следует и угодно Богу, чтобы эту зиму 
остался я в Москве».

це відкореговане пояснення прочитується й у спогадах Григорія данилевського: 
«он и при мне выражал сожаление Бодянскому, что не попал на свадьбу сестры, по 
нездоровью и из-за осенней погоды».

ось так Гоголь назавжди залишився у Москві.
а що ж у Москві? ігор золотуський пише: «всі місяці й дні життя, що залишилися, 

Гоголь шукав місця, де можна було б знайти спокій. він кликав данилевського в Мо-
скву і просив його жити з ним одним домом. він просив аксакових не від’їжджати до 
абрамцевого, а зняти квартиру в Москві й поселитися разом з ним. йому потрібен 
був дім, сім’я, де він міг би притулитися, звільнитися від страху, розвіяти його. але 
аксакови не могли зняти квартиру — грошей не вистачало. данилевський і поготів 
не міг навмання перебиратися у Білокаменну. з Погодіним йому жити не хотілося, 
з Шевирьовим — теж»1. усе так, але скажу відверто: врятувати Гоголя могли тоді не 
аксакови й Москва, а лише рідна сім’я й україна.

та він шукав душевного порятунку в сім’ї аксакових, де можна було хоча б зга-
дати про україну. віра аксакова писала Марії карташевській 17 жовтня 1851 року: 

1  Золотусский И. Гоголь. с. 473.
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«Гоголь часто нас навещает; мы его угощаем иногда малороссийскими песнями, но 
он так же малоразговорчив, как и прежде; его очень смущает, что нас не будет зимой 
здесь, и он всеми способами старается нам доказать, что нам выгоднее будет жить 
врозь, что непременно надобно провести весну в Москве, а в нашей деревне вредно 
и  т.  д. с  отесенькой они беспрестанно в  переписке». двадцять другого жовтня та 
ж віра аксакова писала батькові про Гоголя: «Что за болезненный духом человек! 
вчера он так вдруг расстроился и в лице изменился, послал себе за содовой водой, 
воды не нашлось, он вдруг исчез сам, и через несколько времени опять воротился… 
попросил песен малороссийских и опять развеселился».

і ще Гоголь сподівався виправити свій неприїзд додому восени 1851-го. двад-
цять другого грудня написав сестрі ользі: «весной, если поможет Бог управиться со 
всеми здешними делами, надеюсь заглянуть к вам, и, может быть, опять часть лета 
проведём вместе».

«Ми їхали до геніальної людини»

з літопису життя і творчості Михайла Щепкіна, складеного теодором Гріцем, 
дізнаємося, що 19 жовтня до Гоголя великий артист приходив, аби сказати про ба-
жання івана тургенєва з ним познайомитися. спогади Щепкіна були записані його 
сином олексієм Михайловичем:

«свой визит к Гоголю Щепкин передал так. Прихожу к нему, Гоголь сидит за 
церковными книгами. “Что это вы делаете? к  чему эти книги читаете? Пора бы 
вам знать, что в них значится”. — “знаю, — ответил мне Гоголь. — очень хорошо 
знаю, но возвращась к ним снова, потому что наша душа нуждается в толчках”. — 
“Это так,  — заметил я  ему на это,  — но толчком для мыслящей души может 
служить все, что рассеянно в природе, и пылинка, и цветок, и небо, и земля”. Потом 
вижу, что Гоголь хмурится: я переменил разговор и сказал ему: “с вами, Николай 
васильевич, желает познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно 
ли это будет вам”. — “кто же это такой?” — “да человек довольно известный: вы, 
вероятно, слыхали о  нем: это иван сергеевич тургенев”. услыхав эту фамилию, 
Гоголь оживился, начал говорить, что он душевно рад и что просит меня побывать 
у него вместе с иваном сергеевичем на другой день, часа в три или четыре. Меня это 
страшно удивило, потому что Гоголь за последнее время держал себя особнячком 
и был очень неподатлив на новые знакомства. На другой день ровно в три часа мы 
с тургеневым пожаловали к Гоголю».

іван сергійович називав інший час: «Мы приехали в  час пополудни: он 
немедленно нас принял». укладачі найсучаснішого літопису життя і  творчості 
М. в. Гоголя ігор виноградов і володимир воропаєв узагалі вважають, що ця зустріч 
відбулася не 20 жовтня, як писав тургенєв, а між 23 жовтня і 3 листопада 1851 року. 
сам тургенєв згадував:

«Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда 
в  Москве, на Никитской, в  доме талызина, у  графа толстого… комната его 
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находилась возле сеней, направо. Мы вошли в неё — и я увидел Гоголя, стоявшего 
перед конторкой с пером в руке. он был одет в тёмное пальто, зеленый бархатный 
жилет и  коричневые панталоны… увидев нас со Щепкиным, он с  веселым видом 
пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: “Нам давно следовало быть 
знакомыми”. Мы сели. я рядом с ним, на широком диване; Михаил семёнович на 
креслах, возле него… в осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профес-
сорское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных 
институтах и гимназиях. “какое ты умное, и странное, и больное существо!” — не-
вольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом семеновичем и ехали 
к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось 
в голове… вся Москва была о нем такого мнения. Михаил семенович предупредил 
меня, что с ним не следует говорить о продолжении “Мертвых душ”, об этой второй 
части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, 
сжег перед смертию, — что он этого разговора не любит. о “Переписке с друзьями” 
я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего…

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив: на деле вышло иначе. 
Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое 
слово  — что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его 
речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. он говорил на ó; других, для 
русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. 
все выходило ладно, складно, вкусно и метко. впечатление усталости, болезненного, 
нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня,  — исчезло. он 
говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться 
к  собственным произведениям; высказал несколько тонких и  верных замечаний 
о  самом процессе работы… я  скоро почувствовал, что между миросозерцанием 
Гоголя и  моим  — лежала целая бездна. Не одно и  то же мы ненавидели, не одно 
любили; но в ту минуту — в моих глазах все это не имело важности. великий поэт, 
великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, 
даже когда не соглашался с ним…

Гоголь… объявил, что остался недоволен игрою актёров в  “ревизоре”, что они 
“тон потеряли” и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин 
ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать». як ми вже знаємо, Гоголь 
читав «ревизора» невдовзі — 5 листопада 1851 року.

сам Щепкін розповідав про цей візит так:
«он (Гоголь.  — В.  М.) встретил нас весьма приветливо: когда же тургенев 

сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, тургеневым, на 
французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Гоголь 
заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей тургеневу. 
Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось злой улыбкой, и  он в  страшном 
беспокойстве спросил: “Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими 
выходками в  иностранных журналах?” тут только я  понял,  — рассказывает 
Щепкин,  — почему Гоголю так хотелось видеться с  тургеневым. выслушав ответ 
тургенева, Гоголь сказал: “Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался 
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друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы 
уничтожил мою “Переписку с друзьями”. я бы сжег ее”. тем и закончилось свидание 
между Гоголем и тургеневым».

особливу увагу читача зверну на те, що у  своїх спогадах тургенєв залишив 
безцінні свідчення про тодішній зовнішній вигляд Гоголя, які є, за суттю, чи не 
єдиним портретом Гоголя тієї пори:

«я попристальнее вгляделся в  его черты. его белокурые волосы, которые от 
висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, 
но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба попрежнему так 
и веяло умом. в небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно 
веселость, а  не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. длинный, 
заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное 
впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными 
усами: в  их неопределенных очертаниях выражались  — так, по крайней мере, 
мне показалось — темные стороны его характера… маленький подбородок уходил 
в широкий, бархатный чёрный галстук…»

«Скажіть про талант Шевченка, про його поезію»

восени 1851 року, тобто за кілька місяців до смерті Гоголя, молодий чиновник 
Міністерства народної освіти, майбутній російський письменник Григорій 
данилевський приїхав із Петербурга до Москви зі службовим дорученням. Бодян-
ський, який покровительствував у  Москві багатьом вихідцям із україни, запропо-
нував данилевському поїхати до Гоголя, щоб у нього вдома послухати малоросійські 
пісні у  виконанні якогось заїжджого співака-земляка. данилевський згадував, що 
несподівана можливість зустріти великого письменника вельми його порадувала. 
отже, якщо вірити запевненню данилевського, він написав про зустріч із Гоголем 
відразу після неї. втім, як відомо, спогади було опубліковано… три з  половиною 
десятиліття потому. з  огляду на сенсаційні подробиці публікації, цей величезний 
інтервал між подією та її описом неодноразово бентежив гоголезнавців різних 
поколінь, але з того часу вони завжди посилались на данилевського. 

у призначений час данилевський прийшов до Бодянського, який жив тоді 
в  арбатській дільниці в  будинку Надії Мещеринової, що біля церкви старого 
вознесіння на розі великої Нікітської вулиці й Мерзляківського провулка. звідси до 
будинку, де жив Гоголь, кілька сотень кроків, але хворий на ноги Бодянський узяв 
візника з дрогами.

данилевський їхав до Гоголя, переповнений чутками й плітками про нього, що 
поширювалися тоді в Петербурзі, передусім у контексті Гоголевої книги «выбранные 
места из переписки с друзьями». Послухаємо самого данилевського:

«Было около полудня. радость предстоящей встречи несколько, однако, 
затемнялась для меня слухами, которые в  то время ходили о  Гоголе, по поводу 
изданной, незадолго перед тем, его известной книги “выбранные места из переписки 
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с друзьями”. я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя 
руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в  ту пору был нашим 
кумиром, а  он первый бросил камнем в  Гоголя за его “Переписку с  друзьями”. 
По рукам в  Петербурге ходило в  списках его неизданное письмо к  Гоголю, где 
знаменитый критик горячо и беспощадно бичевал автора “Мертвых душ”, укоряя 
его в измене долгу писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора 
Петербургского университета П. а. Плетнева, друга Пушкина и Жуковского, отзывами 
иного рода, тем не менее, я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнева, не мо-
гли вполне отрешиться от страстной и  подкупающей своим красноречием крити-
ки Белинского. Плетнев, защищая Гоголя, делал, что мог. он читал нам, студентам, 
письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя вяземского, 
объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самосто-
ятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чем он счел долгом открыто 
высказаться перед родиной?  — “его зовут фарисеем и  ренегатом,  — говорил нам 
Плетнев, — клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, 
чуть не сумасшедшим… и за что? за то, что одаренный гением творчества, родной 
писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои 
сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать 
другим… как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова, сквозника и Манилова, пойти 
не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? 
в сумасшедший дом его! он — помешанный!” — так говорил нам Плетнев.

Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена 
в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрекся от своего 
писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живет, как монах, 
читает только ветхий и  новый завет и  жития святых и, душевно болея и  сильно 
опустившись, относится с  отвращением не только к  изящной литературе, но 
и к искусству вообще.

все эти мысли, по поводу Гоголя, невольно проносились в  моей голове, в  то 
время, когда извозчичьи дрожки, по Никитскому бульвару, везли Бодянского и меня 
к дому талызина».

вони швидко спустилися Нікітським бульваром до будинка тализіна, в’їхали 
в  кам’яні ворота високої огорожі й  повернули до балконної галереї. у  передпокої 
літній слуга графа толстого привітно вказав їм на двері праворуч. «Не спізнилися?» — 
запитав Бодянський, з  притаманною йому кульгавістю проходячи в  двері. 
«Пожалуйте, ждут-с!» — відповів слуга. Бодянський, минувши передпокій, зупинився 
перед зачиненими дверима в кутову кімнату, два вікна якої виходили у двір і два — на 
бульвар. там — робочий кабінет Гоголя. Бодянський постукав у двері цієї кімнати. 
«Чи дома, брате Миколо?» — запитав рідною мовою. «а дома ж, дома!» — так само 
українською відповів Гоголь. двері прочинилися. На порозі стояв господар. Гості 
ввійшли до кабінету.

данилевський писав, що Бодянський відрекомендував його Гоголю, сказавши, 
що той служить чиновником із особливих доручень при товаришеві міністра 
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народної освіти авраамі Норові. та відразу запитав, озираючись: «а де ж  наш 
співак?» Гоголь відповів із неприхованим невдоволенням: «Підманув, поїхав до 
Щепкіна на вареники! Щойно прислав цидулку з вибаченнями, начебто забув, що 
спершу пообіцяв туди». — «а може, й так, — сказав Бодянський, — вареники не 
свій брат». 

розмовляючи з гостями, Гоголь то плавко походжав кімнатою, то сідав у крісло 
до столу, за яким Бодянський і  данилевський розмістилися на дивані, й  час від 
часу позирав на них. середнього зросту, міцний і, як здалося гостям, із цілком 
здоровим кольором обличчя, він був одягнутий у  темно-коричневе довге пальто 
і темно-зелений оксамитовий жилет, щільно застібнутий до шиї, в якому, поверх 
атласної чорної краватки, видніли білі, м’які комірчики сорочки. його довге, 
каштанове волосся прямими пасмами спадало нижче вух, ледь-ледь загинаючись 
над ними. тонкі, темні, шовковисті вусики заледве прикривали повні, красиві 
губи, під якими була крихітна еспаньйолка. Невеликі карі очі дивилися ласкаво 
та обережно, здавалося, вони не усміхалися навіть тоді, коли Гоголь говорив щось 
веселе і смішне. довгий, кістлявий ніс надавав цьому обличчю і цим обережним 
очам щось пташине, вивчаюче і  водночас доброзично-гордовите. так дивляться 
з дахівок українських хуторів, стоячи на одній нозі, уважно-задумливі бусли. Гоголь 
у цей час був дуже подібним на свій портрет, писаний з нього в римі в 1841 році 
знаменитим олександром івановим. цьому портрету він, як відомо, надавав 
перевагу. вгамувавши мимовільне збентеження, данилевський почав поволі 
прислухатися до розмови Гоголя з Бодянським. 

«варто було б, одначе, все-таки викликати нашого співака,  — сказав Гоголь, 
підсідаючи до столу, — не тільки я, й аксакови хотіли б його послухати… особливо 
Надія сергіївна». — «влаштую, беруся, — відповів Бодянський, — якщо немає іншої 
причини і якщо наш земляк від тутешніх частувань не позбувся голосу…»

Було зрозуміло, що співак осипа Максимовича цікавить стократ менше, ніж 
робота самого Гоголя, і він уміло перевів розмову в  інше русло: «а що це у вас за 
рукописи?» Професор абсолютно чітко вказав на робочу червоного дерева конторку, 
що стояла ліворуч вхідних дверей, за якою Гоголь до приходу гостей, мабуть, 
працював навстоячки. «так собі, мажу часами!» — недбало відповів письменник. На 
верхній частині конторки були покладені книги і зошити; на її похилій поверхні, 
оббитій зеленим сукном, лежали відкриті, дрібно списані та покреслені аркуші. — 
«Чи не другий том “Мертвих душ”?  — запитав, підморгуючи, Бодянський. «так… 
іноді беруся,  — неохоче промовив Гоголь,  — але робота не просувається; буває, 
слово витягуєш лещатами…» — «Що ж перешкоджає? у вас тут так зручно, тихо». — 
«Погода, нестерпний клімат. Мимоволі згадуєш італію, рим, де писалося краще 
і так легко. Хотів було на зиму поїхати до криму, до княжевича, там писати; думав 
завернути і на батьківщину, до своїх — туди кликали на весілля сестри Єлизавети 
василівни…» — «Що ж перешкоджає?» — знову запитав Бодянський. «ледь дістався 
до калуги і повернув. дороги неможливі, застудився, та й часу довелося б стільки 
змарнувати лише на переїзди. а тут ще задумав нове, повне видання своїх творів». — 
«Чи скоро воно вийде?»  — «у трьох типографіях почав друкувати,  — відповів 
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Гоголь.  — Буде чотири великих томи. сюди ввійдуть усі повісті, драматичні речі 
й обидві частини “Мертвих душ”. П’ятий том я надрукую пізніше, під заголовком 
“Юнацькі досліди”. сюди ввійдуть і  деякі журнальні статті, статті з  “арабесок” 
та інше».  — «а “Переписка”?»  — запитав Бодянський. «вона ввійде до шостого 
тому; там будуть вміщені листи до близьких і  рідних, видані й  невидані. та це 
вже, зрозуміло, з’явиться… після моєї смерті». слово «смерть» Гоголь промовив 
цілком спокійно, і  воно не прозвучало якось особливо, з  огляду на очевидні його 
сили і здоров’я. Бодянський заговорив про типографії та почав хвалити котрусь із 
них. Мова зайшла й про Петербург. «Що нового і хорошого у вас, в петербурзькій 
літературі?»  — запитав Гоголь, звертаючись до данилевського. той назвав поему 
«савонарола» та ліричну драму «три смерті» тоді ще молодого, але вже відомого 
поета аполлона Майкова (ці твори було написано в  1851 роцi, а  видано значно 
пізніше — в 1857 році).

Гоголь попросив розповісти їх зміст. данилевський прочитав напам’ять уривки 
з творів, які ширилися тоді у списках.

особливо хвилювався, коли читав «савонаролу»:

На казнь монахов привели.
они, в молчании глубоком,
На смерть, как мученики, шли.
один из них был тот же самый,
к кому народ стекался в храмы,
кто отворял свои уста
лишь с чистым именем Христа;
Христом был дух его напитан,
и за него на казнь он шел;
Христа же именем прочитан
Монаху смертный протокол,
и то же имя повторяла
толпа, смотря со всех сторон,
как рухнул с виселицы он,
и пламя вмиг его объяло,
и, задыхаясь, произнес
он в самом пламени: «Христос!»

«та це чудово, зовсім добре!  — промовив, вислухавши невміле декламування, 
Гоголь.  — Ще, ще…» він відчутно пожвавішав, рвучко встав і  знову почав ходити 
кімнатою. вигляд обережно-задумливого бусла зійшов. Перед гостями був щасливий, 
натхненний художник. данилевський прочитав ще деякі уривки з Майкова. «це так 
само довершено і сильно, як терцети Пушкіна, у смаку данта, — сказав Гоголь. — 
осипе Максимовичу, як? — звернувся він до Бодянського. — адже це свято! Поезія 
не вмерла! Не зубожів князь від іуди і вождь від стегон його… а вибір сюжету, а барви, 
а  колорит? Плетньов надсилав дещо, і  я  сам пам’ятаю декотрі вірші Майкова». 
Гоголь прочитав з  оригінальною інтонацією дві початкові строфи відомого вірша 
з «римських нарисів» Майкова:
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а чудное небо, ей-богу, над этим классическим римом!
Под этаким небом невольно художником станешь!

«як хороше, правда?» — запитав Гоголь. Бодянський із ним погодився й відразу 
хотів щось сказати, та не встиг, бо Гоголь знову звернувся до данилевського: «але 
те, що ви прочитали,  — це вже новий крок. Беру з  вас слово  — надіслати мені 
з Петербурга список цих поем». данилевський пообіцяв. і, повернувшись до Петер-
бурга, він звернувся до Майкова з проханням дати рукопис його творів, щоб зня-
ти копії для Гоголя. Наприкінці січня 1852 року данилевський повідомив Бодян-
ського, що днями висилає їх у Москву. той відповів 2 лютого 1852 року: «славные 
часы были по осени у нас, редкие часы! (ішлося про вечори малоросійських пісень 
у  сім’ї аксакових.  — В.  М.) Хотя я  тут же у  источника этих сладостей, а  всё с  тех 
пор ни разу не привелось отведать от него. Причина простая — семейство певуньи 
(Н. с. аксаковой) живёт большею частью в подмосковной. Что до Гоголя, то он, как вы 
знаете, живёт на Никитском бульваре, в доме талызина. Посылая ему произведения 
Майкова, не обойдите и меня».

отже, вечори з українськими піснями і варениками не відбувалися тому, що ак-
сакови перебували в підмосковній садибі абрамцеве. за дев’ятнадцять днів до смерті 
Гоголя, коли писався лист, Бодянський і гадки не мав про близьку втрату друга. а під 
час зустрічі Гоголь задоволено підсумував: «так, я застав багату прорість…»

Бодянський уже давно совався на канапі, видно було, що його хвилював не 
Майков, а хтось інший… усе з’ясувалося, коли він раптом запитав, звертаючись до 
Гоголя: «а Шевченко?» той трохи помовчав і, здається, наїжачився. На гостей із-за 
конторки знову глипнув обережний бусел. «як він вам?» — наполягав Бодянський. 
«добре, що й казати, — нарешті відповів Гоголь. — тільки не ображайтеся, друже мій… 
ви — його шанувальник, а його особиста доля варта всілякої участі й співчуття…» — 
«але навіщо ви домішуєте сюди особисту долю?  — з  невдоволенням заперечив 
Бодянський.  — це зайве… скажіть про талант, про його поезію…»  — «дьогтю 
багато, — неголосно, але твердо промовив Гоголь, — і навіть додам, дьогтю більше, 
ніж власне поезії. Нам-бо з вами, як малоросам, це, мабуть, і приємно, та не у всіх 
носи, як наші. та й мова…» тут Бодянський, який відразу занепокоєно насторожився, 
не витримав, почав заперечувати і швидко розпалився. Гоголь, навпаки, залишався 
спокійним і відповів повагом: «Нам, осипе Максимовичу, слід писати російською, 
треба прагнути до підтримки і  зміцнення однієї, панівної мови для всіх, рідних 
нам, племен1. домінантою для росіян, чехів, українців і сербів повинна бути єдина 
святиня — мова Пушкіна, яким є Євангеліє для всіх християн, католиків, лютеран 
і  ґернґутерів. а  ви хочете провансальського поета Жасмена поставити врівень із 
Мольєром і Шатобріаном!» — «та який же це Жасмен? — вигукнув Бодянський. — 
Хіба їх можна порівнювати? Що ви? ви ж  самі малорос!»  — «Нам, малоросам 
і  росіянам, потрібна одна поезія, спокійна і  сильна,  — продовжував Гоголь, 
зупиняючись біля конторки і спираючись на неї спиною, — нетлінна поезія правди, 

1  Юрій Барабаш зауважує, що в підтексті цієї фрази «вловлюється прихована рефлексія самови-
правдання…». 
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добра і краси. я знаю і люблю Шевченка як земляка і обдарованого художника; мені 
вдалося і самому дечим допомогти в першому влаштуванні його долі»1.

як на мене, то можна хіба-що допустити, що Гоголь якимось чином дізнався про 
турботи його приятелів василя Жуковського й аполлона Мокрицького щодо звіль-
нення поета з кріпацтва. сам він у той час був за кордоном2.

Юрій Барабаш жорстко зазначає, що уподібнення тараса Шевченка до прован-
сальського поета Жака Жасмена зводить нанівець «висловлені Гоголем у тій самій 
розмові побіжні позитивні репліки — про “знання” ним Шевченка і  “любов” до ньо-
го “як земляка й обдарованого художника”; якщо розмову 1851 року вірно відтво-
рено, то зі зіставлення двох взаємозаперечних характеристик випливає, що Гоголь 
якраз не знав Шевченка, не розумів і не цінував, як мало би бути, його талант».

у цьому контексті доцільно сприймати й подальші висловлювання Гоголя:
«але його занапастили наші розумники, наштовхнувши його на твори, далекі від 

істинного таланту. вони все ще дожовують європейські давно викинуті жуйки. (за два 
роки до того, 14 грудня 1849 року, Гоголь у листі до василя Жуковського висловив цю 
думку про деяких його ліберально настроєних знайомих, які “в полном невежестве 
дожёвывают уже выплюнутые жеваки”.  — В.  М.) росіянин і  малорос  — це душі 
близнюків, які доповнюють одна одну, рідні й  однаково сильні. Надавати перевагу 
одній на шкоду іншій неможливо. Ні, осипе Максимовичу, не те нам потрібно, не те. 
всяк, хто пише тепер, повинен думати не про розбіжності; він повинен перш за все 
поставити себе перед обличчя того, хто дав нам вічне людське слово…»

довго ще Микола васильович говорив у такому дусі. Бодянський тепер уже при-
гнічено мовчав, але, вочевидь, не погоджувався з  Гоголем. йому було незрозуміло, 

1  Навряд чи це відповідає дійсності. Принаймні, жодних інших свідчень про Гоголеву причетність до 
Шевченкової долі не збереглося. Жонглювання припущеннями, в тому числі всупереч свідченням самого 
Шевченка, поки-що не дало жодних, справді наукових, результатів. відомо, що в листах до рєпніної тарас 
Григорович однозачно написав про Гоголя: «…Я лично его не знаю» та «…мне не удалось познакомиться лично с Го-
голем». Можна, звичайно, переконувати себе та читачів, що Шевченко, виявляється попросту… містифікував 
царських перлюстраторів, оберігаючи Гоголя від неприємностей за знайомство з крамольним засланцем. 
але перетворювати це припущення в науковий аргумент, множачи подібні гіпотези, — це вже не наука.

Більше того, перебуваючи в засланні, поет, як зазначав сергій Єфремов, «пишучи про свій скрут і до 
Жуковського, і до в. Григоровича, і до гр. Ф. толстого, Шевченко так-таки й не зібрався і не наважився 
обренутися до свого улюбленого письменника і  земляка в  особистій справі… він все ж  ніби почуває 
в йому щось наче чуже собі, не суголосне… й у найзвичайнісiнькому життєвому розумінні». 

2  Юрій Барабаш мудро повернув проблему знайомства Шевченка з Гоголем іншим боком:
«…Поставлю питання в іншому ракурсі: чи могли вони зустрічатися, чи могли бути знайомі? Гадаю, 

відповідь повинна бути ствердною, і якщо таке знайомство не відбулося, на що нарікав Шевченко, то це 
треба віднести цілком на рахунок неспиятливого збігу зовнішніх обставин. адже так чи так, протягом 
кількох років, у кожному разі до Шевченкового арешту, або, точніше, допоки він навчався в академії, і, 
природна річ, у ті періоди, коли Гоголь не був за кордоном, обидва перебували в єдиній петербурзькій 
художній простороні, відвідували одні й ті самі доми, зібрання, вечірки, мали багато спільних знайомих. 
картина евентуальних зустрічей обох письменників постає у вигляді сітки рівнобіжних і перехресть, 
розгалуженої схеми можливих пунктів дотику та перетину ланцюжків різноманітних зв’язків і  зна-
йомств, котрі з’єднують ці пункти, — незрідка реальних, документально зафіксованих, в інших випад-
ках — не без підстав припустимих».

На мій погляд, із евентуальності знайомства Шевченка та Гоголя можна вибратися не шляхом 
публіцистично-суб’єктивного пережовування давно відомих фактів, а лише виявленням нових історич-
них документів і незаперечних наукових доказів.
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коли й чим той допоміг Шевченкові, проте запитувати не хотілося. Щирого поето-
вого друга опанувало відчуття несправедливості, вчиненої щодо засланого Шевчен-
ка в його — Бодянського — присутності. і він нічого не міг вдіяти! з гіркотою згадав 
єдиного листа, якого отримав від Шевченка з оренбурга на початку минулого року. 
Поет писав, що Господь не дав йому докінчити віку на любій україні, тому йому 
тяжко. аж сльози капають, так тяжко! «Мене з Києва загнали аж сюди, і за що? За вірші! 
І заказали писать їх…» за вірші, які Шевченко написав материнською, українською 
мовою! а Гоголь…

Нестерпно заболіло серце. Чи душа? «треба просто піти звідси!»  — вирішив 
осип Максимович і  полегшено зітхнув, підводячись. сказав голосно, твердо, але 
ввічливо: «Ну, ми вам заважаємо, пора нам додому!»

Гості розкланялися і  вийшли. «дивна людина,  — схвильовано промовив 
Бодянський, коли вони опинилися на бульварі, — на нього як найде. заперечувати 
значення Шевченка! от уже, мабуть, не з тієї ноги нині встав».

а знаєте, як прокоментував усе це ростовський гоголезнавець Павло Шестаков 
у книзі «Между днём и ночью. размышления о Гоголе»? цитую: «вони (Бодянський 
і данилевський. — В. М.) ніяк не могли зрозуміти, що любитель вареників і укра-
їнських пісень (Гоголь. — В. М.) — великий російський письменник, з якої б ноги 
він не встав». ох, як мало знав автор Гоголевого друга, котрого в книзі чомусь на-
звано ще й Бородянським! адже насправді Бодянський розумів Гоголя значно глиб-
ше й проникливіше, ніж деякі сучасні гоголезнавці, в тому числі Шестаков. осип 
Максимович, на відміну від автора цитованих слів, розумів, що великий російський 
письменник Микола Гоголь мав українську душу, страждаючу від роздвоєння наці-
ональної свідомості й комплексуючу через відчуття історичної правоти Шевченка.

Мені довелося зустрічати твердження, що данилевський приписав Гоголеві 
слова, які той нібито насправді не говорив. але пам’ятатимемо, що данилевський, так 
би мовити, застрахувався: «вышеприведенный разговор Гоголя я тогда же сообщил 
на родину близкому мне лицу, в письме, по которому впоследствии и внес его в мои 
начатые воспоминания. Мнение Гоголя о Шевченко я не раз, при случае, передавал 
нашим землякам. они пожимали плечами и с досадой объясняли его посторонними, 
политическими соображениями, как и вообще все тогдашнее настроение Гоголя»1. 
до того ж, мало хто згадує, що данилевський свого часу не лише показував спогади 
Бодянському, але й врахував його правки. Між іншим, у передмові до Повного зі-
брання творів тараса Шевченка в дванадцяти томах іван дзюба і Микола Жулин-
ський справедливо наголосили, що насправді «немає підстав не вірити данилев-
ському, який згадує розмову о. Бодянського з М. Гоголем восени 1851 року».

