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Від автора
анотації до книги столичного краєзнавця Ніни Молєвої «Гоголь 
в Москве»1 читаємо таке: «Як мало ми знаємо про Москву Гого-
ля, про людей, з якими він тут зустрічався, про місця, де лю-

бив прогулюватися...» Що ж казати про українські сюжети московської 
біографії Гоголя! Вони поки-що практично невідомі широкому читацько-
му загалу. Terra incognita.

Після виходу в світ авторської енциклопедії-хроноскопа «Шевчен-
ківська Москва»2 мене не залишала думка про створення подібної праці 
з Гоголем у головній ролі. Нагадаю, що писав Тарас Шевченко: «Я ни-
когда не перестану жалеть, что мне не удалось познакомиться лично 
с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неоцененно...»3. 
Це щире Шевченкове визнання, висловлене в листі до спільної зна-
йомої двох геніїв Варвари Рєпніної, заторкує душу, вимагає нашої 
особливої уваги до Гоголя, передусім, до його українськості, що в 
Москві завжди була маргінальною. Тому навряд чи хто чекав у Пер-
шопрестольній, що тема «Гоголівська Москва» буде просякнута укра-
їнською присутністю. Та насправді саме це найперше визначає но-

1 Молева Н. Гоголь в Москве, или Нераскрытые тайны старого дома. — М.: АСТ: 
Олимп: Астрель, 2008. — 284 стор.

Російськомовні назви книг, журналів, газет, статей і архівних документів подаються 
в тексті книги мовою оригінала.

2  Мельниченко В. Шевченківська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп. — 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. — 768 стор.

3  Російськомовні листи та «Щоденник», а також російськомовні твори Тараса Шев-
ченка цитуються мовою оригіналу. Звернуся тут до авторитету шанованого мною вче-
ного Юрія Барабаша, який пише щодо Шевченка: «Перекладати його російськомовну 
прозу українською? Погодьмося, це трохи дивно, щоб не сказати смішно... Я вважаю за 
коректне цитування їх в оригіналі».

Як і Барабаш, у роботі з іншими російськомовними текстами послуговуюся перекла-
дами, які вже існують. Проте в моєму розпорядженні таких перекладених текстів об-
маль, і я наважуся перекладати лише російськомовні тексти радянського періоду, а ті, 
що датуються Шевченковим і Гоголевим століттям, цитую в оригіналі. На мій погляд, 
це дає змогу контрастніше відчути епоху і глибше зрозуміти сутність нашої теми. «У їх 
народ і слово — і у нас народ і слово».

У випадку з Гоголем, який вибрав російську мову і влився в російську літературу, ця 
Шевченкова максима залишається духовною й моральною основою, джерелом енергії 
для національного самоствердження.
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визну й необхідність енциклопедії-хроноскопа, яку читач тримає в  
руках.

Багато чого у московському житті Гоголя чекає пильнішої уваги, свіжо-
го наголосу, рішучого вилучення з вікової напівтемряви. Тому винятковою 
особливістю даного енциклопедичного видання є те, що його структура 
та зміст зумовлені своєрідним авторським поглядом на Москву крізь 
призму невигубної українськості Гоголя, котрий у червні 1834 р. напи-
сав своєму землякові Михайлу Максимовичу про найголовніше — життя 
«ради всего нашего, ради нашей Украйны, ради отцовских могил...» У 
цьому контексті ключове значення має історичний нарис «Спалахи Гого-
левої українськості», що передує власне енциклопедії-хроноскопу.