Проте мушу привернути увагу читача до цікавого сюжету зі спогадів 
данилевського. він передав слова Гоголя, нібито сказані в  1851 році про те, що 
росіяни й українці — близнюки за душами, які «доповнюють одна одну». Насправді, 
це повтор слів із листа Гоголя до олександри смирнової від 24 грудня 1844 року 
про те, що природи росіян і українців «должны пополнить одна другую». так само 

1  Данилевский Г. знакомство с Гоголем // исторический вестник. историко-литературный журнал. 
с.-Петербург, 1886. том ХХVі. с. 479–480.
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у  спогадах данилевського сказано від імені Гоголя щодо душ українців і  росіян: 
«віддавати перевагу одній на шкоду іншій неможливо». у листі Гоголя, написаному 
за сім років до того: «…сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. знаю 
только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни 
русскому перед малороссиянином».

то чи міг данилевський у  1886 році знати зміст згаданого листа Гоголя до 
смирнової? так! уривки з нього було вперше опубліковано Пантелеймоном кулішем 
у 1856 році у книзі «записки о жизни Николая васильевича Гоголя, составленные 
из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем». Наступного 
року куліш опублікував згаданий лист із цитованими рядками Гоголя.

таким чином, данилевський не перекрутив слова Гоголя, але переніс їх із року 
1844-го в рік 1851-й, що не збільшує довіру до автентичності спогадів. Не заперечу-
ючи їх цінності, висловлю припущення, що спогади були дещо додумані та осучас-
нені данилевським на догоду якимось і чиїмось інтересам. саме у 1886 році дани-
левський отримав чин таємного радника, і йому було що втрачати. втім, нас турбує, 
наскільки за таких обставин адекватно передано вкрай важливі роздуми Гоголя про 
Шевченкову поезію та українську й російську мови. важко сказати… 

ігор виноградов пояснює Гоголеву позицію щодо російської мови: «судячи 
з  усього, надаючи перевагу російській мові перед малоросійською (але водночас 
не відмовляючи у  достоїнстві останній), Гоголь, як і  в  інших випадках, наслідував 
заповіт св. апостола Павла: “…ревнуйте про те, аби пророкувати; але не забороняйте 
говорити й  мовами… якщо вся церков зійдеться разом, і  всі почнуть говорити 
незнайомими мовами, та ввійдуть до вас незнаючі або невіруючі, — то чи не скажуть, 
що ви біснуєтесь?”»1 із цього приводу нагадаю слова Біблії про те, що «вже не 
побачиш народу… незрозумілоязикого, якого не можна було б зрозуміти».

Насправді треба зазначити, що в позиції та словах Гоголя був і глибший сенс, 
який свого часу особливо тонко вловив сергій Єфремов. він звернув увагу на те, 
що письменник, який «сам для себе не міг визначити, “яка в нього душа”, в особі 
свого земляка з певно-визначеною й виразно-виявленою національною і політико-
соціальною “душою” міг почувати, коли хочете, певний докір…». Найбільше це сублі-
мувалося в питанні про мову: «Гоголь не міг не почувати й того, що саме Шевченко 
з його репутацією безкомпромісно на даному пункті був для нього живим докором. 
Принаймні, в  епізоді, переказаному в  споминах данилевського, можна вловити 
й нотку самооборони, те апологетичне завзяття, яке, обороняючи себе від угадува-
них закидів, силою розгону, реакції перегинає палицю в інший бік». На підтримку 
цієї тези нагадаю жорсткі оцінки відомих сучасних учених. Микола Жулинський 
вважає, що «відхід від рідної мови для Миколи Гоголя не пройшов безслідно — він 
спровокував кризу та започаткував роздвоєння національної свідомості». На думку 
Юрія Барабаша, мовна двоїстість, ставши складником двоїстості національної сві-
домості, втрати ідентичного, водночас виступила й їхнім чинником, каталізатором 
гострої психологічної роздвоєності. 

1  Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. М.-к.: издательство Мо-
сковской Патриархии, 2009. т. іХ. с. 786.
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Нарешті, варто пам’ятати й  про те, що Гоголь висловлювався з  урахуванням 
незримої присутності Міністерства народної освіти, з  яким явно не хотів 
конфліктувати, в особі державного чиновника данилевського.

«Вечір у Аксакова з Данилевським»

тридцято першого жовтня Бодянський ще раз привів данилевського до сергія 
аксакова, де був і Гоголь. виявляється, осип Максимович отримав від данилевсько-
го записку: «30 октября 1851 года, вторник. извещаю вас, что земляк, с которым вы 
на днях виделись у меня, поет и теперь, и охотно споет нам у Гоголя. я писал этому 
последнему; только пение он назначил не у себя, а у аксаковых, которые, узнав об 
этом, упросили его на такую уступку. если вам угодно, пожалуйте ко мне завтра, 
часов в 6 вечера; мы отправимся вместе. ваш о. Б.».

до речі, приблизно цим часом датується невідома досі записка Бодянському, 
написана кимось із жіночої половини сім’ї аксакових: «осипу Максимовичу 
Бодянскому. аксакова давно желает видеть осипа Максимовича, не можете ли вы 
побывать у нас вечером. Гоголь хотел провести нынче вечер у нас с данилевским»1. 
Можливо, з урахуванням цього прохання Бодянський і запросив данилевського до 
аксакових. 

отже, 31 жовтня ввечері вони поїхали до аксакових. їх зустріла добросерда, 
бадьора ольга семенівна  — дружина сергія тимофійовича. сам господар  — 
кремезний, але хворобливого вигляду пан, з бородою і в чорному, на гачках, сіряку — 
сидів у  кріслі. Біля нього скромно тулилася Надія сергіївна  — молода, красива, 
з  приворожливими очима. до приїзду Гоголя всі перемовлялися, позираючи на 
двері, — очікували його та запрошеного співака. Микола васильович нарешті під’їхав. 
він був у доброму настрої, люб’язно привітався, пожартував щодо запізнення співака 
й погодився випити чаю. Проте після першої склянки рішуче підвівся, підійшов до 
Надії сергіївни і попросив її заспівати: «Не будемо марнувати дорогого часу». вона 
відразу погодилася. всі підійшли до рояля. Надія сергіївна розгорнула зошит росій-
ських пісень, деякі з яких були нею покладені на ноти з голосу самого Гоголя . «Що 
заспівати?» — запитала вона. — «Чоботи», — відповів Гоголь. (сестра письменника 
ольга Гоголь-Головня, згадуючи про те, що брат просив її грати на фортепіано ма-
лоросійські пісні, писала: «“а ну-ка, — говорит, сыграй мне Чоботы”. стану играть, 
а он слушает и ногой притопывает». — В. М.) Надія сергіївна заспівала «Чоботи», 
потім «Могилу», «сонце низенько» та інші пісні.

видно було, що Гоголь дуже задоволений співом молодої господині, бо просив 
переспівувати майже кожну пісню. Настрій у нього залишався чудовий. заговорили 
загалом про малоросійську народну музику, порівнюючи її з  великоруською, 
польською, чеською. Бодянський активно вставляв у  розмову від себе, згадуючи 
про своє перебування в Чехії, словакії, сербії, Польщі, але безперестанку позирав 

1  вр іл, ф. 99, од. зб. 105, арк. 10.
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на двері, сподіваючись на появу запрошеного ним співака. та того не було, і тоді від 
бесіди знову перейшли до співу — якусь українську пісню затягнули навіть загальним 
хором. Хтось у розмові, якою переривався спів, сказав, що кучер Чичикова селіфан, 
який, за чутками, роз’їжджав і в другому томі «Мертвых душ» у сільському хороводі, 
ймовірно, співав щойно виконану пісню. Гоголь, пустотливо глянувши на Надію 
сергіївну, відповів із усмішкою: «Без сумніву, селіфан співав і  “Чоботи”». та й  це 
ще не все! Гоголь навіть сам показав, як селіфан артистично-делікатними рухами, 
обертаючи плечем і головою, повинен був доповнювати свій «заливчасто-фістульний» 
спів. усі всміхалися, радіючи від душі з доброго гумору знаменитого гостя.

утім, минуло ледь десять хвилин, як Гоголь нараз замовк, спохмурнів, і  його 
хороший настрій миттєво щез. Примостившись осторонь від чайного столу, він 
увесь занурився в  себе і  вже майже не брав участі в  спільній бесіді. знаючи його 
норов, аксакови не турбували генія, хоча, безперечно, були збентежені та смиренно 
очікували, коли Гоголь знову пожвавішає. данилевський був вражений і питав себе: 
«Що зумовило цю несподівану зміну настрою? Непростима недбалість запрошеного 
співака, котрий і цього вечора так і не з’явився, чи випадкове нагадування кимось 
про незакінчену другу частину “Мертвих душ”?»

як би там не було, Гоголь пробув ще з півгодини, але продовжував сидітi мовчки 
й непорушно, ніби крізь дрімоту прислухаючись до розмови біля нього. 

від розмови до розмови
стає зайвим кожне слово…
Просто прагнеться кричать…
Буду, господи, мовчать…
         Павло Мовчан

Ще у  квітні 1844 року Гоголь написав олександру данилевському: «Мы так 
устроены, что всё должны приобретать насильно и  ничего не даётся нам даром. 
даже истинной весёлости духа не приобретёшь до тех пор, пока не заставишь себя 
насильно быть весёлым».

та цього разу Гоголь не став себе насилувати, аби стати веселим. йому виста-
чило сили лише на те, щоб вимучено всміхнутися, коли підвівся і  взяв капелюх: 
«в америці, зазвичай, посидять, посидять та й відкланяються», — це було сказано 
з вимученою посмішкою. — «куди ж ви, Миколо васильовичу?» — переполошилися 
господарі. «Насолодившись таким удатним співом люб’язного земляка, — відповів 
він, — не завадило б і додому. Щось нездужаю. Голова, мов у лещатах». і це прозву-
чало якось недоречно, бо ще годину тому Гоголь радів і веселився, слухаючи Надію 
сергіївну. та ніхто, здається, не звернув на це увагу, і  Гоголя не затримували. «Чи 
довго ви ще тут пробудете?» — раптом запитав він у данилевського, прямуючи до 
дверей. «Ще з тиждень», — відповів той, зиркаючи на Бодянського й івана аксако-
ва, що також проводжали Гоголя. «ви, зі слів осипа Максимовича, переклали драму 
Шекспіра “цимберлін”. Хто вам вказав на цю річ?» — «Плетньов». — «впізнаю його… 
“цимберлін” був улюбленою драмою Пушкіна; він ставив його вище за “ромео 
і джульєтти”». з цими словами Гоголь поїхав. 
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рік потому, в  другій половині 1852 року, віра аксакова згадала про цей вечір 
у листі до брата івана аксакова:

«Недавно в газете помещена статья о Гоголе одного известного нам данилевского, 
довольно пустого человека, но статья недурна, только вовсе не уместно, особенно 
в  газетах, помещать такие письма, которые должны быть помещены только 
в  полной биографии, но в  них виден все тот же Гоголь. с  данилевским мы 
познакомились прошлого года через Гоголя, который сам его только что узнал, но мы 
желали слышать, как он поет малороссийские песни, собрались еще два малоросса, 
и  у  нас составился малороссийский вечер из 4 малороссов. Это было в  октябре, 
год тому назад. Гоголь был очень доволен и весел, Наденька и все поочередно пели 
малороссийские песни, и Гоголь объявил, что наши песни, т. е. переложенные у нас, 
были лучшие и самые народные».

та повернемося до осені 1851 року. те, що Гоголь так несподівано пішов, не 
дозволило йому сказати земляку з  Петербурга, чому він хотів із ним зустрітися. 
Гоголь лише дізнався, коли данилевський від’їжджає з Москви. та вже на початку 
листопада данилевський отримав листа від Бодянського: «4-го ноября, 1851 года, 
воскресенье. Мне поручили просить вас завернуть к аксаковым. они имеют к вам 
просьбу о  доставке одного письма к  кому-то в  Малороссию. ваш весь  — о.  Б.» 
виявилося, що Бодянський переплутав. а  насправді прохання було від Гоголя, 
і йшлося про передачу до Петербурга, а не в україну. у зв’язку з цим 5 листопада 
1851 року данилевський заїхав до Гоголя, який того дня на квартирі графа олексія 
толстого читав свого «ревизора». серед слухачів були сергій та іван аксакови, 
степан Шевирьов, іван тургенєв, Микола Берг, а також актори Михайло Щепкін, 
Пров садовський і  сергій Шумський. Бодянського не було, бо на той час вони 
з Шевирьовим і Погодіним були несумісними (за свідченням івана тургенєва, той 
останній також був на читанні). Після читання Гоголь передав данилевскому пакет 
для Петра Плетньова. далі читаємо у спогадах Григорія данилевського:

«увидев надпись на пакете “со вложением”, я спросил, не деньги ли здесь?
— да, — ответил Гоголь, запирая ключем конторку, — небольшой должок Петру 

александровичу. Мне бы не хотелось через почту.
видя усталость Гоголя, я встал и поклонился с целью уйти.
— вы мне читали чужие стихи (йшлося про те, що на попередній зустрічі 

з Гоголем данилевський читав вірші Майкова. — В. М.), — сказал Гоголь, приветливо 
глянув на меня, и я никогда не забуду этого взгляда его усталых, покрасневших от 
чтения глаз, — а ваши украинские сказки в стихах? Мне о них говорили аксаковы. 
Прочтите что-нибудь из них.

я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно, желая, во 
что бы то ни стало, сделать мне что либо приятное, опять посадил меня возле себя 
и сказал: “кто пишет стихи, наверное их помнит. в ваши годы, они у меня торчали 
из всех карманов”. — и он, как мне показалось, даже посмотрел на боковой карман 
моего сюртука. я снова ответил, что положительно ничего не помню наизусть из 
своих стихов.

— так расскажите своими словами.
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я передал содержание написанной мною перед тем сказки “снегурка”».
Послухавши, Гоголь сказав: «слышал эту сказку и  я; желаю успеха, пишите! 

в природе и её правде черпайте свои краски и силы».
автор енциклопедії «Гоголь» Борис соколов пише, що того вечора Гоголь 

прочитав разом із данилевським його вірш «запорожская дума» і  зробив ряд 
зауважень та правок1.

вражає, що насправді втомлений Гоголь усе ж таки заторкнув із земляком рідні 
мотиви. в ньому завжди нуртувала жива українська душа!

Ми ще раз переконалися в  тому, що Микола васильович за три з  половиною 
місяці до смерті був у тонусі, відчував себе українцем і жив українськими піснями 
й  думами. це розвіює стандартне уявлення про те, що протягом останніх років 
і  місяців життя Гоголь не виходив із похмурого настрою, душевного занепаду 
й занурення у хворобу.

за спогадами данилевського, що побачили світ аж наприкінці 80-х років ХіХ сто-
ліття, під час однієї з зустрічей восени 1851 року Гоголь запитав його, чи чув він укра-
їнську легенду про те, як Господь створив землю. той відповів негативно. «цікаво 
було б  знайти і  записати цю легенду. в моїй пам’яті залишилося дещо невиразне 
й уривчасте, а треба думати, що в народі про це збереглася ціла, своєрідна космічна 
поема. тепер, коли забувається чимало з того, що ми чули від дідів, важко знайти цю 
легенду цілком, але добре було б записати її хоча б частинами». Багато років пото-
му данилевському вдалося випадково почути «простодушный народный рассказ не 
только о том, как Господь сотворил землю, но и как он потом, в виде нищего, ходил 
по ней, — спасать грешных людей». данилевський переслав записану ним легенду 
Максимовичу, а в 1888 році опублікував її2.

«Після смерті моєї розпоряджайтеся»

дев’ятого січня Гоголь прийшов на бенефіс Щепкіна до великого театру. На той 
час артист уперше виконував роль Богатирьова у комедії Ф. ростопчина «вести, или 
убитый живой» та роль Гарріка у комедії німецького автора а. еленшлеґера «Гар-
рик во Франции». вперше йшли також комедії «Беда от сердца и  горе от ума» та 
«Письмо без адреса». Наступного дня Микола рамазанов писав олександру іванову: 
«Ниже подписавшийся находится в Белокаменной и на днях встретился в бенефис 
Щепкина в Большом театре с Н. в. Гоголем». Про самого Гоголя рамазанов заува-
жив: «Николай васильевич здрав, но крайне задумчив и скучен…» отже, того вечора 
друг Щепкін не зумів розвеселити Гоголя…

Щодо Бодянського, то він зустрівся з Гоголем за дев’ять днів до Масляної, тобто, 
25 січня 1852 року. це була одна з  останніх зустрічей із письменником, який ще 
напружено працював. Шевирьов писав, що «за тиждень до Масляної Гоголь здавався 

1  Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия. с. 724–725.
2  сочинения Г.  П.  данилевского. том 14.  — с.-Петербург. издание л.  Ф.  Маркса. 1901. с. 128, 

129‒135.
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зовсім здоровим і  бадьорим». за свідченням Шевирьова, він його бачив таким 
аж 31  січня, але докладно про їх зустріч не розповів. Мабуть, саме тому вікентій 
вересаєв, який видав систематичний звід свідчень сучасників про Гоголя, помістив 
спогади Бодянського останніми перед свідченнями в розділі «Болезнь и смерть».

Гоголь того дня був повним енергійної діяльності. Бодянський застав його за 
столом, укритим зеленим сукном, який стояв майже посеред кімнати. зазвичай, 
Гоголь за ним і  працював. На столі були розкладені папери і  коректурні аркуші. 
«Чим це ви займаєтеся, Миколо васильовичу?» — запитав осип Максимович, зірко 
запримітивши, що перед Гоголем лежав чистий папір і застругане перо, а ще одне 
стирчало в каламарі. «та ось все мажу своє та проглядаю начисто коректуру своїх 
творів, котрі тепер видаю знов».

зауважу, що спогади Бодянського відзначаються точністю. скажімо, лікар 
олексій тарасенков підтверджував: «в это время он перепечатывал прежние 
сочинения под собственным своим наблюдением, исправлял их, кое-что вставлял 
и  сам держал корректуру…» Михайло Погодін також свідчив: «а за месяц он был, 
повидимому, здоров, принимал ещё живое участие в  издании своих сочинений, 
которые печатались в  трёх типографиях, занимался корректурами, заботился об 
исправлениях в слоге, просил замечаний».

звернемо увагу на те, що Гоголь професійно займався коректурою своїх творів. 
у записній книжці віри аксакової є розповідь про те, як Гоголь 3 лютого 1852 року 
запропонував їй самостійно робити коректуру батькових творів:

— вы бы сами держали корректуру, — сказал он.
— Не умею.
— да это вовсе не трудно, стоит только выучиться этим знакам, я  вам сейчас 

покажу, дайте мне какую-нибудь книгу.
я подала ему “Москвитянин”; он достал свою карманную книжку, вынул оттуда 

карандаш, развернул журнал и показал примерно несколько знаков…
розмова Бодянського з Гоголем тривала:
«Чи все буде видано?»  — «Ну, ні: дещо зі своїх юних творів випущу».  — «Що 

ж  саме?»  — «та “вечори”». Бодянського ніби блискавка вдарила: «як!  — вигукнув 
він, схопившись зі стільця. — ви важитеся посягнути на один з найперших своїх 
творів?» — «у ньому багато недовершеного, — спокійно відповів Гоголь. — а мені 
б хотілося дати публіці таке зібрання своїх творів, яким я сам був натепер найбільше 
задоволений. а опісля, хто хоче, може з них, тобто “вечорів”, скласти ще один томик». 
Бодянський усім своїм єством виявив повну незгоду. він гарячково доводив, що ще 
не час розглядати Гоголя, як небіжчика для російської літератури, що публіка жадає 
мати все, що він написав, і саме в хронологічному порядку, з рук таки самого автора. 
здавалося, говорив однозначно переконливо. та Гоголь на все це відповів, як відрізав: 
«Після моєї смерті, як зволите, так і розпоряджайтеся». ігор золотуський пише: «всі 
пам’ятають, що Гоголь у ці дні особливо багато говорив про смерть, страшився її, і це 
наблизило рокову розв’язку».

слово «смерть» якось несподівано перевело розмову на Жуковського. Гоголь 
задумався на кілька хвилин і раптом сказав: «справді, марудно, як оглянешся на цей 



646

Глава 9. «О ГОГОль, наш безсмертний ГОГОль!»

світ. знаєте? Жуковський пише мені, що він осліп». — «як! — знову вигукнув вражений 
Бодянський.  — сліпий пише до вас, що він осліп?»  — «так, але німці умудрилися 
влаштувати йому якусь штуковину…» Бачачи, що Бодянський не йме віри, Гоголь 
гукнув українською мовою свого слугу: «семене! Ходи сюди». він звелів йому піднятися 
до графа толстого й запитати про лист Жуковського. та графа не було вдома. — «Ну, та 
я вам опісля лист привезу й покажу». — «коли це буде й чи буде», — похмуро подумав 
про себе Бодянський… але ми маємо змогу заглянути у той лист. Жуковський дослівно 
писав таке: «…я более 6 месяцев болен глазами… Много писать к тебе не могу, да и не 
о чём: слепота не обильная материя для переписки». Про «німецьку штуковину» у листі 
не згадувалося, а сам Гоголь тиждень потому після зустрічі з Бодянським послав Жуков-
ському рецепт лікування сліпоти: «Надобно нюхать или пополам с табаком, или просто 
один высушенный лист известного нам коренеплодного растения, земляной груши».

та повернемося до Гоголя, який уже повідомляв Бодянського: «ви знаєте, 
я розпорядився без вашого відома і наступної неділі (27 січня. — В. М.) збираюся 
попоштувати вас двома–трьома наспівами нашої Малоросії, котрі Надія сергіївна 
дуже мило поклала на ноти з мого незугарного співу; до того ж, посмакуємо й давніми 
нашими піснями. Чи будете ви вільні ввечері?»  — «Ну, не зовсім»,  — як завжди, 
непевно відповів гість. «як вволите, а я вже розпорядився, і ми зберемося у ольги 
семенівни (кошелєвої. — В. М.) десь о сьомій; а втім, для більшої вірогідності, ви 
мене зачекайте: я сам до вас під’їду, і ми разом рушимо на Поварську».

це — останнє свідчення про Гоголеве захоплення малоросійськими народними 
піснями. воно пов’язане з його власним нагадуванням про недалеку смерть і датується 
часом, що справді лише кількома тижнями відділяв його від вічності. в цьому випадку 
звернення Миколи васильовича до малоросійських пісень стало надзвичайним 
засобом повернення душевної рівноваги. Нагадаю, що Павло анненков зробив 
важливе спостереження ще стосовно перебування Гоголя в Петербурзі: «…страст-
ная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии… составляло в нём 
истинное охранительное начало…»

Не випадково в  радянському виданні книги «Гоголь в  воспоминаниях 
современников» (1952) цей мудрий висновок очевидця було опубліковано з такою 
приміткою: «це твердження анненкова невірне. інтерес до героїчної історії україни 
та до народної поезії відображав не “охранительное начало” в Гоголі, а його глибо-
кий демократизм і народність». здається, не треба інших слів, які б так однозначно 
підтверджували саме думку анненкова.

занурення в  українську духовність було справжнім оберегом Гоголя протягом 
останніх років та місяців його життя. Біда в тому, що він уже давно втратив систем-
ний, повнокровний зв’язок із життєдайним українським джерелом його геніальної 
російськомовної творчості, а намагання вхопитися лише за соломинку малоросій-
ської пісні його вже не рятувало. «все було непостійним у Гоголя, все було нестійким, 
хитлявим, тремтливим… Не було за кого вхопитися, не було до кого притиснутися, 
як притискався він у дитинстві до матері» (ігор золотуський).

цікаво нагадати, як осмислив це в поетичному форматі наш земляк відомий мо-
сквознавець володимир Гіляровський. до сторіччя з дня народження Гоголя він про-
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читав на урочистому засіданні українського земляцтва в Московському університеті 
такі поетичні рядки:

Недалеко от нас этот старый камин,
кабинета угрюмые своды,
Где угас в тишине наших дум властелин
и певец украинской свободы.
Пока жил он вдали, на раздолье степном,
речь его вдохновенно звучала,
красоту хуторов над широким днепром
да приволье степей воспевала.
он ушел от своих неоглядных степей
в суету неумолчной столицы,
увидал он холодных, суровых людей,
Мертвых душ понеслись вереницы…

Призначеного дня, а  то була неділя, 27 січня, Бодянський чекав на Гоголя до 
сьомої години вечора. Нарешті, він подумав, що Гоголь забув про свою обіцянку 
заїхати до нього, й самостійно вирушив до кошелєвих, які жили на Поварській. там 
нікого не застав, бо, виявляється, померла дружина олексія Хомякова, і ця скорботна 
звістка порушила плани Гоголя провести черговий малоросійський вечір.

«О, як багато робить молитва матері!»

На початку 1852 року Щепкін був у горі — 15 січня померла його донька Фе-
кла (Фанні). Проте він турбувався про Гоголя й  на початку лютого (не раніше 
4‒7) на Масляній приїхав до нього й  намагався вивести з  апатії. лікар олексій 
тарасенков писав:

«Желая его развеселить, рассказал ему много смешного; и, когда тот оживился, 
он напомнил, что у  него нынче отличнейшие блины, самая лучшая икра и  т.  д., 
расписал ему обед так, что у  Гоголя, как говорится, слюнки потекли. Гоголь 
обещался приехать; условились во времени; но он приехал к Щепкину за час до 
обеда и, не застав его, приказал сказать, что извиняется и обедать не будет оттого, 
что вспомнил о прежде данном обещании обедать в другом месте. от Щепкина он 
возвратился домой и обедать не поехал никуда. Это, кажется, было его последнее 
свидание с  ним. спустя несколько дней он велел уже отказывать всем своим 
знакомым — и ему, т. е. Щепкину!»

існує ще одна версія останньої зустрічі Щепкіна з Гоголем, записана істориком 
літератури Федором Буслаєвим зі слів артиста 19 березня 1852 року, тобто невдовзі 
після смерті письменника:

«как-то недавно прихожу к Гоголю, — так рассказывал Щепкин. — он сидит, 
пишет что-то. кругом на столе разложены книги, все религиозного содержания.

— Неужели все это вы прочли? — спрашиваю я.
— все это надо читать, — отвечал он.
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— зачем же надо? — говорю я. — так много написано всего для спасения души, 
а ничего не сказано нового, чего не было бы в евангелии. а я, признаться, думаю, что 
всего этого написано слишком много, запутанно.

тут Гоголь принужденно улыбнулся, сказавши что-то вроде: “какой шутник!” 
а я продолжал:

— я и заповеди-то для себя сократил, всего на две: люби Бога и люби ближнего 
как самого себя».

Потім Щепкін розповів Гоголю, як зайшов до церкви у воронежі:
«Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество, и такая преданность, 

такая вера, что я и сам умилился до слез, и сам стал молиться: “Господи Боже мой! 
весь этот народ пришел тебя молить о  своих нуждах, бедах и  болезнях. только 
я один ничего у тебя не прошу и молюсь слезно! Неужели тебе нужны, Господи, 
наши лишения? ты дал нам, Господи, прекрасную природу, и  я  наслаждаюсь ею 
и  благодарю тебя, Господи, от всей души”. тогда Гоголь вскочил и  обнял меня, 
вскрикнув: “оставайтесь всегда таким!”»

таким і запам’ятався Щепкіну його друг Гоголь.
Нагадаю, чим закінчується книга еклезіястова: «Підсумок усього: Бога бійся!» 

і ще: «а понад те, сину мій, будь обережний: складати багато книжок — не буде кін-
ця, а багато навчатися — мука для тіла!»

останній сплеск української душі Гоголя в  Москві вилився в  словах, сказаних 
рідною мовою після спалення ним глав другого тому «Мертвых душ»: «Негарно ми 
зробили, негарно, недобре діло». так сказав Майстер кріпосному хлопчикові з рідної 
василівки, який служив йому в Москві в 1848–1852 роках. свідчення слуги семена, 
єдиного, хто був поруч із Гоголем тієї страшної ночі, були використані Погодіним 
у публікації про смерть Гоголя вже у березні 1852 року: 

«Ночью на вторник (у ніч з  11 на 12 лютого.  — В.  М.) он долго молился один 
в своей комнате. в три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой 
половине его покоев. “свежо”, — ответил тот. — “дай мне плащ, пойдем, мне нужно 
там распорядиться”. и он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, чрез 
которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не 
разбудить, и потом подать из шкафа портфель. когда портфель был принесен, он 
вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег 
свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и  сказал: 
“Барин! что это вы? Перестаньте!” —“Не твое дело,  — ответил он.  — Молись!” 
Мальчик начал плакать и  просить его. Между тем огонь погасал после того, как 
обгорели углы у тетрадей. он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку 
и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле 
перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. тогда он, перекрестясь, воротился 
в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал».

Проте Гоголеві слова українською мовою, наведені нами, практично не згаду-
ються російськими гоголезнавцями, за винятком вікентія вересаєва. їх зберегла 
в пам’яті й передала в листі до Максимовича його добра знайома — графиня пись-
менниця саліас де турнемір Єлизавета василівна (уроджена сухово-кобиліна, 
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1815‒1892). якось на початку 1850 року, коли Максимович був у  Москві, Гоголь 
жартома зауважив, що у професора є колишня учениця графиня саліас, до якої він 
заходить, куди б не йшов, і тому до інших не потрапляє. Письменниця добре розу-
міла, що саме Максимовичу  — Гоголевому земляку  — треба повідомити важливу 
деталь до хроніки останніх днів життя Гоголя. до речі, інший земляк письменника 
Бодянський у  листі до Григорія данилевського гірко заплакав 28 лютого: «Но вот 
беда: он в ночь, часу во втором, сжёг все свои бумаги дотла…»

На початку смертного для себе лютого 1852 року Гоголь відповів на лист далеко-
го одеського знайомого іллі Барановського. той скаржився на свої хвороби і звертав-
ся до письменника: «вы много страдали от болезни и переносили с христианским 
терпением; читая об этом в  ваших сочинениях, я  укрепился духом, чтобы нести 
и мой крест. Медики говорят, что болезненные судороги в ногах моих происходят 
от спины. Но не о болезни хочу я говорить с вами, а просить вас сказать мне, где 
и через кого вам Провидение послало возможное облегчение».

за двадцять днів до своєї смерті Гоголь втішав Барановського: «Право, не знаю, 
что отвечать вам. облегченья в моих недугах ничему другому не могу приписать, 
как только молитвам тех добрых людей, которые обо мне молились. Полагаю, что 
нужно неотступно, со слезами просить всякий день совета у  самого Христа  — 
нельзя, чтобы он наконец не вразумил нас. далее сведений моих не хватает: 
спросите у духовника».

здається, Гоголь ставився до своєї хвороби так, як вчив за вісім років до того Мико-
лу язикова: «Мне кажется, что все мази и притирания надобно понемногу отправлять 
за окошко. тело твое возбуждали довольно, пора ему дать даже необходимый отдых, 
а вместо того следует дать работу духу. На болезнь нужно смотреть, как на сражение. 
сражаться с нею, мне кажется, следует таким же образом, как святые отшельники 
говорят о сражении с дьяволом. с дьяволом, говорят они, нельзя сражаться равными 
силами, на такое сражение нужно выходить с большими силами, иначе будет вечное 
сражение. сам его не победишь, но, возлетевши молитвой к Богу, обратишь его в ту 
же минуту в бегство. то же нужно применить и к болезни… с помощию высшего 
возможно победить всякую болезнь». Гоголь ставився до своєї хвороби так, як пи-
сав за шість років до того матері: «излишне заботиться о  здоровье грех. Нужно 
ввериться одному Богу; он вылечит… я знаю только, что нужно благодарить Бога за 
всё, благодарить и за самые болезни, потому что болезни не без цели. они даются 
нам в пользу, в излечение души».

та все ж у Гоголя є слова, що свідчать про його затамоване бажання дожити до 
«старості років». якось у листі до олександра данилевського та його дружини Го-
голь писав: «По крайней мере, от всей души прошу его (Бога. — В. М.) и тебе и себе, 
чтобы на старости лет распить когда-нибудь бутылку старого вина и вспомнить всё 
пройденное время и благодарно признательно поблагодарить Бога за жизнь».

Хрестоматійно відомо, як лікували Гоголя. його біограф ігор золотуський пише:
«його лікували. йому лили на голову холодну воду (“матушка, что они со мной 

делают?”), він просив не чіпати його, говорив, що йому добре й він бажає скоріше 
померти. його силою роздягали, опускали у ванну, обмотували мокрими рушника-
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ми, саджали йому на ніс п’явок. він стогнав, кликав когось та просив подати йому 
драбину, але це вже було у ніч напередодні смерті».

та мене особливо вразили спогади льва арнольді про щиру спробу «підняти на 
ноги» Гоголя з боку двох слуг:

— если его так оставить, то он не выздоровеет, — говорил один из них, — поверь, 
что не встанет, умрет, беспременно умрет.

— так что ж, по-твоему... — отвечал другой.
— да вот возьмем его насильно, стащим с  постели, да и  поводим по комнате, 

поверь, что разойдется, и жив будет.
— да как же это можно? он не захочет… кричать станет…
— Пусть его кричит…  после сам  благодарить будет, ведь для его же пользы!
— оно так, да я боюсь… как же это без его воли-то?
— Экой ты неразумный; что нужды, что без его воли, когда оно полезно. ведь ты 

рассуди сам, какая у него болезнь-то?.. никакой нет, просто так… не ест, не пьет, не спит 
и все лежит, ну как тут не умереть? у него все чувства замерли, а вот как мы размотаем 
его, — он очнется, поверь, что очнется… на свет божий взглянет и сам жить захочет. 
да что долго толковать, бери его с одной стороны, а я вот отсюда, и все хорошо будет!

арнольді припинив ці намагання, але безхитрісний ініціатор вигадки весь час 
бідкався: «Ну, умрёт, беспременно умрёт… вот увидите, что умрёт».

Незадовго до смерті Гоголь довірився матері: «Мне все кажется, что здоровье мое 
только тогда может совершенно как следует во мне восстановиться с  надлежащей 
свежестью, когда вы все помолитесь обо мне как следует…» останній лист Гоголя до 
матері був надісланий в україну 3–4 лютого 1852 року: «Благодарю вас, бесценная моя 
матушка, что вы обо мне молитесь. Мне так бывает сладко в те минуты, когда вы обо 
мне молитесь! о, как много делает молитва матери!.. о, как нужны нам молитвы ваши! 
как они нужны нам для устроенья внутреннего!.. ваш весь, вас любящий сын Николай».

Пам’ятаєте волання гоголівського Поприщина? «спасите меня! возьмите меня!.. 
дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси тво-
его бедного сына!..»

як тонко відчув Микола рубцов убивчу відсутність матері, коли геніальний син 
розтопив піч своїми рукописами:

Никто же не проснулся, как нарочно!
Чужие люди… так тому и быть.
ах, если б мама, мама среди ночи
камин бы не позволила топить.

Недовга життєва дорога великого українця Миколи Гоголя навіки урвалась 
21 лютого 1852 року. ввечері наступного дня прах почесного члена Московського 
університету було перенесено для похоронної відправи до університетської церк-
ви тетяни Мучениці. від Нікітських воріт труну несли студенти. літератор Євген 
Феоктистов, який був серед тих, хто виніс домовину з будинку, писав івану тургенє-
ву: «огромная университетская церковь не вмещала народу… даже ночью приходил 
народ поклониться ему. Можно сказать, что вся Москва перебывала у гроба». відо-
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«о, як багато робить молитва матері!»

мий гравер іордан повідомляв Гоголевому другові художнику олександру іванову: 
«стечение народа в  продолжение двух дней было невероятное… два дня не было 
проезду по Никитской улице. он лежал в  сюртуке… с  ларовым венком на голове, 
который при закрытии гроба был снят… каждый жаждал обогатить себя сим 
памятником». згадалося, що під час похорон Шевченка кожний із присутніх поспі-
шав узяти на пам’ять листки з вінків, покладених до його труни…

Ніна Молєва у  книзі «Гоголь в  Москве» пише, що московська публіка «несла 
труну з прахом (Гоголя. — В. М.) сім верст на своїх плечах до університетської церк-
ви, де його будуть відспівувати». Насправді від будинку тализіна на Нікітському 
бульварі, де помер Гоголь, до університетської церкви тетяни Мучениці — приблиз-
но півтори версти. тож, мова може йти лише про дорогу з церкви до данилового 
монастиря. Ще Микола Берг, який виносив труну з прахом Гоголя з будинку, пи-
сав: «из университетской церкви гроб понесли также на руках вплоть до кладбища, 
в  данилов монастырь, верст шесть‒семь». уже згадана графиня саліас писала 
Михайлу Максимовичу: «за гробом пешком шло несметное количество лиц всех 
сословий… Нить погребения была так велика, что нельзя было видеть конца поезда».

у день похорону Гоголя Бодянський писав: «сегодня схоронили мы Гоголя  — 
последнюю и чуть ли не самую дорогую красу нашего русского мира… Больше ничего 
не в силах сказать… теперь: перо отказывается служить; но не могу не прибавить 
еще: такова-то судьба наших русских гениев! Ни один не дожил до старости…»

коли Григорій данилевський попросив осипа Максимовича написати про 
останні дні життя Гоголя, той відповів 28 лютого 1852 року:

«Не скажу, добродию, не скажу! и теперь я хожу, как угорелый, и на лекции по 
сю пору не соберусь никоим путём. всё он, один он — в уме и в глазах!.. Нема нашого 
рудого Панька больше, дай не буде, поки свит стоять буде».

данилевський згадував, що з Бодянським вони відвідали могилу Гоголя в дани-
ловому монастирі. коли данилевський зібрався в  україну до Харківської губернії, 
Бодянський попросив його заїхати до матері Гоголя:

«“Что бы вам, с вашего донца, проехать в Полтаву? Побывали бы в деревне Го-
голя. там теперь его мать и сёстры. им будет приятно услышать о нём; вы лично 
видели его осенью…”

Бодянский вызвался справиться о пути на родину Гоголя, предупредить о моём 
заезде мать и сестер и прислать мне к ним письмо, а также подробный туда маршрут, 
по почтовой дороге и просёлкам. он сдержал слово…»

Нагадаю, що віко Гоголевої домовини закрив його щирий друг і земляк Щепкін, 
саме його ми бачимо й на першому зображенні могили письменника в даниловому 
монастирі художника М. Голованова (1852). Про ці два духовні знаки нам, україн-
цям, треба пам’ятати.

тарас Шевченко, звичайно, дізнався про смерть Гоголя значно пізніше. у листі 
до Бодянського від 1 травня 1854 року просив: «…Піди в симонов монастир і за мене 
помолися Богу на могилі Гоголя за його праведную душу». Шевченко помилявся 
щодо монастиря, але це набуло містичного змісту, коли у записній книжці Гоголя за 
1841–1845 роки зустрів помітку: «симонов монастырь». в  іншій записній книжці 
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Гоголь перераховував деякі монастирі й церкви «по дороге к симоновскому». Ніби 
кобзар відчував, що симонов монастир Гоголю не чужий. Майже водночас із Шев-
ченком згадував про Гоголя його друг Максимович. Написавши у квітні 1854 року 
свою автобіографію для Біографічного словника професорів і  викладачів Москов-
ського університету, Михайло олександрович раптом дописав до неї невеликий 
«Помянник», на третину присвячений Гоголеві: «…вижу во сне Гоголя, будто пришел 
ко мне и  говорит: послушай, какую спою тебе песню! и, ставши среди комнаты, 
начинает выпевать сквозь зубы, с  своими жестами, такие глубокие и  сильные 
звуки, и  все crescendo, что я  и  пробудился от них с  слезами на глазах… а  через 
несколько дней опять вижу Гоголя, в  Москве, и  с  ним все мы за круглым столом 
в веселой пирушке; и хлопочет он над вазою, готовя напиток, как бывало готовил 
именинную жженку… странно: о кончине Гоголя пришла мне весть от сестры моей 
из золотоноши, в день его рождения, и в тот день, как хоронила его Москва, здесь 
хоронил я мою любимую украинку, мать моей нынешней жены!..» тоді ж — у квітні 
1854-го — Максимович із докором писав Григорію данилевському: «Не странно ли, 
что я так охотно послал две дюжины писем ко мне моего возлюбленного Гоголя, для 
его биографии, предпринятой в “современнике”, — и знаю, что она уже напечатана 
давно, и не вижу ее доселе. Хоть бы из дефектного экземпляра вырвали те листки, где 
биография, и прислали мне!»

у той час, коли Щепкін відвідував данилов монастир, Максимович тужив за 
Гоголем, а Бодянський виконував прохання Шевченка, над могилою письменника 
піднімався невисокий дерновий горбок, увінчаний хрестом (очевидно, дерев’яним). 
у 1880-х роках біля узголів’я з’явилася брила дикого каменю, прислана іваном ак-
саковим із криму (за іншими даними її привезли з уралу); вона служила «голгофою» 
високому мідному хресту. На строгому масивному надгробку з чорного поліровано-
го граніту було викарбовано тексти із старого завіту. огорожа на могилі з’явилася 
аж у 1909 році.

Готуючи у 2008 році до друку книгу «українська душа Москви», я писав: 
«у 1931 році прах Гоголя було перепоховано на Новодівочому кладовищі. 

Гоголезнавець ігор золотуський говорить, що при цьому труну пограбували. з того 
часу могила Гоголя увінчується офіційним бюстом від не існуючого нині радянського 
уряду на відміну від хреста, який стояв над прахом письменника в  даниловому 
монастирі. Хочеться вірити, що цю прикрість колись буде виправлено. Наші предки, 
хоронячи Гоголя, свято виконали його заповіт: “завещаю не ставить надо мною 
никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном”. 
виконаймо цей заповіт і ми».

слава Богу, до 200-річчя від з народження письменника на його могилі було-та-
ки поставлено хрест із «голгофою» та відтворено первісний надгробок.
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Шевченко називав його Грицем

Український художник Григорій Миколайович Честахівський (1820–1893) на-
родився у 1820 році в посаді Петриківка (Нова Прага) олександрівського повіту 
Херсонської губернії (тепер — кіровоградської області) в родині військового по-
селенця. Навчався в академії художеств у Петербурзі. довгий час вважалося, що 
знайомство Григорія Честахівського з тарасом Шевченком відбулося в 1858 році. 
це стверджувалося, скажімо, в  «Шевченківському словнику» (1978), а  нині цю 
ж  дату названо в  сучасних «Примітках» до «спогадів про тараса Шевченка» 
(2011). Проте в «коментарях» до 6-го тому Повного зібрання творів тараса Шев-
ченка у дванадцяти томах підтримано датування Петра Жура про першу зустріч 
поета з Честахівським, висунуте в книзі «Шевченківський Петербург»: «Шевчен-
ко познайомився з ним у 1844 році, коли разом вони навчалися в класі історично-
го живопису під керівництвом к. П. Брюллова». Честахівський відразу захопився 
поетом.

як пише Євген Нахлік, закінчивши петербурзьку академію художеств 
в  1854  році, Честахівський у  чині колезького реєстратора працював дрібним уря-
довцем у  департаменті військових поселень аж до його скасування на початку 
1858 року, а від 10 березня наступного року перейшов до канцелярії капітулу ро-
сійських імператорських і  морських орденів. На початку 1883 року капітул було 
реформовано, й Честахівського залишили поза штатом. Після цього він часто й по-
довгу гостював у Шевченкового знайомого василя тарновського в качанівці на Чер-
нігівщині, лише зрідка навідуючись до Петербурга.

Честахівський найкраще виявив себе художником-копіїстом і не залишив по-
мітного сліду в історії українського малярства. Проте він увійшов назавжди в історію 
україни людиною, яка свято виконала останній заповіт кобзаря — перевезти його 
прах в україну.

стосунки Честахівського та Шевченка відновилися після приїзду поета з  Мо-
скви в Петербург навесні 1858 року. олександр лазаревський згадував:
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«с переселением Шевченка в Петербург… в круг его близких знакомых скоро 
вошёл Г. Н. Честаховский. сближение последовало сначала на задушевном пении 
Честаховским малорусских песен, а  затем горячая привязанность певца к  поэту 
была последним оценена, и Г. Н. Честаховский стал одним из частых и желанных 
посетителей Шевченка, когда последний зажил своим хозяйством в  здании 
академии Художеств».

Григорій Честахівський любив співати в колі друзів, і Шевченко приєднувався 
до нього: «йому подобалося моє виконання, і він вважав, що я співав серцем, — зга-
дував Честахівський.  — це він мені казав! Мені. та що мій спів порівняно з  тим, 
як він сам співав!» Григорій Миколайович швидко став одним із найближчих друзів 
тараса Григоровича. Про їх душевну близькість свідчать дві прижиттєві фотографії 
поета, на яких він зображений із Честахівським. Шевченко тепло ставився до Честа-
хівського, називав його Грицем, любив, коли він був поруч. збереглася Шевченкова 
записка Честахівському, написана 18 травня 1858 року, коли в Петербурзі був Ми-
хайло Щепкін: «Грицю! Як хочете побачить старого Щепкіна, актера, й матимете час, 
то приходьте в 7 часов к Лазаревському. Т. Шевченко». 

судячи з усього, Честахівський був із Шевченком на вечорі в Медико-хірургічній 
академії у квітні 1859 року. Принаймні, Григорій Миколайович зробив приписку на 
копії Шевченкової поезії «N. N.», що вона присвячена дочці священика крупниць-
кого, яку поет і зустрів на тому вечорі:

   така, як ти, колись лілея
На іордані процвіла,
і воплотила, пронесла
святеє слово над землею.
якби то й ти, дністровий цвіте…
Ні, ні! крий Боже! розіпнуть.
в сибір в кайданах поведуть.
і ти, мій цвіте неукритий…
Не вимовлю…
                    веселий рай
Пошли їй, Господи, подай!
Подай їй долю на сім світі
і більш нічого не давай.
та не бери її весною
в свій рай небесний, не бери,
а дай твоєю красотою
Надивуватись на землі.1

відомо, що поет подарував Честахівському «кобзар» 1860 року: «Козакові Грицеві 
Честаховському. Кобзар Тарас».

1  копію цього вірша, виконану Честахівським і  пізніше втрачену, було надруковано в  журналі 
«Наше минуле» (1919, № 1–2). вона містить дрібні неспівпадання з основним текстом (рядки 11–12: 
«Подай їй, Господи, подай / Пошли їй долю на сім світі…»). якщо це не випадкова перестановка початку 
рядків, то не виключено, що Григорій Честахівський мав інший автограф, нині втрачений.
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у спогадах про Шевченка Честахівський розповідав цікаву історію про те, як 
художник одного разу дуже бідкався, що не збреде натурщиці для парсунку виду ко-
зацької вроди. «а постривайте, батьку, я понишпорю, чи не надибаю де гніздечко, 
щоб підобрать орлицю, може, Бог погодить, а фортуна стане в пригоді». — «Будьте 
ласка, сердечно вас прошу, поклопочіться, як мога, бо мені дуже, дуже треба».

і Честахівський привів до Шевченка для позування кріпосну дівчину одарочку. 
зі слів Честахівського, художник дуже радів з того:

«…я так зрадів, звеселів, обновивсь серцем, як радіють вірющі, що Христа 
дочекались на великдень; наче важке тягло з  грудей зсунулось. десять рік 
просидівши в оренбурзі, наче в густім тумані, як кайданник в мурах, не бачивши 
сонця, ні живої людини, а вчора несподівано — чорнява одарочка, як маків квіт на 
сонечку, загорілась на моїх пилом припалих очах і, як те сонечко ясне, освітила мої 
очі, просяяла туман з душі заснулого серця. Хвалити Богу, що не вмер на чужині, 
оце довелось побачити, подивиться на маків квіт з козацького огороду! Що за люба 
дівчинка, ота одарочка: який голосочок, яка мова, дзвенить краще срібла, а  душа 
яка славна, чиста. Ще не вспіла зачумитись петербурзьким смердючим духом. як 
пташка з божого раю, нащебетала мені в оцих мурах сумних. Наче ненька україна 
тхнула мені в серце теплим, легким духом, пахучими нивами, запашистим квітом 
вишневих садочків і трави зеленої, як побачив чистісіньку свою людину, почув рідну 
мову. ох Боже мій! коли б скоріш літо, помандрую на вкраїну. дуже закортіло…»

Милостивий, ти до мене добрий:
Плакуном нехай не поросте
та дорога, за якою — обрій,
україна, дівчинка і степ…
          Любов Голота

тарас Григорович розпитував у Честахівського про красуню з україни. той роз-
повідав, що вона — кріпачка, вся сім’я і весь рід її — кріпаки князів Голіциних. Бра-
ти наче з води виросли, як один, хороші на вроду. Федір — кухарем, Микола слугує 
князеві, чистить чоботи і всяке збіжжя, а Петро-маляр — попихач усяких одбутків 
у княгині. Григорій Миколайович розповідав, а кобзар тихесенько ходив, похилив-
шись, уздовж майстерні, в оксамитових чоботях і кобеняці козацькому. Густі брови 
його осунулись, наче темна хмара холодно насурмила очі… Промовив: «Горе-горенько 
в світі, лишенько тяжке, яке добро гине і нікому рятувати!» далі цитую Честахівського: 
«Хто чував, як, було, теплесенько гріє в серце його ясна, тепла, як грій сонця, мова, 
як поведе розмову про свою запашну неньку україну і люд козачий… Хоть найсухіше 
серце розтопить і видавить з його криваву сльозу… Хто чував, у того й дідом не замре, 
не заніміє, щемітиме в серці його голос, щире слово і довіку райським співом правди 
на душі буде витати. в його серці любов до народу українського така завбільшки, як 
той світ просторий, і така ясна й тепла, як освіт сонця Божого».

Григорій Честахівський записав у 1859 році дивовижну Шевченкову розповідь 
про пригоду, що трапилася з поетом на великдень 1845 року в селі Мар’їнському на 
Миргородщині:
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«сиджу я, рисую. думав, що так якась скотина вештається, або свиня, або бузі-
вок. аж чую, щось позаду мене шамотить. я розслухав, що це людська похідь. і про-
мовило: “Простіть мене, будьте ласка, прошу вас від щирого серця, випийте чарочку”. 
я оглянувся і бачу: стоїть з пляшечкою, й налило чарочку горілки, й частує мене. та, 
видно, таке щире та добряче. й само вже, видно, під чарочкою. я випив, подякував. 
а  воно дістає з  кишені паски: “ось, будь ласка, заїжте святим хлібом”. та налило 
й другу. я випив і другу. а воно давай благать мене до себе на обід. а тут вийшла з хати 
й жіночка в намітці й теж благає на обід. я пішов, а людці побачили та й посходились 
у  хату чоловік з  десяток. я  сів на покуті з  чесним людом та й  обідав. а  потім мені 
поназносили і  крашанок, і  пасок, і  всякої всячини. і  кожне благає: “Будьте ласка, 
візьміть від мене”. а те собі, а те собі, і так як у божім раї. Пообідав я весело між тим 
чистим та щирим серцем простим нашим людом на третій день празника».

Наприкінці життя поета Честахівський записав також розповідь Шевченка про 
його навчання в академії художеств у Петербурзі та дружбу з василем Штернбергом1:

1  точна дата цього запису невідома. Певно, що він не є дослівним, а зроблений по пам’яті якийсь 
час потому після розповіді поета. тому в мові запису поєдналися нотки, притаманні не лише Шевченко-
ві, а й самому Честахівському.

з художником василем івановичем Штернбергом (1818–1845) Шевченко дружив під час навчання 
в академії художеств, вони жили разом на одній квартирі в Петербурзі на 11-й лінії васильєвського острова. 
На цей час молодий Штернберг уже побував у 1836–1838 роках в україні, де написав багато пейзажів та 
жанрових картин. тривалий час жив і працював у качанівці, в маєтку Григорія тарновського. одним із 
перших у росії звернувся до тематики українського народного побуту. (картина Штернберга на малоро-
сійську тему й зараз виставлена в експозиції третьяковської галереї.) твори Штернберга подобалися карлу 
Брюллову. за картину «свячення пасок у Малоросії» (1838) (у Шевченковій повісті «Музыкант» читаємо: 
«…Я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга “Освящение пасок”, и мне стало грустно...». — В. М.) Штерн-
берга було нагороджено золотою медаллю академії художеств, що дало йому право на відрядження до італії 
для продовження освіти; влітку 1840 року виїхав до італії, де помер від сухот у 27 років. Перед від’їздом 
Шевченко подарував йому примірник «кобзаря», на якому написав вірш «На незáбудь Штернбергові»:

Поїдеш далеко,
Побачиш багато;
задивишся, зажуришся, —
згадай мене, брате!

Штернберг намалював олівцем кілька портретів Шевченка і шаржовані малюнки «Шевченко з ков-
дрою», «замість чаю ми поголилися». Характерно, що в колекції мистецьких творів, які залишилися після 
смерті Шевченка, крім його робіт, збереглися й рисунки Штернберга. один із них — «Недорисований 
тарас». інший було описано так: «кобзар Шевченко в молоді роки, стоячи, малює картину. Перед ним 
намічена олівцем роздягнута пані стоїть навколішках». зі свого боку Шевченко розповідав, як і він ма-
лював друга: «Походивши немного по набережной, я пошёл на квартиру. Штернберг ещё спал, я тихонько сел на 
стул против его постели и любовался его детским непорочным лицом; потом взял карандаш и бумагу и принялся 
рисовать спящего… друга». в «кобзарі» 1840 року вміщено як фронтиспіс офорт Штернберга «кобзар з по-
водирем». у цьому ж виданні поет присвятив Штернбергові поему «іван Підкова».

Шевченко був єдиний, хто написав Штернбергові в рим, а той у липні 1842 року відповів: «…Прошу 
тебя, любезный Шевченко, не думать, чтобы я мог забыть друзей моих, это было бы так же неблагород-
но, как забыть человека, который мне сделал добро… Прощай, любезный Шевченко, будь здоров, и дай 
Бог тебе успеха, чтоб скорее быть к нам… Мокрицкий, который занимается искусством с необыкновен-
ной яростью, хотел тебе приписать, но уже поздно теперь…»

у повісті «Художник» Шевченко змалював образ Штернберга:
«На второй день поутру Штернберг взял свою толстую портфель, и мы отправились к карлу Пав-

ловичу (Брюллову. — В. М.). он был в восторге от вашей однообразно-разнообразной, как он выразился, 
родины и от задумчивых земляков ваших, так прекрасно-верно переданных Штернбергом.

и какое множество рисунков, и как все прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной 
бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, 
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«давно это было, ходили мы с покойным Штернбергом на смоленское кладбище 
рисовать лопухи — очень уж хорошо они получаются на картине; больно красиво 
выходит, особенно, если на переднем плане нарисовать. в те времена мы еще были 
учениками академии. Бывало, наступит лето, мы встанем пораньше, до восхода 
солнца, да и  побредем на смоленское рисовать лопухи, вымокнем все от росы, 
будто настоящие рыбаки, пока найдем самые красивые, и тогда уж располагаемся 
для работы. и  рисуем, рисуем, пока солнышко высоко-высоко не поднимется. 
а как станет посильнее пригревать, тогда уж мы засунем работы в папки, попрячем 
в  карманы  — и  давай домой! да по пути и  свернем на другую тропинку, что за 
главным проспектом начинается, там небольшой деревянный домишко, в  нем 
жила немочка с  дочкой  — она, бывало, сварит кофе, мы напьемся, поблагодарим 
и уже тогда идем в академию, в наши мастерские, беремся за доброе дело — строить 
спас и острые верхушки возводить, и так часов до трех‒четырех, пока не придет 
пора обедать. а пообедав, опять рисуем часов до семи, а там, напившись чаю, идем 
пошататься на главный проспект или же в гости к знакомым.

как же прекрасно нам тогда жилось! Что за добрейший и чистый человек был 
Штернберг! Боже мой, как вспомню, как замечательно, как весело было дружить 
с ним! Гуляем, бывало, по проспекту, и соберется нас целая группа. договариваемся, 

наваленной мешками. все это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! очей не отведешь. 
или под тенью развесистой вербы у  самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилася 
в воде, как в зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают. вот и вся картина, и какая полная, 
живая картина!

и таких картин, или, лучше сказать, животрепещущих очерков полна портфель Штернберга (се-
ред рисунків Штернберга в колекції Шевченка були: «Хати під садочками», «селяни під хатою», «Хатка 
поглядає з лісу на озеро чи на ставок» та ін. — В. М.). Чудный, бесподобный Штернберг!»

у повісті «Художник» є згадка про те, що героя та Штернберга друзі називали кастором і Поллуксом, 
тобто братами-близнюками з античної міфології, які стали назовними для визначення вірної дружби.

На засланні Шевченко неодноразово згадував Штернберга. Микита савичев, який побував у по-
ета в Новопетровському укріпленні в травні 1854 року, писав, як той розповідав йому про своє нелегке 
життя в Петербурзі: «“але бували і в нас свята, — казав Шевченко, — коли мені чи васьці Штернбергу 
(якого інколи називав і васенькою) вдавалося намалювати портрет з якогось купця або чиновника. тоді 
ми винагороджували себе ‘за всі голодні дні’”. з Штернбергом у Шевченка була найтісніша дружба; го-
ворячи про нього, він часто додавав: “душа-людина”. Шевченко зрадів, як приємній несподіванці, коли 
я сказав йому, що бачив Штернберга в уральську влітку 1839 року».

у щоденнику 10 липня 1857 року Шевченко записав, як у 1839 році василь Жуковський, повернув-
шись із Німеччини, запросив його та Штернберга до себе, й вони — молоді та зухвалі — висловлювали 
вголос не завжди схвальну оцінку творів німецьких майстрів: «...довели до того кроткого, деликатно-
го василия андреевича, что он назвал нас испорченными учениками карла Павловича (Брюллова. — 
В. М.)… Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены 
за терпение первоначальным эскизом “Последнего дня Помпеи”, ловко начерченным пером и слегка 
попятнанным сепиею».