Утім, відразу застерігаю читача, що не втручаюся в давні суперечки 
про конфлікт між «руськістю» та «українськістю» Гоголя. Хоча є думка, 
що це все жодним матеріалом не підтверджені вигадки, і дехто нині на-
віть вважає, що в такому дискурсі відбувається «мутація» відомого націо-
нального стереотипу щодо Гоголевої «роздвоєності». Не все так просто. 
Не забувайте, врешті-решт, Олександра Герцена, який упіймав ключову 
рису гоголівської ментальності: «Украинец, даже ставший дворянином, 
никогда так быстро не порывает с народом, как великоросс». Читайте 
мудрих і глибоких гоголезнавців Юрія Барабаша та Миколу Жулинсько-
го. За точними словами Барабаша, в оцінці феномену Гоголя «більш ніж 
бажаними, ба й доконечними слід визнати граничну обережність і корек-
тність; не можна не враховувати того, якою делікатною є проблема і на-
скільки тонкими, часто-густо хисткими — припустимі межі, що поза ними 
чигають на нас різні, м’яко кажучи, крайнощі»1. Тож не варто розглядати 
гоголезнавство, у тому числі українське, як нестримний процес від істо-
ричного недорозуміння й оціночних негараздів до науково викінчених 
і повнодоказових новітніх інтерпретацій «гоголівського дуалізму». Мені 
взагалі нецікаво бути заручником завчасно відлитих штампів і намальова-
них наліпок.

Я ставлю перед собою конкретне завдання, а саме: познайомити чи-
тача з українським генієм з непозбутньою українською душею Мико-
лою Гоголем у живому московському контексті тих часів. І буду намага-
тися, говорячи Гоголевими словами, «не отдаляться от буквально ясного 
значения».

Наведені на самому початку книги Шевченкові слова датуються берез-
нем 1850 р., коли Гоголь жив у Москві і читав приятелям перші глави дру-
гого тому «Мертвых душ». У травні 1850-го московський українець Осип 
Бодянський відвідав його вдома і, між іншим, запитав його, де той про-
веде літо. Микола Васильович відповів: «Мені хотілося б пробратися в 

1  Барабаш Ю. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко. — К.: Видавничий дім 
«Києво-Могилянська академія», 2007. С. 388.

Малоросію свою, потім восени повернутися до вас...» Гоголь у Москві 
почувався українцем!

Розмову про українську душу Гоголя мені пощастило розпочати в 
окремій книзі1, але феномен гоголівської Москви вимагає нового дослі-
дження.

Уже після першого відвідання Москви у 1832 р. Гоголь зізнавався: «Тя-
нет в Москву». Він назавжди полюбив місто. У 1848 р. писав: «Москва 
уединенна, покойна и благоприятна занятьям». Щоправда, дехто з 
українських дослідників, нічтоже сумняшеся, вважає, що ставлення пись-
менника до Москви вичерпується його словами з листа до Максимовича 
від 12 березня 1834 р.: «...Влюбился же в эту старую толстую бабу Москву, 
от которой, кроме щей да матерщины, ничего не услышишь». До цієї 
фрази повчально додавалося: «От маєте ставлення Гоголя до Москви». 
Насправді, у цьому випадку маємо лише спрощене, поверхове заторку-
вання непростих стосунків Гоголя з Москвою. У житті генія було немало 
хвилин, коли він міг сказати стосовно Москви, як у листі до Михайла По-
годіна 15 травня 1836 р.: «Москва больше расположена ко мне... серд-
це моё в эту минуту наполнено благодарностью к ней за её внимание 
ко мне». Недарма у тому ж травні 1836-го Микола Васильович писав Ми-
хайлу Щепкіну: «...По возврате из-за границы я намерен основаться у 
вас в Москве...»

Такі самі почуття переживав Гоголь і в 40-х — на початку 50-х рр., раз 
від разу повертаючись до Москви: «Я в Москве... У меня на душе хо-
рошо, светло». У листі до Миколи Прокоповича від 5 квітня 1843 р. Го-
голь писав: «Не могу до сих [пор] вспомнить без глубокого душевного 
умиления о той помощи и о тех нежных участиях, которые шли ко 
мне всегда из Москвы». У листах до Михайла Погодіна прохав: «Уведо-
ми меня о том, что говорят обо мне в Москве» (вересень 1836 р., Жене-
ва); «Напиши мне что-нибудь про ваши московские гадости» (березень 
1837 р., Рим); «Уведоми меня обо всём, что ни делается в Москве и что ни 
говорится обо мне...» (24 жовтня 1846 р., Страсбург). А в лютому 1841 р. 
написав Сергію Аксакову: «Теперь я ваш; Москва моя родина». У 1848 р., 
перебуваючи у Києві, Гоголь сказав Федору Чижову, що «любит Москву 
и желал бы жить в ней...» На його думку, «после Рима только Москва и 
может нравиться».