у березні 1858 року в Москві, зайшовши до аполлона Мокрицького, поет записав у щоденнику: «…
Полюбовался эскизами незабвенного друга моего, покойного Штернберга…»

Шевченко пам’ятав свого друга («Мы были тогда с Штернбергом едва оперившиеся юноши…»), і зустріч 
з його ескізами була для поета несподіваною, але радісною. з болючим щемом він згадав щасливу дружбу 
зі Штернбергом. у повісті «Музыкант» недарма є такі слова: «При имени Штернберга я многое и мно-
гое вспоминаю». до того ж, Мокрицький, напевне, розповів Шевченкові про те, як вони працювали із 
Штернбергом у римі, показав італійські малюнки молодого художника. Може, вони згадали випадок, 
зафіксований у спогадах Мокрицького. Штернберг на запрошення володимира даля поїхав в орен-
бурзький край, а Шевченко не встиг його провести: «…Прийшов Шевченко й дуже шкодував, що не 
застав Штернберга й не попрощався з ним».
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куда направиться, и идем — либо к кому-нибудь из товарищей, либо в академию, 
в мастерские — провести вечер за беседой, иногда и Брюллов среди нас оказывался…»

Григорій Честахівський узяв участь в описі кімнати тараса Шевченка після його 
похорону. Поетовий знайомий зосим Недоборовський згадував:

«После смерти тараса Григорьевича квартира, которую он занимал в академии 
художеств, была опечатана, а  после похорон, спустя немного времени, я  получил 
официальное приглашение от полиции, как домовладелец, присутствовать 
при описи его имущества, а  Григорий Николаевич Честаховский, как эксперт, 
в  качестве художника, для оценки художественных произведений, оставшихся 
после покойного. опись производил полицейский офицер, — поручик китченко. 
квартира состояла из одной довольно обширной — длинной, под сводами, комнаты, 
все стены которой почти исписаны были карандашом. в  комнате царил полный 
беспорядок; бумаги лежали на полу разбросанными. сначала я  с  Честаховским 
посписывали со стен, что нашли нужным, и что немало заняло у нас времени; затем 
приступили к описи и, по приведении всего в известность, за исключением платья, 
все было нами взято и отдано Михаилу Матвеевичу лазаревскому».

«В чужу землю в чужій домовині»

сталося так, як тарас Шевченко сам і напророчив у двадцять п’ять літ у Петер-
бурзі, що його серце «ляже в чужу землю в чужій домовині». Помер поет 26 лютого 
(10 березня) 1861 року; надвечір того ж дня його тіло було перенесено до церкви 
петербурзької академії художеств, біля якої тарас Григорович мешкав. Похорон від-
бувся 28 лютого на смоленському кладовищі неподалік від церковної дзвіниці, де 
Шевченко не раз бував і мав свій улюблений куточок. він навіть лишив нам усім на 
згадку малюнок «куток смоленського кладовища в Петербурзі», виконаний олівцем 
та сепією влітку 1840 року1.

На похорон українського генія зібралося багато людей: учені, письменники, ху-
дожники, громадські діячі, журналісти, студенти… Численно була представлена ве-
лика українська колонія в Петербурзі на чолі з організацією «Громада» і редакцією 
часопису «основа». Чимало було людей із польської колонії в місті. Приїхав пред-
ставник московського студентства П. Петровський.

студент Петербурзького університету Феоктист Хартахай писав у  той час: 
«усі письменні люди, теж узнавши, повалили, мов хмара… у  церкві шилом не по-
вернеш…» за поетовою труною йшов майже весь Петербурзький університет і вся 
академія художеств. у жалобній процесії були Федір достоєвський, лев Жемчужни-
ков, Микола лєсков, Михайло Михайлов, Микола Некрасов, іван Панаєв, олександр 
Пипін, Михайло салтиков-Щедрін та багато інших письменників і художників.

1  до списку мистецьких творів Шевченка, складених Григорієм Честахівським після смерті коб-
заря, ввійшли, зокрема, «рисунок з натури на смоленськім кладовищі» (олівцем на папері), а також ри-
сунок «верби на смоленськім кладовищі», про який Честахівський написав: «любиме місце кобзареве. 
ступенів з десяток від цього місця він був захований…»
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серед тих, які стояли ближче до поетового тіла, виділялися постаті Панте-
леймона куліша, Миколи костомарова і  василя Білозерського  — «братчиків» 
Шевченка в  1847  році. лев Жемчужников, який у  березневому числі журналу 
«основа» опублікував безцінну розповідь про смерть і  похорон Шевченка, писав: 
«тяжело, невыносимо — мучительно было прощание… Благоговение к покойному 
и  ненарушимая тишина были кругом… Непритворная любовь и  уважение 
к Шевченку крепко сдружили нас… каждое сказанное слово был готов каждый из 
нас повторить громко, — оно нам всем принадлежало»1.

того дня над труною поета було виголошено кілька промов, спочатку в церкві, 
затим на кладовищі. з  українців говорили Пантелеймон куліш, василь Білозер-
ський, Микола костомаров, олександр афанасьєв-Чужбинський, Петро таволга-
Мокрицький, Феоктист Хартахай. із росіян — Микола курочкін, від поляків висту-
пив владислав Хорошевський.

зупинимося коротко на кожному зі скорботних виступів, бо вони вражаюче від-
творюють атмосферу прощання з великим українцем, що, на превеликий жаль, не 
збережено стосовно московської панахиди в квітні 1861 року, та передають глибо-
чінь розуміння в обох російських столицях непоправної втрати.

Першим над покійним говорив, ще в церкві, Пантелеймон куліш: «Нема з нас 
ні одного достойного проректи рідне українське слово над домовиною Шевченка: 
уся сила і  вся краса нашої мови тільки йому одному одкрилася. а  все ж  ми через 
нього маємо велике і дороге нам право — оглашати рідним українським словом сю 
далеку землю». куліш особливо підкреслив міжнародне значення творчості поета, 
передусім у слов’янському світі. Першим після його смерті куліш процитував рядки 
із Шевченкового вірша «доля»:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
зерна неправди за собою.

«великий і святий завіт! — говорив куліш. — Будь же, тарасе, певен, що ми його 
соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що ти нам проложив єси. коли ж не стане 
в нас снаги твоїм слідом простувати, коли не можна буде нам, так як ти, безтрепетно 
святую правду глаголати: то лучче ми мовчатимем…»2

1  у  журналі «основа» за березень 1861 року, де були опубліковані спогади льва Жемчужникова 
і промови на похороні Шевченка, тексти наведені тією мовою — російською чи українською, — якою 
були виголошені або написані. цей принцип зберіг і я.

2  двадцять восьмого лютого 1861 року Пантелеймон куліш писав якову кухаренку:
«великий і славний на весь світ кобзар наш тарас уклався спати до страшного суду. Поховали ми 

його вчора з великою шанобою. Над домовиною його в академічній церкві говорили ми речі поважні, 
хвалячи його подвиги словеснії і дякуючи йому за добру науку. Перше всіх сказав слово я — і таки так, як 
оце до вас пишу, за мною Білозерський, а за ним костомаров, тиї-то, бачте, козарлюги, що вкупі з ним 
бідували та, бідуючи, душі свої гартували, а потім ще багато було всяких річей, і в церкві й на могилках. 
весь університет проводжав його домовину, лавровими вінками вкриту. студенти не дали її коням вез-
ти, а самі несли аж до самісінької ями. тут мертвих возять закривши, а ми свого тараса провели одкрито-
го. Багато людей усякого чину йшло за його домовиною, а було б удесятеро більше, коли б дурна поліція 
дозволила припечатати в газетах, що вмер Шевченко, а то більша часть города й досі не знає. Писав би 
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затим слово взяв редактор журналу «основа» василь Білозерський, який повторив 
уже згадані кулішем рядки з Шевченкової «долі»: «оце ж і твій завіт, для нас, для твоїх 
синів-українців. як доживемо ми до того, що й об нас люди скажуть: “у вас нема зерна 
неправди за собою” — оттоді настане тобі праведна наша дяка, і з чистих діл наших спо-
рядиться тобі віковічний пам’ятник». Білозерський наголосив, що Шевченкова поезія — 
«високе слово правди і любові» — належить не лише українському, а й іншим народам.

Микола костомаров також говорив про це: «Шевченко не був лише поетом для укра-
їни». видатний історик запропонував попрощатися з поетом словами української думи:

слава твоя не вмре, не поляже!
Буде слава славна
Поміж козаками,
Поміж друзями,
Поміж лицарями,
Поміж добрими молодцями!

схвильований костомаров заридав і не зміг закінчити промову1.
Поляк владислав Хорошевський сказав над труною поета:
«Пусть также и польское слово, короткое, но сердечное, раздается у твоего гроба, 

достойный поэт русинский! ты любил свой край родной, свой днепр синий, свой 
народ сермяжный; ты был мощным певцом этого народа; на слезы его ты всегда 
отвечал слезами. Честь же тебе, достойный тарас, честь тебе…

Но пусть у  твоего гроба умолкнут всякие упреки, пусть здесь слышится одно 
сердечное слово: честь тебе! 

за ошибки отцов не отвечают их дети, не станем же вспоминать здесь про старые 
споры давно минувшего, а скажем лучше братское: “полюбим друг друга”2. о, если бы 
твоя смерть, почтенный тарас, и  этот торжественно-печальный обряд были нача-
лом новой жизни! о, если бы на твоей могиле умолкло хоть несколько ненавистей, 

до вас багато, та сльози очі заливають. Ми вже зібрали тут тисяч зо дві цілкових, щоб перевезти тараса 
на вкраїну і що-небудь добре вчинити на вічну йому пам’ять — школу яку або що.

Може, хто і в вас найдеться охочий до цього доброго діла, то нехай висилає свою частину Михайлу 
Матвійовичу лазаревському в с.-Петербург, на василівський острів в 5 лінію, дом вороніна. так що ми 
тепер з вами, чорноморцями, посиротіли. Може, й через сотню літ не явиться такий кобзар на україні». 

своїм виступом на похороні поета куліш хвалився й у листі до матері Гоголя Марії іванівни 19 бе-
резня 1861 року: 

«вы удивитесь, когда я скажу, что многие неукраинские посетители остались еще больше довольны 
моим словом, чем украинцы. они никак не воображали, чтоб украинский язык мог выражаться с таким 
достоинством о предметах высоких. тут стояли враги мои Панаев и Некрасов, но и те очень хвалили мою 
речь общим нашим знакомым. Многие плакали, а при выходе из церкви люди мало знакомые со мной тес-
нились ко мне, чтоб пожать мне руку и поблагодарить. дело в том, что я взял темою свободу мысли и идею 
народности и высказался так решительно, как в небольшом кружке близких людей. Моя речь будет напеча-
тана, а если не позволят, то она есть в Полтаве: я послал Пильчикову для прочтения братии».

1  очевидець згадував, що на кладовищі костомаров «весь час оглядався, мучився, стоячи на місці, плу-
тався в шубі і раптом спіткнувся й упав». Після похорон люди говорили, що «надзвичайно теплу, зворушли-
ву промову сказав сьогодні на могилі Шевченка костомаров, докінчити він її все ж не зміг, заридав…».

2  згадаймо тут Шевченкові слова з  «Передмови» до «Гайдамаків» про боротьбу козаків із ляхами: 
«серце болить, а розказувати треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай брата-
ються знову з своїми ворогами». 
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если бы это начало повело в будущем к постепенному взаимному, братскому уразу-
мению и к забвению давних неправд и принесло как зернышко, брошенное в землю, 
обильный плод! Это был твой прекраснейший венец и величественный памятник»1.

іван дзюба зауважив, що владислав Хорошевський говорив власне про те, що тоді 
хвилювало й українців, і поляків, і передових росіян: як розв’язати тугий вузол давніх 
історичних кривд. його промова перегукувалася з думками, які висловлював Шевчен-
ко в поезіях та в спілкуванні з польськими друзями. На жаль, події розвивалися в про-
тилежному напрямі й несподівано швидко: після кривавого придушення польсько-
литовсько-білоруського повстання 1863 року царизм розпочав тотальне «обрусение 
Юго-западного края», одним із аспектів якого була й заборона української мови (так 
званий валуєвський циркуляр), недільних шкіл, видання популярних брошур для на-
роду; припинила діяльність «основа», на яку покладалося стільки надій. лише кілька 
років, як почало подавати голос українство, і йому знову було зав’язано рота…

два виступи над труною кобзаря були поетичними. ось кілька віршованих строф 
українського та російського письменника олександра афанасьєва-Чужбинського:

Не в степу, не на могилі —
Над дніпром широким —
ти заснув єси, кобзарю
вічним сном глибоким2.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
круг тебé чужа-чужи́на…
та не чужі люде:
Є кому тебе оплакать,
Є — і довго буде.

Покоління поколінню
об тобі розкаже,
і твоя, кобзарю, слава
Не вмре, не поляже!

український літератор, Шевченків знайомий, Петро таволга-Мокрицький чи-
тав над могилою поета:

Не в хоромах, не в розкóшах
смерть тебе постигла:
у хатині орел сизий
склав широкі крила;
дві свитини красять стіни,
да і то старенькі,
Плахоткою сестриною
зап’яті гарненько, —

1  друкуючи виступ владислава Хорошевського на похороні Шевченка, редакція журналу «основа» 
зазначала: «з великим задоволенням і вдячністю вміщуємо тут цю прекрасну, благородну промову. вона 
показала, що наш народний поет вселяв почуття справедливості соплемінникам нашим, які вивищу-
ються над забобонами».

2  ці рядки в україні стали народною піснею, яку й нині виконують кобзарі біля Шевченкової могили.
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тільки всього!..
ой не тільки — дивись скільки
зібралося люду
різних батьків і язиків1…

Під час цих проникливих і схвильованих промов труну не закривали, й очевидці 
свідчили, що кожний із присутніх поспішав узяти на пам’ять листки з вінків, покла-
дених до неї… скажімо, Хартахай писав, що «на поета возложили лавровий вінок, із 
которого я увірвав три листика і каждий прикладував до його широкого лоба». На мо-
гилу поета було також покладено вінки з металевими листочками, які шанувальники 
кобзаря брали на згадку й потім берегли як святиню, передаючи своїм дітям, онукам, 
правнукам. три з них дійшли до нас і експонуються в канівському музеї тараса Шев-
ченка… домовину несли без віка до самої могили. в цей час пішов густий і мокрий сніг. 
якась жінка сказала: «се діти послали з україни свої сльози по батькові».

коли домовину опустили в могилу, наступала тиша: труну запаювали в свинце-
вий ящик. Феоктист Хартахай свідчив: «труна була дубова, оббита срібною парчею, 
на узглавії кришки на срібній дощечці було написано: “украинский поэт тарас 
Григорьевич Шевченко. 1861 февраля 26 д.”. дубову труну положили у  свинцеву 
через те, що його повезуть на україну». у книзі «святиня» зінаїди тарахан-Берези 
читаємо: «Поховали поета на смоленському кладовищі в дубовій домовині, яку по-
ставили в дощану скриню, вкриту зсередини свинцем»2.

Після цього було виголошено ще дві промови. Хартахай, зокрема, говорив: «сум-
но і страшно вимовить: “тарас Григорович умер!”, а ще страшніше сказати: “На чу-
жій чужині!”… україно, україно, де твій син вірний? Мова українська! де твій батько, 
що тебе так шанував, що через його й тебе ще більше поважати стали?.. спи ж, тату, 
поки правда з кривдою силу мірять буде, поки правда запанує на світі!»

далі, плачучи, говорив поет Микола курочкін3, який був у дружніх стосунках із 
Шевченком:

1  цікаво, що василь Білозерський у своїй промові також говорив, звертаючись до небіжчика: «Бач, 
скільки зібралось доброго люду коло тебе. різних батьків і різних язиків…»

2  коли 26 квітня 1861 року домовину з тілом кобзаря викопали, то свинцеву труну було покладено 
в  основу, оббиту по кутах металом і  в  двох місцях стягнену металевими пасками. Четвертого квітня 
1939 року в зв’язку з будівництвом пам’ятника тарасу Шевченку в каневі було розкрито склеп, у якому 
поховали поета: «в склепе находится цинковый гроб с прахом великого поэта-революционера. цинко-
вый гроб содержится в сосновом гробу… На крышке соснового гроба лежала серебряно-зелёная парча 
и медная табличка, окружённая веночками. На табличке написано: “тарас Григорович Шевченко, укра-
инский поэт. 1861 г., февраля 26, сПБ”. Між іншим, навесні 2005 року так само ховали Папу римського 
іоанна Павла іі: цинкова труна — в сосновій.

3  курочкін Микола степанович (1830–1884) — російський поет і журналіст, один із перших пере-
кладачів його творів російською мовою, зокрема переклав поезії «доля», «Муза», «огні горять, музика 
грає…», «один у другого питаєм…». Про знайомство з братами василем і Миколою курочкіними Шев-
ченко записав у щоденнику 26 квітня 1858 року: «…Лично познакомился с поэтом Курочкиным и с братом его 
Николаем, достойным молодым человеком».

збереглося дві записки Миколи курочкіна поету. в одній із них (серпень 1859 року) він писав:
«Что это значит, милый тарас Григорьевич, о тебе ни слуху ни духу? я толкался в академию раза 

три, стучался у дверей… дверь не отворялась, я обращался вспять…
а между тем, я не знаю, по нраву ли тебе мои переводы “к музе” и “к доле”?
доставь же мне еще что-нибудь из своих заветных стихотворений.
   всей душой тебя любящий Н. Курочкин».
внизу рукою Шевченка олівцем написано:  «Быть первому. А впрочем, быть по сему… Август».
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«…еще одна чистая, честная, светлая личность оставила нас; еще один человек, 
принадлежавший к  высокой семье избранников, высказавших за народ самые 
светлые его верования, угадавший самые заветные его желания и передавший все 
это неумирающим словом, — окончил горькую жизнь свою, исполненную борьбы 
за убеждение и всякого рода страданий… Не о многих можно сказать, как об нем: он 
сделал в жизни свое дело! 

счастье в жизни было не для него, — его ждет другое, посмертное счастье — 
слава…»

Після курочкіна поліція заборонила подальші виступи. Часопис «основа» вміс-
тив ще три невиголошені промови.

вільнослухач Петербурзького університету, перм’як Єгор Южаков сказав: «Песня 
старой твоей родины воскресла в тебе и не умрет! твой “кобзарь” будет гулять по 
ней за тебя и, как правнук твоего дела, расскажет про давню долю україни!»

український етнограф і фольклорист Павло Чубинський, який незабаром ста-
не творцем українського гімну «Ще не вмерла україна», проголосив: «угас великий 
поэт, угас человек, у которого не було зерна неправды за собою. Но не потеряется 
его светило посреди теней… далекие потомки скажут о нем: недаром він на світ ро-
дився, свою україну любив!»

а невідомий Пскович написав такі поетичні рядки:

исхить же ты из северных болот
священный прах поэта, — и в земле родной,
в виду степей своих привольных и цветущих,
На берегу днепра широкого, покрой…
то было пламенной мечтой поэта
и не нарушишь ты высокого завета…

зінаїда тарахан-Береза знайшла неопубліковане в  «основі» надгробне слово 
письменниці, дружини Пантелеймона куліша Ганни Барвінок, на весіллі якої тарас 
Шевченко був старшим боярином, і вперше повністю опублікувала його1. Проциту-
ємо з нього кілька фраз:

«великий друже наш, батьку ріднесенький!.. 
скільки твоя поетична муза нас утішала, а іноді доводила до сліз. за що тобі така 

доля судилася? за те, що ти широкою пеленою увесь світ обняв своєю річчю вабли-
вою, правди своїми пахощами…

Пошли тобі, Господи, спокій, царство небесне, а наші вічні сльози про твою не-
долю і тяжку українську — не захолонуть…

вічна тобі пам’ять і сльози, і дяка наша, що не обездолив україну своїм словом, 
зоставив риси блискучі, пам’ять, дорогий наш гонор…»

це надгробне слово мало характер «голосіння» над покійником, яке в  украї-
ні здавна було заведено жінками. тарахан-Береза вважає, що Ганна Барвінок була 
творцем і «Голосіння українок», опублікованого в «основі». лев Жемчужников писав, 
що після того, як о п’ятій пополудні розійшлися люди, українки готові були голосити 

1  Тарахан-Береза З. святиня. Науково-історичний літопис тарасової гори. — к., 1998. с. 42–43.
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над могилою поета: «здавалося, дух Шевченка втішився б цими поетичними ридан-
нями своїх землячок». На жаль, у біографіях та працях про кобзаря цей історичний 
документ практично не згадується, а  в  публікації документів і  матеріалів «смерть 
и похороны т. Г. Шевченко» (1961) він узагалі відсутній. зате зінаїда тарахан-Береза 
в книзі «святиня» приділяє йому значну увагу. Наведемо хоча б невелику частину 
«Голосіння українок», що вмістив часопис «основа»1, який справедливо вважав: «тут, 
нам здається, місце цьому плачу. Хай цей плач лунає, хай наповнить простір над мо-
гилою — і дійде до Батьківщини»:

«Чого ти так задумався-загадався, наш батьку рідний! яка тяжка дума обняла 
твою головоньку? кому ти уручаєш вдову-україну і діток своїх? Хто їх догляне, хто 
привітає, як ти, наш голубе?! Хто замовить нам таке тепле і щире слово, як твоя свя-
та душа нам оповідала!..

скільки ти нам одради дав, а ми тобі..! коли б то була знала, що ти несподівано 
так нас покинеш, я б стояла під твоїм порогом навколішках, квилила б, молила б, 
слізьми б його обмила, щоб ти, мій незабутній, сподобив мене почути ще раз твоє 
тихе, благословенне слово…

Мій братіку, мій голубоньку!.. відкіля тебе виглядати! відкіля тебе визирати! Чи 
з пісків, чи з долин, чи з широких україн?..

Приймайте його, пригортайте до себе!..
Прощай, мій братіку! прощай, мій сокілоньку!»
Через сто років молодий, чутливий і талановитий іван драч у симфонії «смерть 

Шевченка» написав «Голосіння матері україни»:

відкіль тебе ж викликати?
Чи то з рути? Чи то з м’яти?
Чи з глибокої могили,
де барвінки хрест обвили?

Похорон тараса Шевченка, організований петербурзькою українською грома-
дою і, передусім, Михайлом лазаревським2, запам’ятався всім присутнім. російський 
письменник сергій терпигорев, який був на час похорон студентом Петербурзько-
го університету, згадував через 25 років після смерті кобзаря: «Жодні похорони, які 
я бачив з того часу, не мали відбитку й характеру тієї щирості та простоти, безпосе-
редності, як ці Шевченкові. я бачив похорони Некрасова, достоєвського, тургенєва 
і  салтикова-Щедріна, але всі вони були отруєні осоружним, робленим, нещирим 

1  цікаво, що в герценівському «колоколе» поряд із некрологом російською мовою було надруко-
вано коротке голосіння за тарасом Шевченком українською «от ієродиякона агапія» (андрія Гонча-
ренка). українець андрій Гончаренко, виїхавши пізніше з англії до сШа, став засновником першої 
на американському континенті слов’янської друкарні та першим перекладачем творів Шевченка ан-
глійською мовою.

2  відразу після приїзду з Москви в Петербург 27 березня 1858 року Шевченко прийшов саме до Ми-
хайла лазаревського: «В 9 часов я был уже в квартире моего искреннейшего друга М. М. Лазаревского». лазарев-
ський мешкав у будинку російського археолога, графа о. с. уварова, майном якого завідував. Шевченко 
жив у Михайла лазаревського до початку червня 1858 року, після чого переїхав у квартиру-майстерню 
в приміщенні академії художеств. лазаревський піклувався про хворого Шевченка, взяв на себе турботу 
з організації перевезення тіла поета в україну. вів усі майнові справи Шевченкових спадкоємців.
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духом демонстрацій. Похорон Шевченка був чистим від цього ярмаркового комеді-
янтства: не було тут… прикрас театральних…»

лев Жемчужников, завершуючи свою схвильовану документальну розповідь про 
прощання з поетом у Петербурзі, писав: «Мы дорожили каждым словом поэта при 
жизни; теперь — это святой долг каждого. Пусть каждый припомнит что-нибудь, — 
все теперь дорого. Пусть каждый послужит листком для его венка. теперь время 
собирать его многозначущее жизнеописание…»

Минуло понад півтора століття з того часу. здавалося б, усе життя та післяжиттє-
ву поетову славу докладно розкрито й описано, проте шевченкознавці продовжують 
невтомно працювати. Є над чим. зокрема, посмертна зупинка в Москві домовини 
з тілом Шевченка в квітні 1861 року потребує повнішого, докладнішого та всебічно-
го дослідження.

В Україну — через Москву

Ще в день смерті тараса Шевченка його друзі зібралися у Михайла лазаревського 
й вирішили перевезти поетове тіло й поховати в україні, як і заповідав тарас Григоро-
вич. Поки йшли довгі клопоти з цього приводу, могила Шевченка на смоленському 
кладовищі, як писав часопис «основа», постійно вся була в зелені та вінках, за ними не 
було видно ні землі, ні снігу, і вона скоріше нагадувала весну і життя, ніж холод і смерть.

до речі, 22 квітня, тобто за чотири дні до відкопання праху Шевченка, Честахів-
ський змалював загальний вигляд могили на смоленському кладовищі, на малюнку 
видно постать Миколи курочкіна біля могили.

дозвіл на перевезення тіла Шевченка в україну було отримано у квітні. двадцять 
шостого числа домовину з прахом поета відкопали, й попереду її чекав довгий шлях, 
по завершенні якого в каневі Михайло Максимович написав:

із могили домовина
На світ піднялася;
Через Москву, через київ
сюди донеслася.

а покищо Шевченкову труну поставили на дорогі ресорні дроги, і  жалобна 
 громада оточила її. Часопис «основа» в червні 1861 року розповідав про цю мить так:

«Черный гроб уже возвышался на запряженных дрогах. какое тяжелое 
впечатление! какие печальные, серьезные у  всех лица! все были поглощены 
минутой, всех пронзала мысль о  вечной разлуке с  дорогим поэтом и  человеком… 
когда все, таким образом, находились под гнетом сосредоточенной печали, вдруг 
заговорил П. а. кулиш».

отож, послухаймо Пантелеймона куліша:
«Що ж се ти, батьку тарасе, від’їжджаєш на україну без червоної китайки, заслу-

ги козацької? Чим же ти нижчий од тих козацьких лицарів? Ні один вільний козак 
не сходив з сего світу без сеї останньої чести. Чи вже ж ти… вмер чужим чужиницею 
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на чужині? Що ж се про нас на вкраїні скажуть, як ми тебе вирядимо в дорогу, не по-
критого червоною китайкою? скажуть, що й ми такі перевертні, як ті дуки, що по-
забирали всі козацькі луги й луки та й старосвітські звичаї позанедбували. Ні, батьку 
тарасе, не годиться тобі так від’їжджати на вкраїну! Ще, дякувати Богові святому, не 
попереводились козацькі діти, козацькі душі, є кому тебе на дорогу китайкою черво-
ною вкрити... розкиньте ж, небожата, червоний цвіт славетний по чорній, сумній до-
мовині тарасовій. Нехай наш батько з’явиться на вкраїні лицарем щирим, що жив 
і вмер, дбаючи про добро, про честь і волю нашу… отепер їдь, батьку тарасе… Нехай 
земляки бачать, що… ми тут в столиці своєї святої старосвітщини не занедбали, що 
ми свого великого поета по-своєму шануємо».

Червона китайка на труні швидко потемніла під мокрим дощовим снігом, а Пан-
телеймон куліш у цей час говорив:

«в останнє вітаємо тебе на чужині, друже наш тарасе!.. тяжко бо сумував єси, що 
тобі засиплять чужим піском очі, гаряче ждав єси, щоб тебе на вкраїні поховано…

отже ми вволили твою волю, тарасе… з’явися, батьку, серед рідного краю під сво-
єю червоною китайкою, заслугою козацькою1; згромадь навкруги себе сліпих, глухих 
і без’язиких: нехай побачать, як далеко від правди постали, нехай почують із мертвих 
уст твоїх твоє слово безсмертне, нехай, хоч помиляючись, почнуть говорити непо-
зиченою мовою…

твоїм шляхом, тарасе, всі ми підемо… Наш єси, поете, а ми народ твій, ми духом 
твоїм дихатимемо во віки і віки…»

Жалобна процесія поволі рушила зі смоленського кладовища до Миколаївсько-
го двірця через васильєвський острів, адміралтейську площу, а  потім Невським 
проспектом. Нарешті дісталися до вокзалу. тут востаннє «тихо стовпились друзі 
навколо труни, тихо й бережно підняли її на плечі, поставили в вагон, — зібрали 
в далеку путь».

як підсумував у  своїх спогадах олександр афанасьєв-Чужбинський: «друзі 
покійного зібрали суму, виклопотали дозвіл і повезли прах тараса туди, де…

            Могили
Чорніють, як гори,
та про волю нишком в полі
з вітрами говорять».

Починалася Шевченкова дорога в безсмертя…

1  у Москві червона китайка також супроводжувала прах поета. з нею труна прибула і в україну. 
Григорій Честахівський зазначив у листі від 7 травня про «кобзарську труну, накриту червоною китай-
кою — заслугою козацькою» на під’їзді до києва. Михайло Максимович писав тоді про домовину у вірші 
«На похорон т. Гр. Шевченка»:

стоїть в каневі в соборі,
вся квітками ввита;
По-козацьки — червóною
китайкою вкрита.

китайку зберіг Григорій Честахівський. він передав її згодом до музею в.  в.  тарновського, 
а з 1961 року вона зберігається в канівському музеї т. Г. Шевченка.
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«Кращого від Честахівського важко було й придумати»

саме йому  — Григорію Честахівському  — петербурзька громада українців 
(«люба Громадонька українська») довірила перевезення праху кобзаря в  укра-
їну. Найкраще сказав про це його помічник у  всенародній справі олександр ла-
заревський: «лучше Г.  Н.  Честаховского для этого трудно было и  придумать. На 
него и указали ближайшие друзья поэта. Можно сказать, что Честаховский свято 
исполнил возложенную на него миссию». 