Гоголева залюбленість у Москву впадала у вічі його знайомим. Петро 
Плетньов якось вичитав його: «Ко мне ты заезжал как на станцию, а к ним 
(у Москву. — В. М.) как в свой дом». Та й сам Гоголь, звертаючись до Васи-
ля Жуковського, писав: «в Москву ты приедешь, как в родную свою се-
мью», а на початку 1848 р. писав Жуковському з Неаполя: «очень, очень 

1  Мельниченко В. Українська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щеп-
кін. Осип Бодянський. Микола Гоголь). — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. — 672 стор.
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бы хотелось, чтобы привёл Бог нам опять пожить вместе, в Москве, 
вблизи друг от друга». І ще раз уже з Ієрусалиму: «Если Бог не будет 
вопреки желанью, то увидимся в Москве и заживём вблизи друг от 
друга».

Гоголівське відчуття вкоріненості в Москві і власної значущості в ній 
добре передає фраза, яку він мимохідь написав у листі до Олександра 
Данилевського від 25 лютого 1849 р. після вказання своєї чіткої адреси 
в місті: «впрочем, всячески адресованное письмо до меня в Москве 
доберётся»1. За півтора року до смерті у вересні 1850 р. Гоголь писав у 
листі з Василівки до політичного й релігійного письменника та діяча 
Олександра Стурдзе: «Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую 
так люблю». На превеликий жаль, таки й не виїхав...

Ми мало ще знаємо, як глибоко й масштабно цікавився Гоголь Мос-
квою. У записній книжці за 1842–1851 рр. найперше занотовано ще у 
Петербурзі: «План Москвы». Взагалі у Гоголевих записних книжках 
перераховано чимало конкретних московських адрес і місцевостей, на-
приклад, в одному місці: «Дорогомиловская застава. Фили... кунцево... 
семёновская застава. Измайлово... спасская, Таганская застава. симо-
нов монастырь. коломенское... Царицино... останкино. Тверская зас- 
 тава». Нотатки у записних книжках свідчать про системний підхід до вив-
чення Москви: «Новоспасский монастырь. Покровский монастырь. 
андрониев монастырь. в Басманной Никита мученик. крестовоздви-
женский на воздвиженке. Новинский монастырь. Троицы в Газетном 
переулке. Иоанна Предтечи в конюшенной...» Не випадково Гоголь 
писав Олександру Іванову про Москву: «Здесь так много открывается 
древностей... что вы не обсмотрите и в целые годы».

У квітні 1847 р. Гоголь, який не був у Москві п’ять років, у листі з Не-
аполя просив Степана Шевирьова: «Не позабудь прислать с какой-нибудь 
оказией... памятники раскрашенные Москвы снегирёва». Йшлося про 
працю професора Московського університету, москвознавця Івана Снє-
гірьова «Памятники Московской древности с присовокуплением очер-
ка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней 
столицы» (М., 1842–1845). Гоголь не тільки довідався про вихід цієї кни-
ги, а й хотів мати її у своїй бібліотеці. Він сумував за прекрасними краєви-
дами Москви, що збереглися з давніх часів!

Гоголь прожив у Москві близько чотирьох з половиною років і знав її. 
Павло Анненков згадував, що той у 1851 р. запропонував йому «прогулян-
ку містом».