Шевченко подарував лазаревському «кобзар» 1860 року: «Чистому серцем 
доброму козакові александру лазаревському». цю дорогоцінну книгу лазаревський 
передав своєму сину, тепер вона зберігається в  Національному музеї тараса 
Шевченка. олександр лазаревський із 1880 року жив і  працював у  києві. він 
увійшов у  шевченкознавство винятково цінним свідченням про перебування 
домовини з прахом тараса Шевченка в Москві.

утім, олександр лазаревський писав: «Г. Н. Ч-ий был главным распорядителем 
проводов и похорон, а пишущий эти строки был лишь его, так сказать, помощ-
ником».

двадцять сьомого квітня вони привезли труну залізницею в Москву на Ми-
колаївський вокзал1. усе, що відбувалося далі, з часів Михайла Чалого вміщувало-
ся в кількох фразах. у того ж Чалого: «Після урочистої зустрічі труни Шевченка 
в Москві поїзд дістався орла»2. Щоправда, з часом інформації трохи збільшило-
ся (її можна прочитати в  «Шевченківському словнику», виданому в 1977 році): 
«Через Москву навесні 1861 домовину з тілом Шевченка везли з Петербурга на 

1  Будівництво першої в росії залізничної магістралі Петербург—Москва розпочалося в 1843 році, 
а в рік першого приїзду Шевченка в Москву, в 1844-му, на великому пустирі біля каланчовського поля 
неподалік від красних воріт розгорнулося зведення залізничного вокзалу, який, як і вся залізниця, було 
введено в дію в 1851 році. вокзал було названо Миколаївським на честь царя Миколи і. Шевченко впер-
ше проїхався по «чугунці» сім років потому. Наступного року після його смерті на каланчовському полі 
було завершено будівництво ще двох вокзалів — ярославського й казанського.

Шевченко давно вирішив для себе, що, повертаючись із заслання, дорогу з Москви в Петербург 
подолає залізницею. Наступного дня після початку щоденника — 13 червня 1857 року — поет пи-
сав: «…Из Москвы, помолившись Богу за Фультонову душу (згадка про американця роберта Фултона  — 
винахідника пароплава  — була помилковою. Певно, Шевченко мав на увазі винахідника паровоза 
джорджа стефенсона. — В. М.), через 22 часа и в Питер». очевидно, Шевченко володів інформацією 
про потяг до Петербурга. якщо в серпні 1851 року імператорський поїзд подолав відстань між двома 
столицями за 19 годин, то після відкриття регулярного руху на залізниці 1 листопада 1851 року по-
їзд прибув з Петербурга в Москву через 21 годину 45 хвилин. Московські газети повідомили тоді, що 
«на первое время будет отходить в день по одному поезду. Пассажиры приезжают за час, а багаж за 
два часа. доезжают за 22 часа». так що Шевченко вже давно мав точну інформацію, але насправді він 
провів у поїзді 30 годин, що цілком відповідало тодішньому графіку руху. як свідчила газета «санктпе-
тербургские новости», потяг від’їздив із Москви о 14 год., а в Петербург прибував наступного дня о 20 
год. тобто, саме так, як зафіксував у щоденнику Шевченко. слід додати, що між двома російськими 
столицями кожен день курсував ще й окремий поштовий потяг, що виїздив із Москви о 12 годині дня 
і прибував до Петербурга о 8 годині ранку, тобто перебував у дорозі 20 годин, оскільки не робив зупи-
нок на відміну від пасажирського потягу.

2  із Москви труну з тілом Шевченка везли вже на кінних дрогах.
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україну. 27.IV її привезли в Москву і встановили в церкві тихона-чудотворця біля 
арбатських воріт1. з поетом прощалося багато москвичів».

у наукових працях інформації містилося не набагато більше. скажімо, в  ґрун-
товній біографії Павла зайцева «Життя тараса Шевченка», завершеній у  львові 
1939  року, серед докладностей і  подробиць останнього періоду життя й  смерті та 
похорон кобзаря, читаємо енциклопедично скупе повідомлення: «27 квітня тлін-
ні останки поета прибули до Москви, де їх внесли до однієї з церков. зустріч була 
урочистою. відправлено панахиди». Євген кирилюк у праці «т. Г. Шевченко. Життя 
і творчість» (1959) узагалі не згадав про арбатський храм, зазначивши лише, що труну 
з тілом поета «поїздом відправлено до Москви». в академічній біографії тараса Шев-
ченка, написаній Євгеном кирилюком, Євгеном Шабліовським і василем Шубрав-
ським (1964) було зазначено: «27 квітня останки Шевченка прибули до Москви; до-
мовину перевезено з вокзалу на арбат і встановлено в тихонівській церкві. з прахом 
небіжчика приходили прощатися численні москвичі, серед них видатні вчені  — 
й.  Бодянський та М.  тихонравов. відбулася панахида при значній кількості наро-
ду». саме цей текст було повторено в офіційній радянській «Біографії» поета (1984). 
у біографії Павла Федченка «тарас Григорович Шевченко» (1989) відзначено: «у Мо-
скві, в тихонівській церкві на арбаті, ще раз відбулася багатолюдна урочисто-траурна 
панахида, після якої труна знову була поставлена на кінні дроги і в супроводі Г. Чес-
тахівського та о. лазаревського відбула на україну». Навіть у книзі і. карабутенка, 
о.  Марусича, М.  Новохатського «Шевченко в  Москве» сказано так само коротко: 
«в Москву труна прибула 27 квітня. з вокзалу її перевезли на арбат у церкву тихона. 
Попрощатися з  покійним прийшли багато москвичів…» у  скрупульозній праці 
зінаїди тарахан-Берези «святиня» (1998) є тепла фраза про те, що москвичі «в тихій 
задумі прощалися з ним назавжди в церкві тихона-чудотворця на арбаті». Нарешті, 
в  енциклопедичному літопису життя й  творчості поета «труди й  дні кобзаря» 
Петра Жура, виданому в  києві в  2003  році, читаємо те саме: «27 квітня. труна 
з  тілом Шевченка прибула до Москви, її перевезли на арбат і  поставили в  церкві 
тихона. з тілом покійного прощалось багато москвичів, прийшли вклонитися вчені 
о. М. Бодянський, М. с. тихонравов. відбулася багатолюдна панахида»2.

така дивовижна скупість інформації пояснювалася браком джерел про пере-
бу вання праху Шевченка на арбаті. власне збереглося єдине (!), дуже коротке (!) 
свідчення, з якого й черпали всі шевченкознавці. 

у 1898 році олександр лазаревський опублікував у «киевской старине» листи 
Григорія Честахівського про похорон тараса Шевченка, написані в  1861 році. 
у  невеличкій передмові до цієї публікації він окремо згадав про перебування 
домовини з  тілом поета в  Москві: «Прямо со станции железной дороги гроб был 
перевезен и поставлен до следующего дня в церкви тихона на арбате. 

1  у ХVііі і ХіХ століттях церкву часто саме так і називали  —  «тихона чудотворця біля арбатських 
воріт». арбатські ворота знаходилися в стіні Білого міста, яку розібрали наприкінці ХVііі століття.

2  дивно, що в одній із біографічних праць про тараса Шевченка, виданій нещодавно, про це вза-
галі не сказано жодного слова. таке враження, що з Петербурга в канів домовина з прахом поета пере-
летіла небом.



669

«кращого від чеСтахівСького важко було й Придумати»

Это обстоятельство хорошо помнит и Н. в. Шугуров1, тогда студент Московского 
университета2. в церкви телу поэта кланялись о. М. Бодянский и Н. с. тихонравов 
(хорошо его помню по хромоте)3. других посетителей из тогдашнего московского 

1  Шугуров Микола васильович (1843–1901) — юрист і літератор, збирач української старовини. 
у Московському університеті входив до української студентської громади, до 1866 року був її бібліоте-
карем. Після закінчення університету, де слухав і лекції осипа Бодянського, працював у Московському 
окружному суді. Після цього — товариш прокурора у симбірську, де прокурором був валеріян родзянко, 
колега Шугурова по українській студентській громаді. Пізніше Шугуров переїхав в україну, був призна-
чений товаришем голови одеського окружного суду, потім переведений у стародуб на Чернігівщині, де 
працював товаришем голови суду.

Наприкінці 1874 року Шугурова було прийнято в дійсні члени південно-західного відділу Геогра-
фічного товариства (в києві), зорганізованого відомими українськими діячами з метою наукового дослі-
дження історії україни, був активним членом відділу до його закриття в 1876 році. у 1887-му за підтрим-
ки олександра лазаревського Шугурова обрано до київської судової палати, він працював ревізором 
судових установ, а в останні роки життя — головою окружного суду в Ніжині.

з 1888 року ввійшов до редакційного кола «киевской старины», в якому залишився до смерті. вміс-
тив у журналі ряд статей, заміток і рецензій з української історії, етнографії, літературознавства. Миколі 
Шугурову належить низка відгуків на статті про життя і творчість кобзаря, в яких він виявив окремі 
суттєві помилки, що їх припустилися автори надрукованих матеріалів. 

серед них були й такі, що містили нові, додаткові відомості. скажімо, Петро Жур звернув увагу, що 
1894 року Шугуров опублікував невідомі матеріали про Шевченкові малюнки, виконані на волині за 
дорученням археографічної комісії (йшлося про чотири акварелі):

«На двох малюнках тушшю зображені: 1) церква в с. верка, де було поховано князя а. М. курбсько-
го, за три версти від ковеля, і 2) церква, побудована в с. секуні приятелем курбського калиметом. додане 
до першого з цих малюнків креслення: а) подає вид церкви і б) місця, де знайдено склеп.

На аркуші паперу, прикладеному до цієї колекції малюнків, є записка колишнього (з 1844 р.) члена, 
а потім (1848–1857 рр.) голови київської археографічної комісії М. о. судієнка такого змісту: “я показував 
малюнки дмитру Гавриловичу (Бібікову. — В. М.), він їх схвалив і дозволив літографувати. М. судієнко”. та 
з усіх малюнків, про які йдеться, лише один — вид церкви в с. верка — був відтворений у літографічному 
знімку, вміщеному (без зазначення імені художника) у виданій археографічною комісією 1849 року книзі…»

у 1899 році Шугуров опублікував спогади Федора лазаревського про зустрічі з Шевченком. того 
ж року він передрукував із «русского архива» спогади Михайла лазаревського про Шевченка, вмістивши 
їх у своєму викладі в часописі «киевская старина», а також у перекладі українською — в «літературно-
науковому вістнику». у 1900 році Шугуров уперше опублікував в «киевской старине» невеличкі спогади 
знайомої поета варвари карташевської про сватання Шевченка до ликерії Полусмакової. до цього часу 
не втратили наукового значення публікації Шугурова про деяких маловідомих сьогодні українських 
діячів ХіХ століття. скажімо, статті в  «киевской старине» про іллю тимківського  — доктора права 
і філософії, професора Харківського університету, засновника престижної Новгород-сіверської гімназії, 
старшого дядька Михайла Максимовича — цитуються нині в новітніх дослідженнях.

двадцять сьомого квітня 1861 року Микола Шугуров брав участь у перевезенні домовини з тілом 
Шевченка з вокзалу до церкви тихона амафунтського на старому арбаті. до речі, цей факт не знайшов 
відображення в «Шевченківському словнику», в якому йдеться про Шугурова, а в «трудах і днях кобза-
ря» Петра Жура його ім’я навіть не згадується.

Микола Шугуров був знайомий із осипом Бодянським, як бібліотекар української громади він нео-
дноразово перетинався з професором із варви. у своїх спогадах Шугуров, зокрема, розповідав про сту-
дента Московського університету з Чернігівщини василя Гука, який «постачив кільканадцять зібраних 
ним українських пісень до багатої збірки о. М. Бодянського».

2  Є  дані, що Микола Шугуров вступив до Московського університету лише влітку‒восени 1861 
року. в цьому випадку, певно, він мав друзів із українців серед студентів. дане питання, як і вся біографія 
Шугурова, вимагають докладного вивчення.

3  Насправді кульгавим був осип Бодянський.
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учено-литературного мира что-то не помним, кажется, их и не было»1. з останньої 
фрази зрозуміло, що лазаревський прямо залучав до своїх спогадів Шугурова, 
з яким, безперечно, радився з цього приводу. Проте це не означає, що сам Микола 
Шугуров залишив окремі спогади про московську панахиду, як твердили автори 
книги «Шевченко в Москве»2.

узагалі вкрай коротке і дуже цінне свідчення олександра лазаревського в тракту-
ванні деяких дослідників набувало несподіваних відтінків і  сумнівних штрихів. Ще 
1928 року в книзі «у могилы т. Г. Шевченко» всеволод Чаговець писав: «Непреложный 
свидетель, М. М. лазаревский, пишет, что прямо с вокзала гроб был перевезен в цер-
ковь “тихона” на арбате, где он и  находился до того времени, когда уже можно 
было двинуться в  дальнейший путь. сюда, в  церковь, приходило много москвичей, 
среди которых у Шевченко было много друзей и поклонников его таланта. об этом 
вспоминают и проф. Бодянский и проф. тихонравов, которые оба приходили в церковь 
поклониться праху поэта. они же и  провожали печальную, но и  торжественную 
процессию, при выезде из Москвы». Насамперед, «незаперечним свідком» був не Ми-
хайло, а олександр лазаревський. Що ж до Бодянського й тихонравова, то вони, справ-
ді, були в церкві, але не залишили спогадів про це. Не можна стверджувати напевне, що 
Бодянський і тихонравов супроводжували домовину на виїзді з Москви.

траплялися випадки й зовсім вільного поводження зі свідченням лазаревського. 
Щоб не бути голослівним, наведу цитату з однієї публікації: «Про останнє прощан-
ня з кобзарем згадує Честахівський: “в церкви телу поэта кланялись о. М. Бодян-
ский с с. Н. тихонравовым (хорошо помню его по хромоте). других посетителей из 
тогдашнего московского учено-литературного мира что-то не помнится; кажется, 
их и не было”. Честахівський переплутав ім’я та по-батькові російського літерату-
рознавця тихонравова. його звали Микола савович (Николай саввович)». знову 
ж таки, згадував не Честахівський, який на той час уже помер, а лазаревський. легко 
переконатися й у тому, що цитата з «киевской старины» наведена з великими не-
точностями. особливо вражає повчальний тон автора щодо «переплутаних» імені 
та прізвища тихонравова, які в «киевской старине» наведено абсолютно правильно. 
судячи з усього, автор її в очі не бачив.

Невдовзі після смерті тараса Шевченка його близький друг Михайло лазарев-
ський рішуче виступив у пресі проти помилок, неточностей і спотворень у публіка-
ціях про кобзаря, «поскільки отакі статті можуть колись стати джерелом при напи-
санні біографії Шевченка». згадані мною випадки не загрожують науковій поетовій 
біографії, проте вони можуть дезорієнтувати читача, тому я й зробив уточнення.

Практично повна відсутність інформації про перебування труни з прахом Шев-
ченка в Москві не може не дивувати. Більше того, цей історіографічний феномен вра-
жає, бо маємо справу з унікальною документальною лакуною в біографії українського 

1  Письма Честаховского, писанные в 1861-м году о похоронах поэта Шевченка // киевская стари-
на, 1898. т. LX. с. 168.

2  Карабутенко И. Ф., Марусич А. Г., Новохатский М. И. Шевченко в Москве. историко-литературный 
очерк. — к.: радянський письменник, 1989. с. 99, 215. автори цієї книги переплутали прізвища Шугу-
рова, назвавши його Шунгуровим, і тихонравова, назвавши його тихомировим.
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генія. в  розпорядженні шевченкознавців численні документи й  спогади про похо-
рон поета в Петербурзі. так само — про перевезення його праху з Москви в україну. 
лише московський епізод у цій посмертній дорозі зафіксовано в одній-єдиній побіж-
ній згадці лазаревського. все мало бути інакше! Журнал «основа», друкуючи в червні 
1861 року докладну статтю про проводи тіла Шевченка з Петербурга в Москву, обіцяв 
подальшу розповідь після «отримання докладного опису проводів Шевченка від Мо-
скви до нової його могили і промов, сказаних над ним у Москві…». втім, у московських 
газетах не з’явилася навіть інформація про панахиду, хоча це було загальноприйня-
то. скажімо, незадовго до того, в січні 1861 року, газета «Московские ведомости» двічі 
повідомляла про привезення в Москву праху Шевченкового знайомого костянтина 
аксакова, називала церкву, в якій відбулася панахида.

Про виступи на панахиді в арбатському храмі не могло бути й мови, в Москві 
промови було заборонені на похоронах. скажімо, Бодянський занотував у щоден-
нику, як на похороні колишнього міністра народної освіти сергія уварова у вересні 
1855 року було заборонено виступити Грановському, Погодіну, Шевирьову та ін.: «…
владыка (митрополит. — В. М.) не согласился, считая это языческим обычаем. даже 
за заставой не позволено было излить своего красноречия нашим витиям…» коли 
в  жовтні того ж  року ховали тимофія Грановського, то відбулася панахида в  уні-
верситетській церкві, а потім студенти несли труну аж на П’ятницьке кладовище: 
«На другой день попечитель (Назимов.  — В.  М.), призвавши в  одну из аудиторий 
деканов, несколько профессоров и  студентов, стал выговаривать им за венки 
(лавровые), которыми накануне забросали Грановского при опущении в  могилу 
гроба его. “Это обычай решительно языческий, противный нашей церкви”». відома 
реакція обуреного Бодянського: «Что прикажете делать с такими головами? а туда 
же еще со ссылками на историю!»1 Не випадково під час студентських заворушень 
восени 1861  року демонстрація на могилі тимофія Грановського з  забороненими 
промовами була однією з найбільш протиправних.

отже, не було жодної промови. але і в цьому випадку мала б обов’язково бути 
якась інформація, а  її немає, принаймні, досі не знайдено. відомо, що в  києві ге-
нерал-губернатор міста іларіон васильчиков та митрополит арсеній дозволили по-
ставити домовину в церкві різдва Христового на Подолі лише за умови, щоб у ній 
не виголошувалися промови. така сама ситуація могла бути і в Москві з церквою 
тихона амафунтського. але чому тоді поліцейське регламентування Шевченкових 
проводів у місті не залишилося в спогадах очевидців? Ніде й ніколи жодного слова 
про це не залишили осип Бодянський, Григорій Честахівський і олександр лаза-
ревський. Честахівський, який писав у своїх листах про перевезення праху поета, 
свою розповідь почав лише з 3 травня 1861 року, коли «кобзар наш дужий став на 
рідну землю українську, а я став навколішки і тричі вклонився рідній неньці україні 
й тричі поцілував її святу землю од себе і од рідних дітей її, котрі свято почитають її, 
проживаючи на чужині далекій»2. у спогадах, написаних кілька десятиліть потому, 

1  Бодянский О. М. дневник. 1852–1857. М.: Жизнь и мысль, 2006. с. 175–176, 186.
2  Письма Честаховского, писанные в 1861 году о похоронах поэта Шевченка // киевская старина, 

1898. № 2. с. 168–169.
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Честахівський навіть не згадав про Москву: «…я одержав від начальства дозвіл на 
двадцятивосьмиденну відпустку в київську губернію і, прибувши у місто київ, пере-
дав тіло поета в повне розпорядження його братам і сестрі, які поставили труну по-
ета в церкві різдва на Подолі…» спогади лазаревського «Гроб т. Г. Шевченко в киеве, 
у Христорождественской церкви (7 мая 1861 г.)» уже самою назвою говорять про те, 
якому відрізкові шляху поетової домовини приділив увагу автор.

Може, друзі й знайомі Шевченка, які вже прочитали в «основі» масштабну й хви-
люючу розповідь про похорон поета в Петербурзі, не знайшли потрібним описувати 
московський епізод у перевезенні його праху? так я писав у книзі «тарас Шевченко: 
“Моє перебування в Москві”». яке щастя тепер зізнатися в неточності припущен-
ня, що нам залишилося тільки одиничне свідчення олександра лазаревського! ви-
явилося, що Григорій Честахівський також залишив дуже важливі спогади! їх знай-
шов невтомний сергій Гальченко серед шевченківських документів, що наприкінці 
2006 року повернулися в україну з української вільної академії Наук у сШа1.

Чудо сталося так. у червні 2007 року в кабінеті сергія Гальченка в інституті лі-
тератури ім. т. Г. Шевченка НаН україни в присутності відомих учених, професорів 
Михайла Наєнка та володимира Панченка завів я  розмову про московське пере-
бування поетової домовини, і раптом, абсолютно несподівано, спокійно-врочистий 
Гальченко вручив мені запис Григорія Честахівського, який наводжу повністю з мі-
німальним стилістичним редагуванням:

«учора у вечері в 6-ть часів підняли ми з станції нашого дужого батька тараса 
і повезли: по цвітному, страстному, Нікітському і тверскому бульварах і поставили 
його в маленькій церковці св. тихона на арбатськой площаді.

люди, які йшли, мандрували за кобзарем, більш усього було студентів, небагаць-
ко охвицерів і чотири завзятих панночки. вони шкварили пихтурою од самісінької 
станції аж до церковки свят. тихона. як везли кобзаря, то люду приставало все біль-
ше, все більше й більше».

далі Честахівський писав, що неподалік, «саженів з 50-т», від сухаревої вежі 
(Шевченко згадував її у своєму щоденнику 13 вересня 1857 року) він побачив у ла-
вочці портрет Пугачова і був такий вражений, що «побіг шукати проміж людом 
лазаревського», щоб сказати тому: «дивися, он Пугачов в  кайданах кланяється 
тарасові»2.

значення цього живого свідчення Григорія Честахівського про перевезення до-
мовини тараса Шевченка з Миколаївського двірця до храму святого тихона Чудот-
ворця на арбатській площі важко переоцінити3.

1  Про непросту долю цих документів сергій Гальченко докладно розповів у газеті «слово Просвіти» 
(22–28 березня 2007 року).

2  у поемі Шевченка «Москалева криниця» стосовно часів катерини іі згадано про омеляна Пуга-
чова (бл. 1742–1775): «Пýгав Пýгач над Уралом». в оренбурзькому краї поет познайомився з місцями, де 
діяли повстанці під проводом Пугачова. згадка про ці події є в повісті «Близнецы». в книжці М. Поле-
вого «история князя италийского, графа суворова-рымникского, генералиссимуса российских войск» 
(сПб, 1843), яку ілюстрував Шевченко, є два малюнки з зображенням Пугачова.

3  На жаль, цей документ не було включено до спогадів про тараса Шевченка, виданих у 2011 році, 
хоча він був уже відомим кілька років.
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Передусім, уперше чітко вказано шлях, яким везли домовину Шевченка з око-
лиці північного сходу Москви до центру  — по цвєтному, страсному, тверському 
й  Нікітському бульварах. На цвєтной бульвар1, названий Честахівським першим, 
траурна процесія потрапила від вокзалу таким шляхом: через вулицю домніко-
ва (нині Маші Пориваєвої) або через велику спаську вулицю на велику сухареву 
площу й  повз сухаревої вежі (Честахівський зафіксував її в  спогадах)  — на Малу 
сухареву площу і на садово-самотьочну вулицю, що є частиною садового кільця. 
звідси процесія круто повернула на південь по цвєтному бульвару, потім — на захід 
Петровським бульваром2 й перейшла на страсной бульвар, а далі, як розповів Честа-
хівський, тільки спочатку був тверський, а затим Нікітський бульвари.

акцентую, що вся дорога від вокзалу до арбатської площі, пройдена пішки, 
займала близько 6 кілометрів, тож домовина з  прахом Шевченка була доставлена 
в храм тихона амафунтського, скоріше за все, після 8-ї години вечора. Честахівський 
валився з  ніг від утоми, але був гордим із того, що Москва достойно зустріла 
й супровела кобзаревий прах…

у запису Честахівського згадуються «охвицери», які супроводжували труну. цілком 
можливо, що це були кадети олександрівського корпусу, розташованого поруч із хра-
мом святого тихона, яких привів учень Бодянського педагог олександр котляревський.

свідчення Честахівського повністю підтвердили моє припущення, висловлене 
в кількох шевченкознавчих книгах, що серед учасників зустрічі домовини з прахом 
поета й  панахиди в  арбатській церкві святого тихона найбільше було студентів 
Московського університету. до того ж, він додав надзвичайно важливий штрих: «як 
везли кобзаря, то люду приставало все більше, все більше й більше».

Не залишається жодного сумніву, що зустріч Шевченкової домовини в Москві 
була багатолюдною й гідною.

втім, не змінюється теза про те, що там, де до траурної процесії поставилися 
уважніше, інформацію про неї було опубліковано, й  вона стала доступною відразу, 
а не півтора століття потому. скажімо, російський етнограф і фольклорист, співробіт-
ник журналу «современник» Павло якушкін, який зустрічав труну Шевченка в орлі, 
2 травня надіслав кореспонденцію в петербурзьку «северную пчелу», яка була надруко-
вана 29 травня. якушкін, зокрема, писав: «Много было желающих поклониться праху 
знаменитого покойника… тут были и  чиновники, и  купцы, и  офицеры, и  простые 
мужики…» очевидець залишив чимало цікавих подробиць, про які ми ще скажемо.

Щодо Москви, жодного свідчення про панахиду не виявлено. виходить, що се-
ред учасників прощання з поетом названі лише осип Бодянський і Микола тихо-
нравов. 

заради правди слід сказати, що на час смерті тараса Шевченка двадцяти дев’яти-
річний історик літератури й  археограф Микола савич тихонравов (1832–1893) 
ще не став «видатним ученим», як осип Бодянський, хоча з 1857 року уже був про-

1  Бульвар виник у  1830-х роках і  спочатку називався трубним. у  1851 році перейменовано 
в цвєтной за квітковим базаром, що знаходився біля трубної площі з 1850 року.

2  Бульвар одержав назву в 1820-ті роки за вулицею Петровка та площею Петровських воріт, яку 
зв’язує з трубною площею.
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фесором Московського університету. Між іншим, коли на історико-філологічному 
факультеті обирали професора (на місце звільненого Шевирьова), то Бодянський 
запропонував кандидатуру свого учня, славіста аполлона Майкова, але ніхто його 
не підтримав, а за Миколу тихонравова проголосували професори сергій соловйов, 
Федір Буслаєв, іван Бабст, арсеній Меншиков.

так от, професор тихонравов особисто не знав (!) Шевченка1, і поява тихонра-
вова в  церкві святого тихона могла пояснюватися значною мірою безпосереднім 
впливом Бодянського. Нітрохи не хочу применшити повагу й увагу молодого росій-
ського вченого до великого українця, проте не вважаю переконливим бездумне бага-
тократне повторення саме його прізвища на підтвердження високої шани мислячої 
Москви до нашого кобзаря.

«Відправили з побожністю панахиду»

сьогодні треба акцентувати на тому, що всі чи майже всі московські друзі й зна-
йомі Шевченка та шанувальники його поезії, які на той час були в місті, не могли не 
попрощатися з прахом кобзаря! Не могли! 

ідеться, передусім, про друзів і нових знайомих поета по весні 1858 року. Най-
перший із них — Михайло Щепкін. Чи міг він пропустити панахиду? знаючи про 
його дружбу з Шевченком, стверджую: «Ні, ні і ні!» як вдалося встановити, в люто-
му і березні Щепкін грав у спектаклях у Москві, а з 6 березня до 2 травня театри 
в місті було закрито на час великого посту і Пасхи. в цей період Щепкін виїздив до 
Петербурга, але зафіксовано його перебування в столиці росії лише 22–26 березня. 
теодор Гріц, який склав літопис життя і творчості Щепкіна, пропускає в ньому по-
над місяць — з 26 березня до 2 травня 1861 року, не подаючи жодного факту з цього 
періоду життя великого артиста2 (через три дні після від’їзду траурної процесії з Мо-
скви — 2 травня Щепкін уже грав у спектаклі).

отже, невідомо, де був і що робив Щепкін 27–28 квітня. Може, виїздив із міс-
та? Може, хворів тими днями? лише ці дві причини, на мій погляд, могли поясни-
ти відсутність Щепкіна на панахиді. інакше б артист попрощався зі своїм другом, 
а олександр лазаревський не помітив його. взагалі втомлений і заклопотаний ла-

1  в «алфавітному покажчику імен і назв» до академічного видання творів Шевченка прізвище ти-
хонравова відсутнє. з Шевченком він перетнувся лише віртуально: в листопаді 1858 року разом із по-
етом та іншими відомими громадськими та культурними діячами тихонравов підписав уже згаданий 
нами протест проти антисемітського виступу журналу «иллюстрация».

коли Шевченко вперше приїжджав у Москву, Микола тихонравов мешкав на знам’янці в будинку Ма-
карова, який виходив безпосередньо на арбатську площу, а під час приїзду поета в 1858 році — на великій 
дмитрівці. у 1877‒1883 роках Микола тихонравов був ректором Московського університету. випускник 
університету 80-х років князь Борис Щетинін у своїх спогадах називав професора тихонравова «зіркою 
першої величини». в 1890 році тихонравов став академіком Петербурзької академії наук. відомий працями 
про М. і. Новикова, М. в. ломоносова, о. П. сумарокова, М. в. Гоголя. Публікував пам’ятки давньоруської 
літератури. сигурд Шмідт розповідав мені, що вчений закінчив своє життя (1893) на арбаті, в будинку бра-
тів-видавців сабашникових (не зберігся), що знаходився поруч із нинішнім театром ім. Євг. вахтангова.

2  Гриц Т. С. М. с. Щепкин. летопись жизни и творчества.  М.: Наука, 1966. с. 666–667.
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заревський міг не зафіксувати в пам’яті багатьох учасників панахиди або ж просто 
не знати їх в обличчя. в цьому немає нічого дивного і незвичайного. до речі, ніхто 
раніше не звернув увагу на те, що лазаревський приписав кульгавість тихонравову, 
тоді як насправді хворі ноги були у Бодянського.

Є всі підстави розглядати інформацію про присутність тоді в храмі святого ти-
хона згаданих трьох осіб  — Бодянського, тихонравова і  Шугурова,  — як єдиний, 
але щасливий документальний знак того, що в  панахиді взяли участь, по-перше, 
близькі друзі Шевченка, як осип Бодянський, по-друге, прихильники його таланту 
з інтелектуалів, не знайомі з ним особисто, як Микола тихонравов, і, нарешті, молоді 
люди, як Микола Шугуров. тобто, вони втрьох уособлюють значну частину москви-
чів, які прийшли попрощатися з великим українським поетом.

На користь моєї впевненості щодо участі московських друзів Шевченка в пана-
хиді за ним свідчить інформація в газеті «Московские ведомости» (№ 79 від 8 квітня 
1861 року). в коротенькій замітці повідомлялося:

«6 апреля, в  сороковый день смерти т.  Гр. Шевченко, некоторые почитатели 
поэта собрались в  церкви успения (что в  Газетном переулке), где и  выслушали 
с благоговением  панихиду по покойном поэте»1.

ця панахида, організована, звичайно, Бодянським, який довго жив у Газетному 
провулку й знав священиків церкви успіння Божої Матері2 (у ній він навіть вінчав-
ся), з  усією переконливістю свідчить справді благоговійне ставлення московських 
друзів і знайомих Шевченка до пам’яті про нього3. вона пройшла за 20 днів до того, 

1  уперше опубліковано мною в газеті «Голос Просвіти» (№ 15, 12–18 квітня 2007 року).
2  Будинок софії ігнатьєвої, в якому жив Бодянський, в «алфавитном указателе к плану тверской 

части» числився під № 288, а церква успіння — під № 282, тобто знаходилася поруч.
тарас Шевченко бачив цю церкву, коли 18 березня 1858 року відвідав осипа Бодянського вдома.
зазирнувши в історію храму в Газетному провулку, побачимо, що в сиву давнину між вулицями Ні-

кітською і тверською пролягав глибокий і довгий яр, над яким здавна височів храм на честь успіння Пре-
святої Богородиці. це сусідство дало назву місцевості — успенський вражек. церква впродовж століть 
називалася успіння Божої Матері на успенському вражку. у XVII – на початку XVIII століть і провулок 
називався успенським і успенським вражком.

дослідники вважають, що церква існувала вже у 1531 році, бо в Никоновському літописі цим роком 
згадується успенський вражек. Перша письмова згадка про саму церкву датується 1601 роком. вона була 
дерев’яною, однопрестольною, згоріла у 1629 році, відбудована у 1634-му. кам’яний храм із вівтарями Ми-
коли Чудотворця та іоанна Предтечі побудував у 1647 році Григорій Горихвостов. у 1775 році замість 
першого вівтаря була побудована церква Миколи Чудотворця. Наприкінці ХVііі століття храм оновили.

у 1857–1860 роках, тобто за часів приїзду Шевченка до Москви, храм був увесь перебудований на-
ново на кошти купця сергія Живаго (на жаль, була зламана огорожа з написом про Горихвостова). церк-
ва була освячена 20 вересня 1860 року митрополитом Московським Філаретом (дроздовим). у церкві 
три престоли — успіння, преподобного сергія та усікновення голови іоанна Предтечі.

церква була закрита у  1924 році. община зареєстрована у  1992 році, з  2000 року в  основному 
храмі відбуваються богослужіння. Настоятель храму (з 1996 року) — священик володимир лапшин.

Національний культурний центр україни в Москві щорічно проводить в цій церкві молебні на со-
роковини з дня смерті тараса Шевченка.

3  так само можна сказати й про петербурзьких друзів і знайомих поета, в тому числі тих, які в той 
час перебували за межами росії. скажімо, сім’я толстих — Федора Петровича, анастасії іванівни та їх 
доньки катерини (Юнге) — перебувала за кордоном, і катерина Федорівна згадувала: «як громом врази-
ла нас неждана звістка про смерть Шевченка. На чужині відслужили ми по ньому панахиду, але в думці 
були разом з друзями, біля його домовини…»
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як домовину з прахом Шевченка привезли в Москву по дорозі з Петербурга в украї-
ну і встановили в храмі тихона амафунтського на арбатській площі.

якщо москвичі зібралися на панахиду в  церкві успіння Божої Матері, коли 
труна з тілом поета ще лежала в холодній петербурзькій землі, то вони ніяк не могли 
пропустити панахиду над прахом Шевченка в арбатській церкві святого тихона.

Ще один дорогоцінний факт, який мені вдалося встановити. в тих же «Московских 
ведомостях» за 28 лютого 1862 року знайшов я таку замітку: «Панахида по т. Г. Шевченке. 
26-го февраля исполнился год со дня смерти народного поэта украины. в этот день 
небольшое число (40 чел.) поклонников и почитателей таланта Малорусского поэта 
собрались в церкве тихона Чудотворца, что на арбате, и отслужили панахиду скромно 
и без всяких речей, как это обыкновенно полагается. в этой самой церкви стоял гроб 
покойного при перевозе тела Шевченка из Петербурга на украину».

таким чином, ставлення до поетових панахид у Шевченковій Москві було свя-
тим, а згадка про 40 учасників панахиди в лютому 1862 року, як про «невелике чис-
ло», напевне, ще раз опосередковано свідчить, що у  квітні 1861 року людей було 
значно більше.

до речі, в лютому 1862-го Щепкін був у Москві (з 17 лютого театри були закриті 
на час Поста й Пасхи), і його участь у згаданій панахиді цілком вірогідна.

«Ми плакали, коли до нас дійшла вістка про його смерть»

Хто ж  міг усе бачити й  знати про панахиду над прахом Шевченка? студенти 
Московського університету (тоді в ньому навчалося понад 2 тисячі чоловік), переду-
сім, із українців, яких було чимало на панахиді.

відомо, що в університеті діяли підпільні суспільно-політичні гуртки, до яких вхо-
дили українські студенти, обізнані з безцензурною поезією Шевченка. скажімо, в гур-
ток «вертеп» (1856–1859) входили о. котляревський, М. свириденко, П. Єфименко. На 
рубежі 50–60-х років в університеті існував гурток і. аргіропуполо — П. зайчневсько-
го, який видавав літографованим способом і поширював твори Шевченка. у висно-
вках згаданої університетської комісії зазначалося, що «литография лекций послужила 
поводом к распространению недозволенных сочинений». Навіть заклик зайчневсько-
го «до сокири», кинутий в громадську думку, певно, взятий із поезії Шевченка. один із 
активних учасників цього гуртка л. ященко листувався з «вертепником» Єфименком. 
При арешті ященка й аргіропуполо в них було знайдено твори Шевченка1. 

важливо пам’ятати, що наприкінці 1850-х років у Московському університеті 
склалася українська студентська громада, в якій нараховувалося близько 30 чоловік2, 
що ставила за мету, за словами Марка вовчка, «працювати для україни». серед го-
ловних членів громади назвемо Фелікса волховського3, івана силича, Миколу Шу-

1  Карабутенко И., Марусич А., Новохатский М. Шевченко в Москве. с. 98, 100–103.
2  у 1865 році кількість членів становила 63 чоловіка. українська громада була ліквідована владою 

в 1866 році.
3  волховський Фелікс вадимович (1846–1914) — поет, письменник і перекладач. На деяких його 
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гурова, валеріяна родзянка, івана та Михайла роговичів, Павла капніста1, Миколу 
калениченка, василя Гука, володимира тхоржевського, іллю деркача. Членами Гро-
мади, можливо, також були ананій Брежинський, семен Гирчич, Микола динник, 
Михайло Максимович, олександр Милорадович, Павло Прокопенко, іван самойло-
вич, віктор скипський2. 

Бібліотекар української громади Микола Шугуров свідчив: «Ми знали напам’ять 
численні вірші Шевченка і плакали, коли до нас дійшла вістка про його смерть». Без-
перечно, що члени Громади взяли участь у зустрічі труни з поетовим прахом у Мо-
скві й у панахиді в храмі тихона амафунтського.

Можна також впевнено стверджувати, що на панахиді було чимало студентів 
Московського університету з  росіян, поляків та інших національностей. саме 
тоді університет у  зв’язку з  відміною кріпосного права переживав переломний 
час і  під несення волелюбності, до нього потягнулася нова молодь із провінції. 
в університеті відмінили навіть традиційну форму одягу, якої впродовж багатьох 
років студенти мали суворо додержуватися, що було серйозною ознакою 
демократизації студентського життя. Не випадково лев толстой писав: «всту-
пая в  университет, я  уже не думал о  поприще науки… а  о  мундире с  синим 
воротником…» у  травні 1861 року вступні екзамени до університету проходили 
більш демократично, екзаменаторами виступали вчителі гімназій під головуванням 
когось із університетських професорів, вони доброзичливіше ставилися до вихідців 
із простого люду. водночас, намагаючись угамувати студентські пристрасті, 
університетське начальство ввело нові правила, що звужували права студентів 
і перешкоджали доступу в університет демократичним елементам. 

студентство захвилювалося, і  це серйозно стурбувало московські власті. Про-
фе сор осип Бодянський писав невдовзі після панахиди над прахом Шевченка 
в  церк  ві святого тихона: «в университете нашем дивная совершается. кажется, 
последняя кон чина ему приходит. странные пророчества ходят насчет его. Горе ему, 
если десятая часть сбудется». Молода актриса олександра Шуберт у своїх спогадах 
згадувала, як Щепкін відволік її від участі в студентських сходках: «в Москве начались 
студенческие волнения… кто-то из знакомых сказал М. с. Щепкину, что я хожу на 
сходку. в день катастрофы, когда били студентов, я по обыкновению отправилась на 
сходку. На Моховой встречается Михаил семенович на извозчике: “иди назад, я еду 
к тебе чай пить”».

Не сумніваюся, що студенти Московського університету запримітили на 
панахиді значно більше відомих у Москві облич, ніж олександр лазаревський, і про-
пустити улюбленого артиста Михайла Щепкіна вони ніяк не могли. але, скоріше за 
все, не здогадалися чи не мали змоги відразу розповісти про це в пресі. тим паче, що 

творах позначився вплив Шевченка. Пропагував поетичну спадщину кобзаря в еміграції в лондоні.
1  капніст Павло олексійович (1842–1904) — син декабриста олексія капніста, з яким Шевченко 

познайомився в 1843 році в селі Мойсівці. олексій капніст познайомив Шевченка в яготині з варва-
рою рєпніною.

2  докладніше див.: Стовба О. українська студентська громада в Москві 1860-х років / збірник на по-
шану проф. д-ра олександра оглоблина. Нью-йорк: видання української вільної академії Наук у сШа, 
1977. с. 411–453.
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називати публічно прізвища учасників панахиди було небезпечно. та й у майбут-
ньому, на жаль, ніхто не залишив про цей печальний день спогадів.

як ми вже знаємо, лазаревський особливо наголосив, що разом із ним про пана-
хиду в храмі святого тихона «добре пам’ятає і М. в. Шугуров». Немає сумніву: тоді, 
на самому кінці Шевченкового століття, вже літні люди говорили між собою про 
перебування домовини Шевченка на старому арбаті! лазаревський розумів, що для 
більшої достовірності й вагомості треба назвати ще одного живого свідка цієї події1. 
Шугуров якраз і був тим очевидцем. якби він у 1861 році надіслав у часопис «основа» 
розповідь про панахиду над тілом Шевченка на арбаті, то її, безперечно, було 
б опубліковано. Проте студент з україни, мабуть, і помислити не міг тоді про виступ 
у пресі. але чому він не зробив цього пізніше, коли вже займався шевченкознавством 
і співпрацював у «киевской старине»?! Принаймні, через десятки років привід одно-
значно був, адже лазаревський звернувся до нього — очевидця! — за підтверджен-
ням своїх спогадів. а Шугуров, можливо, вже не пам’ятав конкретних людей, які були 
в церкві тихона. Чи він таки не мав чого додати? а може, Шугуров вважав, що до-
статньо буде свідчення людини, яка разом із Честахівським супроводжувала труну?

я довго шукав відповіді на ці питання і  нарешті знайшов їх у  свідченнях лю-
дей, які добре знали Миколу васильовича, —  співробітників «киевской старины». 
вже після смерті Шугурова журнал писав про свого автора: «к сожалению, 
сравнительно редко Н. в. Шугуров брался за перо, да и то в большинстве случаев 
а.  М.  лазаревский побуждал его поделиться с  читателями богатыми сведениями, 
которыми, несомненно, обладал Н. в. Шугуров и которые он, к сожалению, совсем 
неиспользованными унёс с собой в могилу».

у неопублікованому щоденнику Шугурова зустрів запис: «теперь, перенесшись 
в прошлое, я как будто опять переживаю и то, что меня когда-то радовало, и то, что 
меня потом мучило». в іншому місці щоденника обпекли слова: «трудно все записать…»

серед відомостей, які забрав із собою в  могилу скромний і  мовчазний від 
природи Шугуров, я поставив би на перше місце дорогоцінну сьогодні інформацію 
про перебування домовини з прахом тараса Шевченка в Москві. дуже шкода, що 
Шугуров не залишив спогадів про 27–28 квітня 1861 року… так, так, я добре знаю, 
що історія не терпить умовного способу, але ж як шкода!

Перший храм по дорозі в Україну

Щодо відомих москвичів, то, може, вони не знали про прибуття домовини з пра-
хом Шевченка на старий арбат? адже в московських газетах немає жодного по-
переднього повідомлення про цю подію. разом із тим, важко уявити, що печальна 
звістка могла обійти друзів і  знайомих поета. тоді чому ми нічого не відаємо про 
прощання з поетом у храмі тихона в квітні 1861 року того ж Михайла Щепкіна чи 
варвари рєпніної, багатьох інших московських друзів і знайомих Шевченка? На мій 

1  Микола Шугуров помер у 1901 році, а олександр лазаревський у 1902 році.
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погляд, лише тому, що з причини дивовижного й нез’ясованого збігу обставин про 
це не залишилося жодного документального свідчення. таке буває, і вчений має це 
враховувати. історик змушений змиритися перед браком звичайного факту, що, зда-
ється, вислизнув від обов’язкового тлумачення. Проте письменникові, який узявся 
б описати московську панахиду в художньому творі, треба було б лише довідатися, 
чи були московські знайомі Шевченка в той день у місті, і, не вагаючись, «привести» 
їх на церковну службу в храмі тихона амафунтського… Не випадково поетично-роз-
кута з. тарахан-Береза пише, що з поетом прийшли попрощатися не лише Бодян-
ський і  тихонравов, але й  «письменники, актори». втім, олександр лазаревський 
і Микола Шугуров чесно заявили, що інших учасників панахиди вони просто «не 
пам’ятали» і що їх «здається, не було». в цих словах відсутня будь-яка категоричність.

до речі, в своїй книзі «святиня» тарахан-Береза доречно вміщує малюнок Гри-
горія Честахівського «домовина т. Г. Шевченка в церкві», зроблений дорогою з Мо-
скви в україну, в контексті матеріалу про перебування праху поета в церкві тихона 
на арбаті. Хоча малюнок не датований, на мою думку, Честахівський зафіксував по-
етову домовину саме в цьому старовинному й знаменитому храмі — першому по 
дорозі в україну. за це свідчить і значний обшир церкви, що відчувається в малюнку. 
Честахівський зобразив Шевченкову домовину, покриту китайкою, тоді, коли вона 
залишилася наодинці з Богом, і в атмосфері розлита тиха урочистість цієї миті. По-
руч із домовиною лише одна постать, мабуть, священик, а на відстані, скоріше за все, 
хтось із друзів поета. Можливо, олександр лазаревський?

отже, домовину з тілом Шевченка було встановлено в храмі, над входом у який 
був напис: «церковь тихона Чудотворца, что у арбатских ворот». Назву було дано на 
честь православного святого, чудотворця тихона, що народився на острові кіпр у міс-
ті амафунті, був там єпископом і обернув багатьох язичників у Христову віру (помер 
у 425 році). у письмовій спадщині поета немає жодної згадки про цього святого, тоді 
як Шевченко неодноразово торкався пам’яті святих Бориса і Гліба; церква їх іме-
ні знаходилася неподалік на арбатській площі. Місце над річкою альтою в україні, 
де «бешеный честолюбец, окаянный святополк, зарезал родного праведного брата 
своего Глеба», згадано в повістях Шевченка «капитанша» й «Близнецы». в «архео-
логічних нотатках» він зазначав, що в Переяславі «на месте, где по преданию убит 
князь Борис, построена недавно церковь…».

за документами церква святого тихона амафунтського відома з 1620 року, про-
те існувала ще до царів романових, бо одержувала ругу. Була дерев’яною і  в 1629 
році згоріла, після чого збудована з цегли. в 1689 році на її місці звели нову церкву, 
освячену в день пам’яті святого тихона 16 червня Патріархом у присутності цариці 
софії1. в 1756 році граф Г. і. Головкін прибудував із півдня воскресенський вівтар, 
рівновеликий самій церкві. тому церква тихона амафунтського мала незвичайний 
для православного храму «парний» вигляд, що складався із двох симетричних і май-
же однакових зовні половин, північної та південної. Після пожежі 1812 року храм 

1  упродовж довгого часу цей факт всіляко підкреслювався. скажімо, в «Путеводителе по Москве», 
виданому 1824 року, читаємо: «церковь святого тихона амафунтского, у арбатских ворот, освящена 
1689 года в присутствии царевны софьи алексеевны».
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хотіли знести, але парафіяни його відстояли. в 1813 році була зведена нова дзвіниця, 
що відразу зарахувала храм святого тихона до того типу московських післяпожеж-
них церков, увінчаних банею без барабана, в яких особливо виразним і красивим 
був явний контраст між громіздкістю і важкою лапідарністю об’єму храму та спря-
мованою угору стрункою дзвіницею. На превеликий жаль, у сучасній Москві не збе-
реглася жодна з таких унікальних церков.

у центральному історичному архіві Москви знайшлися документи про те, що 
в  1861 році церква була «зданием каменная, с  таковою же колокольнею, крепка», 
престолів у  храмі було три: «в настоящей, во имя святого и  Чудотворца, тихона 
амафунтского, в  приделах: во имя Божией матери, именуемой утоли мои печали 
и во имя святителя Николая»1. з інших джерел відомо, що в церкві знаходилася ікона 
«Богоматір Галатська»2, що нині зберігається в третьяковській галереї. Москвозна-
вець іван кондратьєв наприкінці ХіХ століття повідомляв у книзі «седая старина 
Москвы», що в церкві, крім згаданої ікони «вгамуй мої печалі» знаходився ще якийсь 
«найдавніший список». усе це важливо пам’ятати, бо ж і Шевченко в «археологічних 
нотатках» описував стародавні церковні книги і предмети, які мали значну історико-
культурну цінність. зовнішній вигляд храму святого тихона можна побачити на 
фотографії другої половини ХіХ століття та на гравюрі художника івана Павлова 
«церковь святителя тихона амафунтского у арбатских ворот».

Мальовничий силует церкви святого тихона понад два століття прикрашав 
арбатську площу3, перегукуючись із сусідньою церквою Бориса і Гліба. разом вони 
складали архітектурну домінанту площі.

Чому було обрано саме цей храм біля арбатських воріт? адже від вокзалу на око-
лиці північного сходу міста, до центру, тобто до арбатської площі, чималий шлях, 
і можна було зупинитися, скажімо, в якійсь ближній церкві або, навпаки, відразу пе-
ревезти домовину в один із храмів на виїзді з Москви. (в києві студенти хотіли везти 

1  центральний історичний архів Москви, ф. 203, оп. 744, спр. 2396, арк. 181–190; ф. 454, оп. 3, спр. 
62, арк. 201–205.

2  Назва отримана від Галати — частини костантинополя.
3  церкву тихона амафунтського знесено в 1933 році. її адреса була — арбатська площа, 14. На 

місці церкви збудовано павільйон станції «арбатська» Фільовської лінії. Начальник будівництва станції 
я. Гітман залишив потрясаючу розповідь:

«Приспосабливаясь к трассе, мы избрали отправной точкой для развития работ конец Никитского 
бульвара (шахта № 36) и бывшую церковь тихона на арбатской площади (шахта № 37). в отличие 
от многих других станций геология нашего участка оказалась чрезвычайно благоприятной для строи-
тельства. Мы, как говорится, только “замочили пятки” в воде, в то время как наши товарищи по строи-
тельству прочих станций захлебывались в плывунах и подземных водоносных грунтах. так называемый 
культурный слой на нашем участке достигал толщины 3–5 метров. и только на уровне 10,5–13 метров 
появлялась вода…

Бетонный завод мы устроили в помещении бывшей церкви тихона. Но мы не сказали, что самые 
стены церкви использовали как материал для производства бетона. Мы постепенно срезали верхушку 
церкви и направляли в стоявшую внизу камнедробилку. таким образом, верхняя часть церкви была сво-
еобразной каменоломней, а нижняя — тепляком для бетонного завода… “каменоломни” нам хватило 
только до половины апреля. к этому времени церковь была разобрана окончательно».

таким чином, у квітні 1933 року, через сім десятиліть після того, як у церкві святого тихона знахо-
дилася домовина з прахом Шевченка, Божий храм було використано для виготовлення бетону в основу 
станції московського метрополітену.
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домовину поета до університетської церкви, але митрополит арсеній визначив для 
неї парафіяльну церкву різдва Христового, найближчу до дніпра, по якому її було 
відправлено пароплавом у канів.)

оскільки звістку про смерть Шевченка в Москві першим отримав, очевидно, Бо-
дянський, церкву, скоріше за все, вибирав він. При цьому Бодянський ураховував 
кілька обставин. серйозним аргументом на користь арбатського храму могло стати 
те, що Михайло лазаревський, підстарший із шести братів лазаревських, який узяв 
на себе клопоти з перевезення поетового тіла в україну, найперше в Москву, мав по-
мешкання в сивцевому вражку в будинку димкової1, тобто недалеко від храму свя-
тителя тихона. Було зрозуміло, що олександру лазаревському, який безпосередньо 
супроводжував тіло Шевченка, зручніше було зупинитися на старому арбаті. (Між 
іншим, після закінчення університету олександр лазаревський з літа 1858 року два 
роки жив у Москві2 і також мав тут знайомства.) до того ж, вибір арбатського хра-
му для зупинки й  панахиди мав перевагу, бо з  нього легко було виїхати на шлях 
в україну. Не виключено, що у Бодянського чи лазаревських були знайомі або ре-
комендовані друзями церковнослужителі в церкві тихона амафунтського. Не можу 
не висловити також припущення, що друзі Шевченка, передусім історики осип Бо-
дянський і олександр лазаревський, ураховували й те, що біля церкви святого тихо-
на стояли козаки Петра сагайдачного перед штурмом Москви в 1618 році. Напевне, 
бралася до уваги й престижність арбату, його близькість до кремля. церква тихона 
амафунтського, між іншим, входила до Білого міста, тоді як, скажімо, ближня від неї 
церква Миколи явленого на арбаті вже знаходилася в земляному місті3. взагалі все, 
що було пов’язано з похороном Шевченка та перевезенням його праху, друзі нама-
галися робити якнайкраще і не шкодували грошей.

Про все це я  розповів у  червні 2005 року видатному арбатознавцеві сигурду 
Шмідту, який на той час уже 83 роки жив на арбаті і знав про нього, здається, все4. 
сигурд оттович сказав, що церкви Бориса і Гліба та святого тихона були дуже ша-
нованими серед професури та викладачів Московського університету. це лише під-
тверджує, що у виборі храму для панахиди значну роль відіграв осип Бодянський. 
зауважу, до речі, що Московський університет і його домова церква тетяни велико-
мучениці, як і церква тихона амафунтського, знаходилися на території однієї діль-
ниці міста — тверської, де жив і Бодянський. тому професорові легше було органі-
зувати студентів для супроводу домовини з вокзалу на старий арбат, у якому також 
брали участь викладачі й випускники університету, передусім, вихідці з україни, зо-
крема, славісти, пов’язані з Бодянським.

1  останні роки життя професійний чиновник Михайло лазаревський, який керував справами та 
маєтками російського археолога графа олексія уварова, мав у Москві неабиякі зв’язки.

2  олександр лазаревський згадував: «…Щодня майже зустрічався я  з  тарасом Григоровичем (у 
Петербурзі. — В. М.) до літа 1858 року, коли по закінченні університету переселився разом із музеєм 
і бібліотекою гр. уварова до Москви».

3  церква тихона амафунтського якийсь час входила до Міської дільниці разом із кремлівськими со-
борами і дзвіницею івана великого, а затим — до тверської дільниці разом із храмом Христа спасителя. 
церква Миколи явленого належала до арбатської дільниці Москви.

4  довелося працювати після цієї зустрічі ще сім років і видати кілька книг, пов’язаних із історією 
арбату, поки сигурд Шмідт нарешті назвав мене «впливовим арбатознавцем».
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відомо, що петербурзькі Шевченкові друзі зібрали на похорон поета та пере-
везення його праху більше тисячі карбованців, що на той час було значною сумою. 
скажімо, проїзд у потязі з Петербурга до Москви коштував усього 6 крб. 50 коп., 
дорога від тули до орла на конях  — близько 122 крб., а  горілка для візників на 
цей шлях  — 2 крб. 40 коп. Поетові друзі не допускали в  дорозі нічого, що могло 
б зашкодити достойному супроводу його праху1.

у цьому контексті розповім про цікавий історичний факт. у жовтні 1882 року 
Микола Білозерський опублікував у «киевской старине» статтю «тарас Григорьевич 
Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831–1861 гг.)», в якій, посилаючись на 
Михайла лазаревського, стверджував: «в Москве гроб Шевченка стоял за городом, на 
дворе какого-то столяра, среди куч стружек; стечение публики было значительное». 
якось так сталося, що півтора десятиліття ніхто публічно не заперечив інформацію 
про заміський двір столяра. в 1893 році пішов із життя Григорій Честахівський, але 
залишався олександр лазаревський, який нарешті сказав своє вагоме слово: «Гроб 
Шевченка… среди куч стружек?..» той, хто супроводжував труну, відповів коротко 
й  категорично: «Это неверно». його вустами друзі Шевченка, які вклали душу 
в організацію останньої дороги кобзаря в україну, виправили серйозну неточність, 
що межувала з  явною неповагою до їх турбот про перевезення поетового праху 
в Москву. здається, першим серед шевченкознавців минулого століття звернув увагу 
на це всеволод Чаговець, який писав: «в воспоминаниях в. М. Белозерского2 есть 
указание на то, будто гроб поэта пришлось поставить где-то на окраине Москвы, 
на задворках у какого-то столяра, в сарае, среди всякой рухляди. Это было бы очень 
обидно за Москву. Но, к счастью, это неправда»3. олександр лазаревський, як уже 
відомо, дав абсолютно точну адресу перебування труни з  прахом Шевченка  — 
арбатський храм святого тихона. Проте й  інформацію, яку розголосив Білозер-
ський, не варто відкидати категорично; цілком можливо, що, виїхавши з  Москви, 
жалобний супровід зупинився, аби востаннє попрощатися з прахом Шевченка. (На-
гадаю, що в орлі поетову труну аж до кінця міста супроводжували священик і велика 
кількість людей, а за містом було відправлено ще одну панахиду4.)

1  лазаревський і Честахівський продумали все до деталей, зокрема передбачили гроші не лише на 
оплату візників і паромників на ріках, але й на горілку для візників і змащування дрог у дорозі. коней на 
станціях лазаревський і Честахівський міняли дуже швидко. російський поет о. Фет у спогадах писав зі 
слів своєї дружини: «…от тулы жену мою на каждой станции догонял и затруднял в получении лошадей 
гроб Шевченка, сопровождаемый ассистентами, перевозившими тело его на юг».

2  Насправді, йдеться про спогади Миколи (а не василя) Білозерського.
3  втім, у дорозі траплялося, мабуть, усяке. Павло якушкін писав про перебування труни в орлі:
— Где стоит гроб? — спросил я кого-то, проходя к почтовой станции.
— ступайте в ворота, там на дворе под сараем!
вхожу: на дворе под навесом, среди пустых ямских телег, на куче навоза, стоят дроги с  гробом, 

покрытым

Червоною китайкою,
заслугою казацкою!..

4  Павло якушкін писав про це: «толпа народу более и  более прибывала… священник отслужил 
панихиду, и поезд тронулся. По пути толпа народу увеличивалась, как снежный ком… и, несмотря на 
страшную жару, провожали поэта за шоссейную заставу. за заставой отслужили панихиду…»
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імена для Пам’яті

Можливо, підмосковний двір столяра було вибрано для того, щоб ще раз перевірити 
в  далеку дорогу дроги  — віз, пристосований для перевезення трун. Підтвердження 
цьому знаходимо в  листі олександра лазаревського до Григорія Честахівського зі 
скрупульозним розрахунком витрат на перевезення тіла тараса Шевченка. 