Звичайно, прогулянка Москвою з таким, говорячи словами Гоголя, 
чичероне, як він сам, нині нікому не під силу. Проте в енциклопедії-

1  Переписка Н. В. Гоголя. В 2-х томах. Т. 1. — М.: Художественная литература, 1988. 
С. 88, 114, 364–365, 366, 370; Т. 2. С. 17.

хроноскопі нас цікавитиме саме московський «міський пейзаж», конкрет-
ний історичний контекст і жива атмосфера, які огортали Гоголя під час 
його перебування в Москві. Сам Микола Васильович підказав, як це зро-
бити. У листі до художника Олександра Іванова в Рим у березні 1851 р. він 
просив: «Что бы вам написать хоть что-нибудь о вашем житье-бытье, 
не о том, которое проходит взаперти, в студии, но о движущемся на 
улице, в прекрасных окрестностях... под благодатным воздухом и не-
бом! Где вы обедаете, куда ходите, на что глядите, о чем говорите?.. 
Не будьте скупы и напишите о себе не как о художнике, погруженном в 
созерцанье, но как о добром, милом моему сердцу человеке...» (виділено 
мною. — В. М.).

Про такий жанр історичного дослідження влучно й переконливо пи-
сав Гоголів сучасник, москвознавець Іван Забєлін, спираючись на пись-
менника: «Нам нужен характер общественный, площадной и домашний. 
Поэтому и над стариною нужны такие же наблюдения, какие делал Го-
голь над современным нам бытом. Для историка нужен глаз Гоголя, бой-
кий взгляд, которым он так легко подмечал всю мелочь и тину действи-
тельности. С такой точки зрения на историческое дело понятна будет 
огромная важность мелочных материалов»1.

На щастя, такий підхід до історичного твору зрідка зустрічається й у 
наш час. Сучасний московський учений Володимир Єлістратов, дослі-
джуючи старомосковську мову й побут, пише, що ставить перед собою 
завдання «донести до Читача... все казкове розмаїття, все заворожую-
че багатоголосся „дрібниць“ нашого минулого, дати відчути справжній 
аромат Історії, спробувати довести, що Історія складається не з Напо-
леонів і Леніних, а зі скрипу мостин у рідному домі, старого бабусиного 
ситцевого плаття, затишної вечері в сімейному колі — всіх цих нормаль-
них, простих і добрих „речей і слів“, які насправді так багато важать і 
які ми так швидко й невдячно забуваємо»2. Я не став би протиставляти 
історичні «дрібниці» тому феномену, який називається «роллю особи 
в історії», але погодьтеся, про історичний «аромат» сказано красиво й 
точно. Мені дуже хотілося б передати його стосовно перебування Гого-
ля в Москві.

За радянських часів вчені, в тому числі гоголезнавці, затиснені в про-
крустове ложе класової точки зору, відвикли від аналізу буденної, побуто-
вої сторони історичних сюжетів, тоді як такий аналіз передбачає цікаві 
знахідки, важливі подробиці та несподівані відкриття. Ми подивимося 
на московське життя Гоголя не з «висоти» ХХІ століття, а, по можливості, 

1  Забелин И. Е. Дневники. Записные книжки. — М.: Издательство им. Сабашнико-
вых, 2001. С. 228.

2  Елистратов В. С. Язык старой Москвы. Лингвоэнциклопедический словарь. — М., 
2004. С. 16–17.
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з середини того часу, в якому він знаходився, виходячи з життєвих цін-
ностей та самовідчуття його московських сучасників.

Насамперед цьому присвячено перший розділ книги «Я в Москву при-
їхав» (Москва у гоголівські часи), який допоможе читачеві зануритися в 
атмосферу тодішньої Першопрестольної, відчути ритм її життя, подиви-
тися на місто очима Гоголя.

У другому розділі «Я маю намір оснуватися в Москві» (дати і події) 
за хронологічним порядком розглядаються, описуються й аналізуються 
всі Гоголеві приїзди до Москви, починаючи з 1832 р. Особлива увага, 
природно, прикута до українських сюжетів московського перебування 
Гоголя.