Познайомимося з початком цього документа, який стосується витрат, пов’язаних 
із Москвою:

«счет денег, издержанных на перевезение тела т. Гр. Шевченка из Петербурга 
до киева.

Провоз тела из сПБ до Москвы  — 55 р.
Провоз ал. лазаревского и Гр. Честахов-
ского до Москвы    — 13
Прогоны от Москвы до серпухова  — 15
извозчик в Москве    — 1
На водку ямщикам от Москвы
до серпухова    — 1.25
смазка     — 121…»

увага! ось це перше змащування мастилом дрог (в дорозі їх було кілька) могло 
бути зроблене відразу на виїзді з Москви у місцевого столяра…

Імена для пам’яті

Хто ж відправив панахиду за тарасом Шевченком у Москві? Хто доглянув домови-
ну з його тілом у храмі 27‒28 квітня 1861 року? Мені дуже хотілося б нарешті назвати 
(через півтора століття!) імена церковнослужителів храму святого тихона, залишити 
їх у нашій пам’яті. Пошуки в центральному історичному архіві Москви виявилися 
вкрай складними: архів Московської духовної консисторії після Жовтневої революції 
серйозно постраждав. але все-таки збереглися справи деяких московських храмів — 
церковні книги, переписка шести сороков2, у тому числі Пречистенського, до якого 

1  копійок.
2  сóрок — чотири десятка. у володимира даля читаємо, що в старовину рахували сорокáми: пер-

ший сорок, другий сорок і т. д. за переказами, в Москві нараховувалося 40 сороков церков (тобто 1 600), 
хоча насправді їх було значно менше. Німецький мандрівник іоганн Георг коль писав стосовно мос-
ковських церков кінця 30-х — початку 40-х років: «загальну кількість їх встановити дуже важко, і різні 
автори дають про це різні відомості. в той час як одні говорять про півтори тисячі московських храмів, 
інші визначають їх загальну кількість в п’ятсот, а треті скорочують цю цифру до двохсот шістдесяти. все 
залежить, звичайно, від того, як проводити підрахунок і що розуміти під церквою». скажімо, якби коли-
небудь порахували всі церковні вівтарі, то цифра перевалила б за сóрок. 

Москвознавець ХіХ століття іван слонов писав, що в 70-х роках нараховувалося 329 православних 
храмів, а Петро ситін зазначав, посилаючись на дослідника московських храмів М. і. александровського, 
що число їх ніколи не перевищувало 500 одиниць разом із домовими й монастирськими церквами. сучасні 
дослідники вважають, що кількість храмів у Москві наближалася до тисячі. як би там не було, до сóрока, як 
об’єднання храмів, частіше всього, входило менше чотирьох десятків церков. у документах, які мені довелося 
вивчати, сорока нараховували від 14 до 35 храмів. вони були розділені на староства і благочинія (відділення).

словосполучення «сорок сороков» міцно ввійшло як у церковний ужиток, так і в світське життя. ска-
жімо, в поезії Марини цвєтаєвої читаємо про кількість московських храмів: «всех счетом: сорок сороков…» 
історія всіх московських храмів, видана в Москві на початку ХХі століття, називається «сорок сороков».
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і входив храм тихона амафунтського. в «списке церквей Московской епархии» церк-
ва «тихоновская у арбатских ворот» стоїть під № 27 у 1-му відділенні Пречистенсько-
го сорока. в архівному путівнику довідався про наявність «Метрики церкви тихона 
Чудотворца возле арбатских ворот»1. зажевріла надія, адже метричні книги традицій-
но складалися з трьох частин: про тих, які народилися, тих, які вступили в шлюб, і тих, 
які померли. Можливо, в останній — третій — частині метрики храму залишилася 
хоча б якась інформація про панахиду над тілом Шевченка? Проте в отриманих в ар-
хіві матеріалах навіть згадки про храм тихона амафунтського не знайшов і, здавалося, 
що тепер уже втоплюся в архівному морі безнадійно. Час ішов, а результатів не було. 
в ті дні гортав якось Шевченкові поезії, і в очі впали рядки:

На батька бісового я трачу
і дні, і пера, і папір!

допомогли досвідчені архівісти, і  врешті-решт у  справі «клировые ведомости 
Пречистенского сорока г. Москвы за 1861 год» таки знайшлася «ведомость о церк-
ве святого и Чудотворца тихона амафунтского, что возле арбатских ворот», у якій 
були зазначені  прізвища всіх церковнослужителів арбатського храму. то була пере-
мога! Подумалося, що так само, як не горять рукописи, не зникають безслідно й ар-
хівні документи. тепер ми можемо назвати тих людей.

священик левітський Микола сергійович, 32 роки, народився в  Московській 
єпархії, син священика, навчався у  віфанській семінарії, яку закінчив у  вересні 
1850 року з атестатом 1-го розряду. в листопаді того ж року призначений дияконом 
Георгіївської церкви в Єндові. з 2 лютого 1860 року — священик церкви тихона біля 
арбатських воріт2.

у Миколи левітського була дружина і троє синів.
диякон3 Фівейський Павло васильович, 37 років, народився в  Московській 

єпархії, син паламара, навчався в Московській семінарії, яку закінчив у 1844 році 
з атестатом 2-го розряду. з серпня 1848 року до травня 1863 року — диякон церкви 
тихонівської біля арбатських воріт.

одружений, мав двох дітей, дівчинку і хлопчика. Жив у афанасьєвському про-
вулку, неподалік від території, де тепер знаходиться культурний центр україни.

Паламар4 Бєляєв Петро васильович, 29 років, народився в Московській єпархії5, 
син священика, навчався в Московській семінарії. з жовтня 1853 року до листопада 
1864 року — паламар церкви тихонівської біля арбатських воріт.

1  центральний історичний архів Москви, ф. 454, оп. 3, спр. 62, арк. 201–205.
2  Є дані про те, що левітський був священиком у церкві тихона і десять років потому. в той час його 

старший син сергій уже навчався в духовному училищі. вісімнадцятого жовтня 1870 року левітського 
було нагороджено набедреником (парчевий прямокутник із зображенням хреста, що його священики 
одержують як першу нагороду і носять з правого боку нижче поясу).

3  Помічник священика у відправі церковної служби, нижчий духовний чин.
4  служитель православної церкви, що допомагає священику під час богослужіння; дячок, псалом-

ник, причетник.
5  як бачимо, всі три служителі церкви тихона на арбаті народилися в Московській єпархії, тому 

відпадає припущення деяких авторів, що священик цього храму був вихідцем із україни.
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одружений, мав двох дітей, дівчинку і хлопчика.
Проскурниця1 соловйова Євдокія Микитівна, 63 роки, в церкві святого тихона 

з жовтня 1840 року, тобто задовго до того, як у Москву вперше приїхав Шевченко. 
«Читати і писати вміє». Жила з донькою. Працювала в храмі до старості2.

ці люди так чи інакше причетні до вшанування пам’яті про тараса Шевченка 
в храмі святого тихона на старому арбаті, до панахиди за ним. вони заслуговують 
на нашу добру пам’ять і на те, щоб їх імена й прізвища віднині згадувалися у відпо-
відних працях про кобзаря.

З Арбату — в Україну

Григорій Честахівський залишив нам малюнок олівцем «домовина т. Г. Шевченка 
в дорозі». На ньому — дроги, намальовані абрисом, і детальніше прописані візник та 
четвірка коней. ці дроги стояли вранці 28 квітня на арбатській площі біля храму 
тихона амафунтського. звідси, з центру Москви, і до самого києва Шевченків прах 
везли кіньми поштовим трактом, що проходив через серпухов — тулу — орел — 
кроми — волобуєво — кошельовку — дмитровськ — севськ — есмань — Глухів — 
кролевець  — Батурин  — Борзну  — Ніжин  — Носівку  — козелець  — залісся  — 
Бровари. то була далека й печальна дорога, й україна пам’ятає про неї. закцентую 
читачеву увагу на тому, що починалася вона зі старого арбату.

отож, уявімо собі 28 квітня 1861 року. Над арбатською площею підіймається 
по-весняному тепле сонце, золотить маківки храмів святих Бориса і Гліба та тихона. 
Біля тихонівського храму зібралося чимало людей, особливо багато молоді. Чується 
мелодійна українська мова. осип Бодянський, Григорій Честахівський і олександр 
лазаревський тихо перемовляються з арбатським священиком років тридцяти, по-
тім усі четверо заходять у церкву. від розкішної садиби Голіциних, де стоять екіпажі, 
хтось направляється до людського натовпу. Група молодих людей наближається від 
олександрівського кадетського корпусу. Біля восьмигранного водорозбірника з чер-
воної цегли, що поряд із церквою, перемовляються візники, які приїхали з діжками 
по воду, і торговки — на площі ярмарок. ось вони вкупі підходять до церкви, хрес-
тяться й  стоять мовчки. Проходив катеринщик із шарманкою-шафочкою та тан-
цюючими ляльками в ній, зупинився. Благовидна жінка свариться на хлопчаків, які 
галасують біля струмка Чорторий. від арбатської і знаменської поліцейських будок 
підійшли будочники. Ніби розчинилися в натовпі жандарми й навіть юродиві. Щось 
було таке в атмосфері, що зупинило й зібрало людей біля тихонівського храму. Над 
арбатською площею повисає тиша…

1  Жінка, що випікає проскуру — білий прісний хлібець особливої форми, що використовується 
в православному богослужінні. Проскурницями часто були вдови священиків. цікаво, що Пушкін зга-
дував про проскурниць у зв’язку з його роздумами про мову: «Не худо нам иногда прислушиваться к мо-
сковским просвирням, они говорят удивительно чистым и правильным языком».

2  центральний історичний архів Москви, ф. 203, оп. 744, спр. 2396, арк. 181–190; ф. 2125, оп. 1, 
спр. 1595, арк. 1–4.
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як умру, то поховайте
Мене на могилі
серед степу широкого
На вкраїні милій…

Хтось із студентів схвильовано читає ці Шевченкові рядки, бо саме заради вті-
лення поетового заповіту зібралися друзі й знайомі кобзаря до церкви святого тихо-
на… Читати весь «заповіт» не насмілився й одразу перейшов до останньої строфи:

і мене в сем’ї великій,
в сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути,
Незлим тихим словом.

раптом загули дзвони, студенти виносять із церкви домовину з тілом Шевченка 
і влаштовують її на дрогах. візник піднімається на своє місце й легенько смикає за 
віжки. дроги рушають. за ними їде критий екіпаж для Честахівського і лазаревсько-
го, тепер вони йдуть пішки, разом із усією траурною процесією, яка виходить на 
старовинну знаменську вулицю. На розі знаменки та арбатської площі траурний 
кортеж минає могутню колонаду олександрівського кадетського корпусу, що фа-
садом виходить на вулицю. Біля церкви знамення Пресвятої Богородиці заклякли 
богомолки і ревно хрестяться. звідси за труною пішли кілька чоловіків інтелігентної 
зовнішності в дорогих пальтах, мабуть, професори Московського університету, які 
живуть поруч. із церкви вийшли люди, спостерігають за процесією, дехто приєдну-
ється до неї. з вікон особняків виглядають господарі й прислуга.

На розі знаменки й волхонки процесія призупинилася біля храму Миколи Чу-
дотворця з дзвіницею. тут зібралося чимало москвичів…

Мені ж, мій Боже, на землі
Подай любов, сердечний рай!
і більш нічого не давай!

скорботна процесія перетнула вулицю волхонку і  повернула до недавно 
побудованого великого кам’яного мосту, позаду  — красень кремль, який любив 
кобзар, а попереду — храм Христа спасителя. Частина людей розійшлися, молодь 
пішла далі, дехто збирався під’їхати на візниках за місто, де передбачалася зупинка 
дрог з домовиною. згадаємо про цю зупинку за містом ще раз: «стечение публики 
было значительное».

весь цей шлях Григорій Честахівський, олександр лазаревський і  осип Бо-
дянський пройшли поряд із дрогами. Час від часу кожен із них торкався Шевчен-
кової домовини, ніби вона давала їм нові сили. Після прощання з  прахом поета 
в арбатському храмі святого тихона на душі у його друзів запанувала скорботна 
просвітленість, вони відчули в собі врочисту впевненість у тому, що кобзаря чекає 
вічність…
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…та нескверними устами
Помолимось Богу,
та й рушимо тихесенько
в далеку дорогу —
Над летою бездонною
та каламутною.
Благослови мене, друже,
славою святою.

«Кобзар наш великий став на рідну землю українську»

Менше ніж тиждень потому — 4 травня 1861 року — Григорій Честахівський 
писав уже з українського кролевця, що попереднього дня «в четверть третього часу 
кобзар наш дужий став уже на свою рідну землю українську1, а я став навколішки 
і тричі уклонився рідній неньці україні й тричі поцілував її святу землю од себе й од 
рідних дітей її, котрі свято почитають її, проживаючи на чужині далеко».

як відомо, в той час у києві вирішували питання, де саме поховати прах поета, 
бо його петербурзькі друзі лише вказували, що бажано поховати його над дніпром. 
Неминуче виникло й друге питання: якщо ховати в києві, то де саме — на якому кла-
довищі? Чи у видубецькому монастирі, чи на аскольдовій могилі, чи на Щекавиць-
кій кручі? але обов’язково  — на горі, біля дніпра. варфоломій Шевченко був тієї 
думки, щоб поховати Шевченка на Щекавиці, і навіть наказав там копати могилу. 
священик Феофан лебєдинцев зазначав: «Наконец принято, для избежания всяких 
демонстраций при этом погребении со стороны учащейся молодежи, приготовить 
могилу в выдубецком монастыре и препроводить туда гроб покойника в большой 
лодке прямо с черниговского берега, по прибытии к цепному мосту»2.

але ось у київ прибув із поетовою труною Честахівський. і все змінилося! за сло-
вами Михайла Чалого, Честахівський заявив, що він був у Шевченка в його останні 
години і нібито спитав, де його поховати, а поет відповів: «У Каневі». Пізніше олек-
сандр лазаревський засвідчив, що Честахівського не було при смерті Шевченка. Ще 
не знаючи про це напевне, Павло зайцев писав: 

«коли прибули до києва лазаревський і Честахівський, вони довідалися, що рідня 
спочилого поета вже склалася, зібравши 15 карбованців, що за ці гроші набуто місце 
на Щекавиці, вже викопано могилу й замовлено високий дубовий хрест. усе це вже 
виконав варфоломей, якого вся рідня поетова, як людину енергійну, практичну — 
“з бувальців”, зробила своїм представником. але обидва молоді петербурзькі делегати 
привезли свій власний проект. вони настоювали на тому, щоб поховати Шевченка 
на Чернечій Горі під каневом — на місці, яке для нього вже придбав варфоломей, 
там, де мала стати вимріяна поетом “хата над дніпром”, яку тепер спочилому мала за-
ступити “хата-домовина”. Почалися нові суперечки. і молодь, і дехто із старших гро-

1  При переїзді з орловської в Чернігівську губернію поштовою дорогою з севська на Глухів.
2  Кирилюк Є. П., Шабліовський Є. С., Шубравський В. Є. т. Г. Шевченко. Біографія. к.: Наукова думка, 

1964. с. 610.
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мадян вважали, що гідним великого поета місцем вічного спочинку має бути столиця 
україни київ. тоді Честахівський витягнув аргумент, перед яким усі скапітулювали: 
він заявив, що Шевченко, вмираючи, на запитання, де його поховати, відповів йому: 
“у каневі!” Невідомо, чи це була правда, але це вирішило справу. всі погодилися. 
ухвалено було тлінні останки тарасові перевезти до канева пароплавом».

Найголовніше, що позиція Честахівського відповідала Шевченковому «запо-
віту». сам олександр лазаревський писав: «вот это, то завещание страстно желая 
исполнить, Г. Н. Честаховский и говорил о предсмертной будто бы воле поэта…» ви-
рішено було поховати Шевченка на горі поблизу канева, в тих місцях, якими колись 
милувався поет і де мріяв оселитися.

додам до цього, що й  у  каневі у  Григорія Честахівського виникла суперечка 
з  варфоломієм Шевченком, який хотів поховати брата на цвинтарі біля церкви 
й навіть найняв людей копати могилу. та Честахівський наполягав, що кобзаря тре-
ба поховати саме на горі — згідно з його заповітом.

Щоб лани широкополі,
і дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
як реве ревучий.

Честахівський вибрав найвищу гору, але варфоломій Шевченко сказав, що то 
земля поміщицька, і  Честахівський погодився на Чернечу гору1, названу народом 
тарасовою горою2.

іван дзюба пише: «…історія показала, наскільки це було вдале рішення — можна 
сказати, конгеніальне образові великого поета україни». саме так — конгеніальне! 
ось чим україна завдячує Честахівському!

Про все, що пов’язане з перевезенням Честахівським праху кобзаря в україну, 
пишу з щирою повагою до нього й доземним уклоном перед українським патріотом. 
але є й інший ракурс погляду на вчинок Честахівського. скажімо, Євген Нахлік на-
голошує, що в його характері було щось від одчайдуха, авантюриста:

«саме завдяки цим якостям він, мабуть, і взявся за нелегку й непевну справу пе-
ревезення і перепоховання Шевченкового праху. Поміркованій, статечній, сімейній 

1  Паламарчук Г. П. Поховання т. Г. Шевченка на україні // Питання шевченкознавства. № 3. к.: вид-
во аН урср, 1962. с. 90.

2  у сучасному путівнику Шевченківського національного заповідника в м. каневі «тарасова гора» 
читаємо: 

«у кожного народу є своя свята гора, духовна вершина, до якої йдуть, щоб очиститися, сповідатися, 
попросити благословення.

українці їдуть до канева, до Чернечої гори, до могили славного земляка, незрівнянного поета, тала-
новитого художника, кобзаря — тараса Шевченка.

Чернеча гора — чарівна і неповторна, овіяна історичними легендами і освячена невмирущим ду-
хом українського козацтва, яке зберегло і передало крізь віки найцінніший скарб нашого народу — лю-
бов до україни…

22 травня 1861 року Шевченка навіки у своє лоно прийме рідна земля. і цей останній шлях поета 
до місця вічного спочинку — до Чернечої гори, яку згодом прочани нарекли тарасовою, стане його до-
рогою у вічність».
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людині важче було знятися в далеку дорогу, а то більш на таке ризиковане діло. Чо-
мусь ніхто інший із петербурзької громади, крім 27-річного олександра лазарев-
ського, який, утім, мав свій інтерес у Чернігові, не виявив рішучости виконати Шев-
ченків заповіт — поховати його над дніпром».

виходить, що виголошувати палкі й проникливі промови на Шевченкових по-
хоронах — це прерогатива статечних і поміркованих людей як, наприклад, кос-
томаров і куліш (обидва були приблизно одного віку з Честахівським), а «зняти-
ся в далеку дорогу» та ще й з домовиною (тарасовою!) — це доля… відчайдушних 
авантюристів.

згадалося мені, як наприкінці 1857 року згорьований засланням і щасливий від 
довгоочікуваної волі Шевченко скликáв до себе в Нижній Новгород на зустріч і кулі-
ша, і Щепкіна… куліш відповів, що йому не подобає їхати на розмову з другом тара-
сом, адже він «чоловік у громаді замітний», а… непомітний, малостатечний одчайдуха 
й авантюрист Щепкін приїхав і подарував Шевченкові щасливі дні…

Не став би заторкувати цю тему, якби Нахлік не наголошував на тому, що 
Петербурзька українська громада в жовтні 1864 року «позбавила Честахівського 
звання громадянина й визнала його негідним спілкування з чесними людьми», що 
костомаров, куліш та інші петербурзькі громадівці «різко осудили Честахівського 
за зваблення наївної дівчини», що він був випивака і містифікатор, а ще — дво-
ликий1.

Мабуть, вони виключили б  із громади й  Шевченка, який, скажімо, в  молодос-
ті, говорячи словами сошенка, «відбив у нього дівчину», на засланні, як писав ан-
дрію козачковському, не міг «похвалиться очень девственною жизнию», а, скажімо, 
в Нижньому Новгороді, як відомо, заходив до «мадам Гільде у храм Пріапа» та й, тра-
плялося, добряче випивав.

у всіх тих неприємних ярликах, наклеєних на Честахівського, ще треба розби-
ратися, бо ж відомо, як вони іноді ставилися тодішніми приятелями й абсолютизува-
лися зацікавленими людьми в наш час. «тойді повісили Христа / й тепер не втік би 
син Марії» (тарас Шевченко).

я не буду в цьому розбиратися, а хочу тільки сказати, що такі наліпки за великим 
рахунком можна причепити до всього українського козацтва (читайте, скажімо, «та-
раса Бульбу» Миколи Гоголя). Недарма Шевченко підписав Григорію Миколайовичу 
свій «кобзар»: «козакові Грицеві Честахівському».

Можливо, Євген Нахлік хотів бути нібито суголосним із іваном драчем, який 
назвав Грицька Честахівського затятим чоловіком і буйною головою2. та ж у велико-

1  див. Нахлік Є. К. з оточення Пантелеймона куліша: Григорій Честахівський і Маруся денисенко 
/ спадщина: літературне джерелознавство. текстологія. — к.: Пц «Фоліант», 2009.  т. 4.  с. 59–101.

Нагадаю, між іншим, що писав Павло зайцев про куліша, котрий, «закохавшись у Марію Маркович, 
як якийсь наївний молодик, полетів за нею за кордон, щоб тероризувати її там загрозами самогубства, 
а повернувшись, поневіряти її ім’ям перед людьми й дискредитувати себе в думці земляків. з висоти сво-
єї справжньої величі Шевченко один, може, з-посеред усіх умів ці вибрики вибачати, і треба думати, що 
коли між кулішем і обуреним на нього українським громадянством не дійшло тоді до повного розриву, 
то це завдяки Шевченкові».

2  в архіві зберігся лист Григорія Честахівського до Федора лазаревського від 24 червня 1867 року, 
в якому він розповідає, як відразу після поховання його брата Михайла лазаревського в Новодівочому 
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го драча зовсім інший — теплий, захоплений, сказати б, не зверхньо-кулішевий — 
погляд на Честахівського! драч вільно та красиво пише: «дивне прізвище для сте-
пового херсонського чоловіка, одчай-душі козацької. Може, десь генеалогія веде аж 
до “Матки Боскої Ченстаховської”! але ж затятий який! коли б не він, не мали б ми 
Шевченкової гори в такому варіанті».

тож ключові слова — душа козацька, а не відчайдушний випивака…
На завершення скажу, що творчі, наукові й письменницькі заслуги тих же кулі-

ша та костомарова перед україною набагато більші, ніж у Честахівського. але у своїй 
святій місії, яку Григорій Миколайович виконав з честю, він незмірно перевершив їх.

«Свято виконав місію…»

листи Честахівського про перевезення праху Шевченка на територію україни 
й поховання його в каневі (травень — липень 1861 року), адресовані Федору Чернен-
ку1 та петербурзькій громаді, були вперше опубліковані в журналі «киевская стари-

монастирі (травень 1867 року), почав клопотання, «як муха в павутині між московськими властями» про 
перевезення його праху в україну:

«…архієрей приїхав і, спасибі йому, зараз же написав лист своєю рукою до обер-поліцмейстера, щоб 
допустити мене в Новодівочий монастир у откритію могили…

у вівторок раненько думаю розворушить могилу у Новодівочому монастирі і піднять з неї Михайла, 
щоб вона своєю вагою чужого не давила козацького тіла, та повезу на вкраїну, нехай ляже в свою землю, 
утоптану вольним, правдивим козацьким слідом» (відділ рукописних фондів і текстології інституту літе-
ратури ім. т. Г. Шевченка НаН україни, № 16, арк. 1–2).

1  Черненко Федiр Iванович (1818–1876) — пiдпоручик, військовий інженер-архітектор, активний 
діяч української громади в Петербурзі. з 1854 року — художник архітектури. з 1857 року служив у Пе-
тербурзі на посаді гарнізонного інженера-архітектора. Шевченко познайомився з  ним у  40-х роках, 
часто зустрічався після заслання, подарував йому відбиток свого офорта за картиною Мурільо «свята 
родина» з написаним на звороті автографом вірша «сон» («На панщині пшеницю жала»). Федір Чер-
ненко допоміг скласти проект будинку, який поет мріяв спорудити в україні, брав участь в організації 
похорону Шевченка. йому було передано на зберігання бібліотеку Шевченка.

Шевченко присвятив Черненку вірш «ой на горі роман цвіте…», основним джерелом тексту якого 
є список рукою Честахівського в «Більшій книжці» з авторською датою «лихвен, 7 июня», виконаний 
значно пізніше, вже в Петербурзі. саме цей список Шевченко виправив, написав присвяту і дату:

Федору івановичу Черненку.
На пам’ять 22 сентября 1859 року

ой по горі роман цвіте,
долиною козак іде
та у журби питається:
“де та доля пишається?

Чи то в шинках з багачами?
Чи то в степах з чумаками?
Чи то в полі на роздоллі
з вітром віється по волі?”

Не там, не там, друже-брате,
у дівчини в чужій хаті,
у рушничку та в хустині
захована в новій скрині.
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на» ще у 1898 році (книга 2). Примітки до них зробив тоді олександр лазаревський. 
листи ці широко використані в шевченківській літературі та доступні читацькому 
загалу1. для мого читача виокремлю сюжети про ставлення самого Честахівського та 
простих українців до Шевченка.

сьомого травня 1861 року:
«Федор іванович і люба громадонько українська!
Батько наш дорогий кобзар, орел сизокрилий уже в  києві. учора, 6-го числа, 

в 7 часів утра ми приїхали в Бровари…
Процесія началась коло п’яти часів вечера у самому лісі, що з сторони Броварів. 

На мосту одпрягли коней, і студенти й громада везли на руках кобзаря аж до самі-
сінької церкви рождества, що на Подолі.

усю дорогу казали привітливі слова батькові кобзареві і поставили його на ніч 
в церкві. у неділю в чотири часа одслужили панахиду і понесли Батька великого на 
руках своїх дітки щирі та розумні, чтущі святую пам’ять кобзаря свого…»

канів, 17 червня 1861 року:
«а пекарці й хміляни (селяни ближніх сіл. — В. М.) — то люд дуже простий і без 

усяких затій та видумок… вони всі називають його Батьком тарасом, рятувавшим їх 
волю, а гора, на котрій поховали — тарасовою горою, замість прежнього названня 
Чернечою…»

канів, 20 червня 1861 року:
«Федор іванович і люба Громадонько українська!
іще сонечко на небі сяє, а  наше сонечко святе  — Батько тарас, великий світ 

україни, уже востаннє сховалось за темну гору, відкіль уже його ясного нового світу 
більше не побачить рідна земля українська з  своїм добрим людом козачим. Нехай 
же той ясний світ, котрим воно сяяло до свого заходу, світе і вгасає навіки і віки по 
всій нашій широкій україні од краю до краю в очі, думку, серце кожного сина неньки 
україни — потомка славного козачества і розбива й розганяє темну хмару, що усюди 
од лядського й московського краю наступає й налягає на святу землю нашу, тую чор-
ну хмару, що покрива густим темним брехні й неправди пекельної волю й славу пред-
ківщини нашої козачої, щоб в темноті не освітились сонцем правди молоді та ясні 
очі дітей козачих і орлиним розумом не зрозуміли свого свята — щирої правди і як 
тії орлята дужими та нестомленими крилами не сягнули за ту чорну хмару стать на 
волі перед ясним та блискучим світом правди сонця Божого і розтоптать чорну хмару 
брехні і злоби прудкими вольними ногами і стать як були вольними козаками. Нехай 
ясний світе, нехай хмара гине, нехай свята україна на волі спочине та небо у той 
край поглядає, як сонечко сяє, як тарасова правдива круг сонця літає — душа щира, 
а білеє тіло лежить в україні на Чернечій горі в сирій землі у глибині — у темній хаті.

10-го мая в сім часів пополудні наш дорогий та любий кобзарь улігся на вічні 
віки у  своїй новій темній хатині, відкіль уже не вийде більше подивиться на світ 
Божий, своїм ясним та орлиним козацьким поглядом не окине неньку україну, не 
почує більше його нової та голосної пісні добрий люд козачий, а та пісня, що про-

1  див.: Честаховский Г. Н. Письма, писанные в 1861 году о похоронах поэта Шевченка. — спогади 
про тараса Шевченка. к.: дніпро, 2011. с. 443–461.
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співана їм, нехай буде піснею благовісті для молодого козачого покоління і направля 
к добру, честі і користі народної кожного чесного українця».

канів, 1 липня 1861 року:
«легенди народа про тараса: Ні, тепер уже пуста домовина, а він у печерях у києві 

перевернувся в мощі. а то він їде на мітлі (комета); кажуть, що усіх панів передуше, а таки 
нас одстоїть з-під неволі. Ні, він не вмер, тільки народ морочать пустою домовиною, 
а  він сам ходе живісінький поміж народом, кажуть його бачили, що прийшов до 
корчми, купив горілки, сам випив дві чарки та ще почастував жінку й чоловіка і проч.».

П’ятнадцятого липня 1861 року:
«Про тараса знає вся крепацька україна, що він їй Батьком-заступником, що він 

улягся коло канева. Приходять люде з слобід, вклониться його могилі. я часто застаю 
коло могили простих слобожан: стоять, знявши шапки, підпершись на ціпки з клу-
ночками за плечима, дивляться на могилу так, що я ще ні разу на своїм віку не бачив 
такого щирого, тихого, умиленного погляду людського, ніби у всій могилі закопалась 
остання надія на їх луччу долю»1.

Немає ціни свідченням, які залишив нам Григорій Честахівський! сам він щи-
росердно писав: «дуже добре зробив я, що поїхав з  Батьком тарасом…» справді, 
дуже добре!

«Шкідливі повчання селян чиновником Честахівським»

та затятий Грицько Честахівський не тільки доставив домовину з прахом Шев-
ченка і облаштував його могилу, а й проводив серед селян антипоміщицьку та патрі-
отичну пропаганду, використовуючи ім’я та твори поета. Про це збереглося чимало 
документів. ось 21 липня 1861 року київський генерал-губернатор князь іларіон 
васильчиков доповідав начальнику ііі відділу в Петербург:

«в первых числах мая месяца сего года в  числе других лиц, сопровождавших 
тело покойного академика тараса Шевченко, прибыл из с.-Петербурга в г. канев 
служащий в  капитуле орденов губернский секретарь Григорий Честаховский. 
оставшись в  каневе для обделки могилы Шевченки, он странным поведением 
своим обратил на себя общее внимание местных начальства и жителей.

Получены были мною сведения, что, занимаясь обделкою могилы и срисовыванием 
с натуры разных видов, Честаховский стал сближаться с простым народом, оделся 
в его костюм и, говоря его языком, вошел в фамильярные отношения с ним, запрещая 

1  у спогадах Честахівського про перебування в каневі читаємо:
«…По разнесшимся слухам о привозе и погребении тела Шевченко в каневе, беспрестанно прибы-

вал разного звания народ, чтобы посмотреть могилу и поклониться праху покойного. После погребения 
Шевченко народ с  самого начала прибывал, частью с  барок и  плотов с  лесом, плывущих по днепру 
и проходящих как раз у самой подошвы Чернечьей горы, на которой погребен поэт… а частью с паро-
ходов, пристающих в полуверсте от могилы. Посетители с пароходов большею частью благородное со-
словие: офицеры, гражданские чиновники, студенты, дамы и разного звания люди. Потом уже, по мере 
распространившихся слухов, начали посещать могилу поэта духовенство и сельский народ из окрест-
ностей, в особенности в воскресные и праздничные дни».
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называть себя по имени и отчеству, а именуя себя просто Грицьком, посещая шинки 
и  народные сходбища и  привлекая простонародие к  себе на могилу, где и  начали 
собираться крестьяне соседних деревень, преимущественно в  праздники, а  иные 
и в будни, в свободное от работ время. здесь Честаховский распевает с простонародием 
гайдамацкие песни и  читает ему сочинения Шевченко… распродажа сочинений 
Шевченко имела значительный успех, так что в течение нескольких дней текущего 
месяца Честаховский сам успел сбыть несколько сот экземпляров, а переданные им 
в то же время для продажи в каневе одному купцу все распроданы.

в народе Честаховский сделался известным под именем Грицька, и по поводу его 
рассказов о Шевченко, сочинениях последнего, исторических событиях и преданиях 
украины возникли разные толки и  тревожные слухи. стали рассказывать, что 
Шевченко не умер, а  живет и  не перестает думать о  дорогой Малороссии и  со 
временем подаст знак к  действиям малороссов; что в  могиле его находятся ножи 
и что скоро наступит тарасова ночь, в которую будут резать панов и ляхов. в день 
отправления панихиды по Шевченко 8 сего июля приезжал в канев к Честаховскому 
служащий в сенате коллежский секретарь лазаревский, и это подало повод к толкам, 
будто он привез ему сундук ножей…»

як зауважив іван дзюба, ножі-ножами, але ж і слово Шевченкове так само «обо-
юдоостре»…

тож можна зрозуміти київського генерал-губернатора, який закінчував свій лист 
у ііі відділ такими словами:

«сколько можно судить по доставленным мне сведениям, Честаховский принад-
лежит к числу приверженцев малороссийской народности и своими необдуманными 
действиями мог подать повод к тревожным толкам в местах, полных преданий и вос-
поминаний о кровавой борьбе Малороссии с Польшею. При таком положении края 
жаль, что было разрешено перевезти тело Шевченко в канев, место его родины, где 
память о нем еще так жива»1.

от так Честахівський!
але й це ще не все! Читайте, як толково й осмислено доповідав князь васильчи-

ков у ііі відділ 28 липня:
«рассказы и чтения Честаховского проникнуты были воспоминаниями былых 

времен гайдамачества, казачьей вольности к  полякам за угнетение свободы 
и  православия; кроме того, Честаховский рассказывал о  гонениях, претерпевших 
Шевченком за свободу от в  бозе почившего государя, и  внушал слушателям, что 
будто он положил свою голову за украину и крестьян.

Не ограничиваясь местом погребения Шевченко, чиновник Честаховский, 
одеваясь иногда в  малороссийское платье, отправлялся в  окрестные селения 
и  деревни, посещал свадьбы и, занимаясь рисованием с  натуры лиц более 
типических, повторял свои рассказы о давно прошедших временах.

Хоть цель этих рассказов, при секретных разговорах, не могла быть положительно 
открыта, но во всяком случае с достоверностью полагать должно, что при настоящих 

1  смерть и похороны т. Г. Шевченко (документы и материалы). к.: изд-во академии наук украин-
ской ссср, 1961. с. 115–117.
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условиях жизни народной рассказы эти могли прямо противоречить, видимо, 
и  предположениям правительства в  мирном осуществлении совершающейся 
реформы крестьянского быта. земледельческое сословие и до сего времени слишком 
мало развито для того, чтобы не нуждаться в  благонамеренных и  добросовестных 
руководителях, и слишком скоро, и печально, поддается постороннему влиянию, лишь 
бы оно сколько-нибудь согласовывалось с понятием его о совершенной свободе».

Що й говорити, все, що робив Честахівський, здавалося небезпечним для влади, 
адже, говорячи словами васильчикова, було «зовсім несвоєчасно виявлення малоро-
сійської національності».

схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде.
розкуються незабаром
заковані люде,
Настане суд, заговорять
і дніпро, і гори!

Час минав, прийшов серпень, а штабс-офіцер корпусу жандармів доповідав ки-
ївському губернатору: Честахівський продовжував розповідати селянам, «что тарас 
Шевченко терпел гонения от покойного государя императора Николая Павловича, 
сидел в тюрьме и, наконец, голову положил за вас, крестьяне, и что он же, тарас, 
написал правила о свободе крестьян; затем, указывая на местности, отличающиеся 
своим возвышением от горизонта земли, говорил, что там бились гайдамаки 
с  ляхами…». і  що дуже цікаво: «вредное внушение крестьянам чиновником 
Честаховским, что тарас Шевченко написал свободу для крестьян, начинает 
обнаруживаться…»1

На завершення зазначу, що Григорій Честахівський виконав олією картини з зо-
браженням різних моментів похорону Шевченка: «селянин біля домовини т. Г. Шев-
ченка», «домовина т. Г. Шевченка в дорозі», «домовина т. Г. Шевченка в церкві» та 
ряд малюнків, присвячених поетові. разом із іншим поетовим другом зосимом Не-
доборовським зробив опис малюнків, фотографій, офортів і речей поета.

у цьому списку в  розділі «Фотографії з  натури», між іншим, читаємо: «Мало-
російський актор Михайло семенович Щепкін, друг задушевний кобзаря Шевченка. 
Подарував кобзарю сам Щепкін». отже, Честахівський добре знав про задушевні 
стосунки Шевченка й Щепкіна. цікаво й те, що він вважав Михайла семеновича 
українським артистом. у колекції Шевченка зберігався портрет і Михайла Щепкіна.

окремі документи і  речі Шевченка Честахівський зберігав особисто і  пізніше 
передав надійним людям — українському художнику, мистецтвознавцю й етногра-
фу опанасу сластіону та до музею старожитностей василя тарновського. серед них 
були плани і проекти хати, яку хотів собі збудувати Шевченко; оригінал посмертної 
маски поета; малярське приладдя Шевченка з мольбертом, палітрою і т. ін., яке Чес-
тахівський врятував під час розпродажу поетових речей. Передав він і подарований 

1  смерть и похороны т. Г. Шевченко (документы и материалы). с. 142.
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йому кобзар 1860 року з автографом Шевченка, собі залишив на згадку лише таке 
саме видання з власноручними правками поета та кілька фотографій. Нарешті, як 
справедливо пише зінаїда тарахан-Береза, свідчення Честахівського були й  зали-
шаються сьогодні «найглибшим джерелом для розкриття історії перевезення праху 
т. Г. Шевченка із Петербурга на україну та поховання його в каневі».

зберігся лист журналіста й  літературознавця василя Горленка до олександра 
лазаревського, написаний із Петербурга 28 лютого 1888 року: «Позавчера на роко-
винах Шевченко я видел вашого давнего товарища Честаховского, он тепер совсем 
старичек, но очень юный душой».

Честахівському йшов 68-й рік, і він був уже визнаним, авторитетним шевченкоз-
навцем. яскравим свідченням є звернення до нього у квітні 1888 року письменника 
та історика данила Мордовця (Мордовцева) з унікальним листом такого змісту:

«Многоуважаемый Григорій Николаевич! 
репину необходимо документально знать, какого цвета глаза были у  батька 

тараса1. вы  — живой документ, и  потому сообщите мне письменно о  цвете глаз2 
нашего батька»3.

«Сучасне Шевченкове покоління зуміло оцінити його»

у той час, коли Честахівський писав свої листи з канева в Петербург, червневий 
номер часопису «основа» в  редакційній статті «значення Шевченка для україни. 
Проводи тіла його в  україну з  Петербурга» зробив блискучу спробу історично-ві-
рного викладення фактів, які надійшли в його розпорядження відразу після смерті 
Шевченка. Проте водночас автори цієї ґрунтовної публікації глибоко усвідомлю-
вали важливість аналізу нової ситуації в  українстві, зумовленої смертю великого 
поета, та потребу формулювання у зв’язку з цим «висновків і для сьогодення, і для 
майбутнього». справді, ключові підсумкові оцінки творчості кобзаря, зроблені пів-

1  ішлося про портрет тараса Шевченка, створений іллею рєпіним у 1888 році. зберігається в На-
ціональному музеї тараса Шевченка. 

2  у Формулярному списку тараса Шевченка, складеному 27 травня 1857 року у зв’язку з його звіль-
ненням із заслання, читаємо: «Глаза темно-серые». цікаво, що в спогадах лонгіна Пантелєєва ― російсько-
го громадського і літературного діяча ― є згадка про те, що у нього «с кем-то вышел спор, ― какого цвета 
были глаза у Шевченка; ссылаясь на портрет репина, мой собеседник утверждал, что они были серые».

3  відділ рукописних фондів і текстології інституту літератури ім. т. Г. Шевченка НаН україни, ф. 1, 
№ 313, арк. 1.

Не можу тут не нагадати, що ще в 1871 році іван крамськой на замовлення Павла третьякова напи-
сав прекрасний «Портрет украинского поэта и художника тараса Григорьевича Шевченко». крамськой 
збирався показати портрет Шевченка на постійній виставці товариства заохочення художників у Пе-
тербурзі, проте це не здійснилося. третьяков довіряв талановитому митцю і писав йому:

«кому же поручить мне осматривать портрет, когда вы его сами осмотрели? Мне остается только 
лично благодарить вас — если он так хорошо окончен, как я предполагаю по виденному мною.

если вам угодно, можете выставить на выставку, если же нет, то поручите… переслать ко мне».
крамськой малював портрет із літографії а. Мульєрона за фотографією Шевченка, зробленою 1859 

року фотографом Г.-й. деньєром.
зараз портрет знаходиться в експозиції третьяковської галереї. 
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тора століття тому, не втратили актуальності й нині. Можна сказати, що саме з цієї 
статті значною мірою починалося посмертне наукове шевченкознавство. згрупуємо 
й виокремимо важливі висновки, сформульовані в часописі «основа» невдовзі після 
смерті Шевченка.

Насамперед, про резонанс від смерті українського генія:
«По всем известиям, смерть бедного кобзаря отозвалась повсюду — от хат до 

палат, в  украинцах и  неукраинцах, читавших и  нечитавших Шевченко, а  только 
слышавших об этом крепаке-поэте.

и  — что всего замечательнее, сочувствие это в  большинстве возбуждено не 
произведениями его за последнее время, известными лишь весьма немногим: 
оно идет с  давнего времени, со времени появления “кобзаря” в  1840 г., и  только 
обновлено изданием его в  1860. Это сочувствие не изменяло поэту во все 20 лет 
его литературной известности; он и сам, быть может, не подозревал, как оно было 
велико и глубоко, так точно, как весьма многие только по смерти Шевченко поняли 
все высокое его значение, только по смерти его узнали, что тарас действительно был 
для украинцев батьком».

По-друге, у статті написано про вирішальне значення творчості Шевченка для 
збереження, ствердження і розвитку української мови, становлення нової літератур-
ної мови:

«десятилетняя разлука украины с  Шевченко нисколько не охладила востор-
га и  любви молодого поколения к  поэту, который нежданно (в 1840 г.) заговорил 
языком, по мнению письмéнных, уже замершим на устах простого, непросвещен-
ного народа, языком, давно осужденным ими на безжизненность. с самых первых 
песен кобзаря оживилась надежда немногих, еще связанных с  корнем народной 
жизни, что этот мелодический родной язык, эта богатая и  прекрасная народная 
поэзия, отразившая в  себе такую живую жизнь, не умрут бесплодно; а  через не-
сколько лет, когда взгляд Шевченко расширился, когда жизнь и искусство мало-по-
малу восполнили в его развитии то, чего не дало ему образование, когда его песни 
зазвучали всеми струнами народной души и народное слово каким-то чудом стало 
выражать самые задушевные думы современного человека, надежда немногих пере-
шла в отрадную уверенность, и вскоре самые неверующие поверили в возможность 
развития нашего языка словесности и жизни на чистых народных началах».

у цих словах — витоки національної максими, чітко сформульованої в наш час 
українським поетом Павлом Мовчаном. він пише про те, що Шевченко ніби розко-
довує великий зміст рідного слова, а за ним із плином часу відкриваються нові й нові 
додаткові змісти. тому твори національного генія і  сприймаються як одкровення 
з високим трансцендетним змістом, який вичитують нові й нові покоління. «і цих 
великих слів ані замазати, ані засмальцювати, ані розтерти: ними наповнений наш 
національний простір. тому він завжди свій, рідний, спокревний…»1

По-третє, автори особливо підкреслили народність Шевченкової творчості, на-
вівши в цьому контексті влучні слова Миколи костомарова:

1  Мовчан П. душевна безвічність слова тараса Шевченка / Шевченко Т. кобзар. к.: видавничий 
центр «Просвіта», 2004. с. 8.
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«Песня Шевченко была сама по себе народная песня, только новая,  — такая 
песня, какую мог бы запеть теперь целый народ,  — какая должна была вылиться 
из народной души, в положении народной современной истории. с этой стороны 
Шевченко был избранник народа в  прямом значении этого слова; народ как бы 
избрал его петь вместо себя».

у статті показано, що після довгої й, здавалося, безплідної боротьби за народ-
не благо, коли струни народної душі завмерли і це нагадувало про кінець, з’явився 
справжній поет, і те, що вважали за смерть, виявилося лише сном, втомою, розчару-
ванням.

По-четверте, в «основі», по суті, вперше було чітко сформульовано методологіч-
но важливий висновок:

«…При всей своей народности поэзия Шевченко не носит в себе ни малейшего 
признака какой бы то ни было исключительности — национальной, религиозной, 
политической, сословной; его песни исполнены такой… человеческой правды, что 
нет ни одного народа, нет ни одного современно развитого человека, который бы не 
признал их близкими, родными себе».

Нарешті, у статті вказано на те, що велика душа великого поета була сповне-
на безмежною любов’ю до людей: «Шевченко любил и уважал человека как он есть, 
как он вышел из рук жизни, истории; он яснее многих разумел, отчего люди вышли 
такими, а не иными, и был снисходителен ко всем их недостаткам…» автори зазна-
чали, що Шевченко, будучи справжнім поетом правди і життя, виразником інтересів 
цілого народу, який так багато страждав, не міг уособлювати у своїй поезії лише іде-
альні прагнення: «Но там, где он выражает самого себя, его поэзия всегда проникнута 
духом новой жизни, примирительных отношений даже к врагам… Шевченко, как 
великой нравственной силе, не надобны были проклятия».

такий велет, як Шевченко, на повний зріст сприймається з історичної дистанції. 
Проте часопис «основа» один із перших зрозумів історичну чутливість українського 
народу: «Глубоко почувствованная печаль украинцев показала, что и  современное 
поколение умело оценить Шевченко, что и оно умеет быть признательным». Шев-
ченкові друзі зблизька побачили найважливіші —безцінні — заслуги кобзаря перед 
українським народом і світовою культурою.
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Замість післяслова

Перед сторіччям із дня народження великого кобзаря Михайло Грушевський наго-
лошував, що цей ювілей вимагає від українців «чогось більшого, чогось нового понад 
наші звичайні Шевченкові свята…». зокрема він закликав тоді «взятися до здвигнен-
ня йому пам’ятника, гідного його і нас, не тільки во славу поета, а і во славу нашої 
національної ідеї».

Що в наш час ― на початку нового століття й тисячоліття ― є справді достойним 
пам’ятником Шевченку во славу його і національної ідеї? Питання для кращих умів 
української нації. цю книгу кладу на вівтар вдячної пам’яті про тараса Шевченка. 

Що ж до загальнонаціонального розуміння живої присутності кобзаря в єдино-
му серці україни, то воно закладене в Шевченковій максимі:

свою україну любіть,
любіть її… во время люте,
в остатню тяжкую минуту
за неї Господа моліть. 



699

ЗміСт

До того, хто відкрив книгу ..................................................................................................................5

Глава 1. З Сошенком у братерських стосунках ..................................................................8
«Познайомився з художником сошенком» .......................................................................................8
«врятувати обдарованого юнака» ......................................................................................................... 17
«я почав писати в 1837 р.» ........................................................................................................................ 21
«одчепись зі своїми віршами» ................................................................................................................25
«Під небо своєї Батьківщини» ................................................................................................................33
Народжений у Богуславі ............................................................................................................................39
«Не забувайте искреннего друга…» ......................................................................................................45
«Не забувай мене, кріпися!» .....................................................................................................................52

Глава 2. «А. О. Козачковському» .................................................................................................54
«Ми всі називали його “батьком”» ........................................................................................................54
«доле, де ти, доле, де ти?» ...........................................................................................................................63
«це Євангеліє докладно описано п. Бодянським…» .................................................................... 71
«Гори мої високії…» ........................................................................................................................................73

Глава 3. «Мій давній друг Варвара Рєпніна» ....................................................................84
«Шевченко для мене не чужий» ............................................................................................................84
«Чиста радість сповнила моє серце» ...................................................................................................94
«ви зв’язалися з пустими людьми…» ..................................................................................................107
«На славу імені україни» ..........................................................................................................................116
«а дивитися й не малювати — це така мука…» ............................................................................119
«Нишком провідав рєпніну»..................................................................................................................128
«Шанованому мною цінителю Шевченка…» ................................................................................135

Глава 4. «Я сьогодні ж пишу і Кулішеві» ...........................................................................140
«так, мов я читаю історію україни» ....................................................................................................140
«куліша не треба ждать…» .......................................................................................................................150
«“Неофіти” гарна штука, та не для друку!» ....................................................................................155
«вони споювали великого поета…» ....................................................................................................158



700

Зміст

«Нові вірші Пушкіна і Шевченка» .....................................................................................................163
«кулішу не говори правду…» ...................................................................................................................168

Глава 5. «Наговорилися досхочу з Бодянським» ........................................................176
«я сам козак…» ................................................................................................................................................176
«Нум боронити україну»..........................................................................................................................181
у гуртку Миколи станкевича ...............................................................................................................186
Бодянський закінчує університет кандидатом ...........................................................................189
«Приготувати себе до слов’янської кафедри» ..............................................................................191
Бодянський очолює кафедру .................................................................................................................196
Перше перетинання з тарасом Шевченком ...............................................................................199
«серед освічених москвичів» ................................................................................................................ 202
«автор т. Г. Шевченко ще молода людина…» ...............................................................................211
«ви пером і палітрою однаково вертите» .......................................................................................216
Щоб познайомитися з літописом величка? .................................................................................218
«Привітай його, друже мій добрий!» ................................................................................................ 220
«тяжке враження від цієї книги…» ......................................................................................................221
«Чигрине, Чигрине…» — вірш, написаний у Москві .............................................................. 225
«Щирий козак пан Шевченко» ........................................................................................................... 233
«в престольний град Москву» .............................................................................................................. 237
«упоравши в Москві, що мені там треба було…» ....................................................................... 239
«Пришліть “Чтения”, які видає Бодянський» ............................................................................. 246
Про «флетчерівську історію» ................................................................................................................ 249
«сонце і в наше віконце…» ..................................................................................................................... 255
«Щоб вас обняти й поздоровити з перемогою…» ..................................................................... 258
«Пропадаю в неволі…» .............................................................................................................................. 260
«кланяйся за мене Бодянському» ....................................................................................................... 263
«спасибі тобі, друже мій милостивий, за летописи…» ........................................................... 265
«взяв у нього літопис величка…» ........................................................................................................ 267
«Присягу вчинив осип Бодянський» .............................................................................................. 269
«ця книга поповнила сучасну історичну літературу» ............................................................ 275
Чи був Бодянський слов’янофілом? ................................................................................................. 276
«кричать о братстві, а гризуться, мов скажені собаки» ......................................................... 279
як дісталося Хомякову від Шевченка .............................................................................................. 282
18 березня: «ввечорі був у Бодянського» ....................................................................................... 285
«Шевченко просив відбитки статей про україну» ................................................................... 288
«звістку цю привіз Шевченко» .............................................................................................................291
Чому не було Бодянського? ................................................................................................................... 294
«Може згадають колись про мене…» ................................................................................................. 298
Пам’ять про осипа Бодянського ....................................................................................................... 302



701

Зміст

Глава 6. «Завдячую моєму другу Щепкіну»..................................................................... 306
«я щасливий, маючи такого друга» ................................................................................................... 306
такі різні кріпацькі долі ............................................................................................................................316
«там родилась, гарцювала козацькая воля…» ............................................................................... 320
Перетинання доль ...................................................................................................................................... 322
«Побачив я Щепкіна свіжим і бадьорим» ..................................................................................... 324
«яку він там тобі “Пустку” читав?» .................................................................................................... 327
«На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує!» ...................................................................... 330
«Щепкін заплакав і просив тобі кланяться» ................................................................................ 332
«Щоб до Москви допхаться...» ............................................................................................................. 335
«друже мій давній, друже мій єдиний!» .......................................................................................... 337
«спасибі тобі, Богу милий мій друже…» ......................................................................................... 339
«і обійма поет актора…» ............................................................................................................................341
«у мене все ще стоять перед очима…» .............................................................................................. 345
«великий артист і велика людина!» .................................................................................................. 352
«зі слів Михайла семеновича» ............................................................................................................ 354
«во имя святого Бога, поможи їй» ..................................................................................................... 356
«Не покидай мене, учи…» ........................................................................................................................ 360
«Біля старого Пимена, в будинку Щепотьєвої» ........................................................................ 362
«дивлюся у вікно на старого Пимена» ............................................................................................ 370
«я в Москві, нездужаю» ............................................................................................................................ 372
«Намалював портрет Михайла семеновича» ............................................................................. 377
18 березня: «заїхали в книгарню М. Щепкіна» ......................................................................... 379
«Приїхали додому і сіли обідати…» .................................................................................................... 383
«кремль оригінально прекрасний» ................................................................................................... 384
«дуже невдалий величезний витвір» ................................................................................................ 388
«Ми вирушили до станкевичів» ......................................................................................................... 393
«Пустилися ми Москву споглядати» ................................................................................................ 396
«Поїхали до забєліна» ............................................................................................................................... 402
«Поїхали ми в книжковий магазин» ................................................................................................ 406
«урочного часу для розговин не встановлено» ............................................................................ 408
«світла неділя» ...............................................................................................................................................410
«я зустрівся і познайомився з ними...» .............................................................................................413
«Примирливий вплив високої особистості» .................................................................................419
«історію не посунеш...» ............................................................................................................................ 422
«зустрівся з моїм незабутнім другом М. с. Щепкіним» ........................................................ 426
«як щирий віл, запрягся я в роботу» ................................................................................................ 428
Щепкін після смерті Шевченка ......................................................................................................... 432
«Не втирайте ж мої сльози...» ............................................................................................................... 436



702

Зміст

Глава 7. «Високоблагородний Михайло Максимович» ....................................... 439
«колишнє московське життя» ............................................................................................................. 439
«стати московським професором ботаніки» .............................................................................. 442
«Максимович подарував нам малоросійські пісні» .................................................................. 447
«Батьківщина мене кличе»..................................................................................................................... 454
«заїхали до Максимовича» ..................................................................................................................... 460
«Максимович пошанував мене обідом» ......................................................................................... 467
«Маша моя разом зі мною кланяється вам…» ............................................................................. 470
«вже й ти з нами, наш любий кобзарю!» ...................................................................................... 472
«як сагайдачний з козаками Москву воював» ........................................................................... 475
«до тебе, Господи, озвуся…» ....................................................................................................................481
«люблячий тебе Михайло» .................................................................................................................... 485
«я вас просив, щоб ви мене оженили» ........................................................................................... 488
«Прощай, славний наш тарасе!» ........................................................................................................ 493
«куліш жорстокий у своїх осудженнях Гоголя» ......................................................................... 499
«в очікуванні щирого слова…».............................................................................................................. 505
«в розвитку українських потреб — інтерес моєї праці» ....................................................... 508

Глава 8. «Поцілуй Аксакова за мене» ....................................................................................512
Щепкін — аксаков — Шевченко .......................................................................................................512
«Панегірик від сергія тимофійовича» .............................................................................................515
«ті хвилини зробили мене щасливими» ..........................................................................................518
«Поїхав я з іваном і костянтином аксаковими» ....................................................................... 524
«та нам-то се не дуже вподобалося».................................................................................................. 532
«ваше пряме слово освітило мені дорогу» .................................................................................... 537
Поет імперії та поет волі ........................................................................................................................ 547

Глава 9. «О Гоголь, наш безсмертний Гоголь!» ............................................................ 553
спалахи Гоголевої українськості ....................................................................................................... 553
«тут так захоплює всіх малоросійське» ........................................................................................... 557
«в київ! в древній, прекрасний київ!» ............................................................................................ 562
«я взявся за історію україни» ............................................................................................................... 566
«Почуття любові до росії» ........................................................................................................................571
тарас Шевченко: «Гоголю» .................................................................................................................... 577
тарас Шевченко: «Прочитав біографію Гоголя» ....................................................................... 584
«та це ж Гоголь… Микола васильович!» .......................................................................................... 592
«ах, чому я не в Москві!» ......................................................................................................................... 600
«Гоголю зраділи в Москві без пам’яті» ............................................................................................. 603
«Мене все пригнічує…» ............................................................................................................................. 606
«у мене все розладнано всередині» ....................................................................................................610
«Гоголь проникається своєю народністю» .....................................................................................615



703

Зміст

«за кордон мені б не хотілося…» ..........................................................................................................619
«вареники для трьох хохлів» ................................................................................................................ 623
«Мені хотілося б пробратися в Малоросію свою…» ................................................................. 624
«Гоголь попросив пісень малоросійських» ................................................................................... 627
«Ми їхали до геніальної людини» ........................................................................................................631
«скажіть про талант Шевченка, про його поезію» ................................................................. 633
«вечір у аксакова з данилевським» ...................................................................................................641
«Після смерті моєї розпоряджайтеся» ............................................................................................. 644
«о, як багато робить молитва матері!» ............................................................................................ 647

Глава 10. «Козакові Грицеві Честаховському»............................................................ 653
Шевченко називав його Грицем......................................................................................................... 653
«в чужу землю в чужій домовині» ...................................................................................................... 658
в україну — через Москву ..................................................................................................................... 665
«кращого від Честахівського важко було й придумати» ...................................................... 667
«відправили з побожністю панахиду» ............................................................................................ 674
«Ми плакали, коли до нас дійшла вістка про його смерть» ................................................. 676
Перший храм по дорозі в україну ..................................................................................................... 678
імена для пам’яті ......................................................................................................................................... 683
з арбату — в україну ................................................................................................................................ 685
«кобзар наш великий став на рідну землю українську» ........................................................ 687
«свято виконав місію…» ........................................................................................................................... 690
«Шкідливі повчання селян чиновником Честахівським» .................................................... 692
«сучасне Шевченкове покоління зуміло оцінити його» ...................................................... 695

Замість післяслова ................................................................................................................................ 698



Мельниченко Володимир Юхимович

тарас Шевченко:«друзі мої єдині» 
(десять постатей у поетовому житті)

редактор А. Овсянникова
відповідальний за випуск Д. Хвостова

Провiдний редактор М. Трошко
комп’ютерна верстка А. Фiлатова

коректор С. Волощенко

ооо «домашняя библиотека»
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, стр.1, оф. 408.

Підписано до друку 01.07.2013.
Формат 70х100 1/16. Папір офсетний. 

Гарнiтура «Neva». офсетний друк.
умовн. друк. арк. … тираж         прим.

замовлення №            .

отпечатано 