По новому прочитується щире Гоголеве захоплення малоросійськими 
вечорами в Москві з українськими піснями. Адже впродовж десятиліть 
російські гоголезнавці не надавали цій темі належної уваги, не акценту-
вали її тісний зв’язок з намаганнями Гоголя вибратися з духовної кризи, 
що вкоротила йому віку1. Ті вечори були не лише приємним проведенням 
часу, коли Гоголь відчував себе розкуто й комфортно, вони важили для 
нього незмірно більше. У записній книжці Віри Аксакової від 3 лютого 
1852 р. залишилася нотатка про те, що Гоголь домовлявся з нею про ве-
чір малоросійської пісні на Масницю2, тобто менш як за двадцять днів до 
своєї смерті. Протягом останніх років й місяців 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.

Неабияке значення має третій розділ «У Москві у мене є приятелі та 
друзі» (хронологія доль московських українців — друзів Гоголя).

Поясню це докладніше. Раніше Гоголеві московські друзі з українців 
спеціально не сприймалися й не вивчалися як окремий особливий фе-
номен. Ось, як писав, скажімо, гоголезнавець Нестор Котляревський на 
початку минулого століття: «Для своих московских друзей Гоголь являл-
ся, между тем, живым воплощением их сердечных чаяний. Малоросс, 
который пишет по-русски и любит Москву, человек религиозный и боль-
шой патриот, гениальный художник, в развитии своего таланта ничем не 
обязанный Западу, мыслитель, задумавший сказать свое глубокое, Богом 
вдохновенное, слово о России, слово, которое должно открыть русским 
глаза на святую добродетель и великое призвание их родины, — такой 
человек должен был быть принят и прославлен москвичами как великий 
залог того, на что Россия способна без посторонней помощи»3.

1  Приємним винятком є стаття Ірини Монахової «Упьёмся песнями» в «Литератур-
ной газете» (№ 21, 20–26 травня 2009 р.).

2  Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. — М.: ОАО «Московские учебники и Карто-
графия», 2004. С. 149.

3  Котляревский Н. А. Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории 
русской повести и драмы. — М.: Летний сад, 2009. С. 333.

Як бачимо, йдеться про «сердечні сподівання» лише російських 
друзів Гоголя. Великі українці Михайло Щепкін, Михайло Максимо-
вич, Осип Бодянський не те, що не беруться до уваги, вони повністю 
розчинені у російському середовищі. Майже шість десятилітъ тому 
москвознавець Борис Земенков наголошував, що «було б помилкою 
бачити у зв’язках Гоголя з Москвою лише його стосунки з Аксаковими, 
М. П. Погодіним і С. П. Шевирьовим...» Серед людей, з якими Гоголя 
пов’язували дружні стосунки, Земенков називав уже згаданих Михай-
ла Щепкіна, Осипа Бодянського, Михайла Максимовича та Петра Ред-
кіна. Утім, Земенков і не збирався наголошувати українське коріння 
цих москвичів. З Гоголевих часів якось традиційно забувається, що, 
скажімо, Микола Станкевич ще у 1833 р. заявив: «Щепкин — настоя-
щий хохол». Сам Щепкін і в сімдесят років ідентифікував себе україн-
цем. У грудні 1856 р. у листі до Михайла Погодіна, написав: «Я хохол». 
Не кажу вже про Бодянського, який прожив у Москві майже півстоліт-
тя, залишаючись у душі щирим українцем. У щоденнику Бодянського 
зустрів запис про його пікіровку 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», — пари-
рував Осип Бодянський. Он як! У середині XIX століття московський 
професор з Варви Лохвицького повіту Бодянський почувався націо-
нальним патріотом, ідентифікував себе з Україною. Його інтелекту-
альна складова була в гармонії з духовною, національною. Михайло 
Драгоманов визнавав, що Бодянський, «хоч і не розривав 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». Михайло Максимович, який вчився та працював у 
Москві майже п’ятнадцять років і досягнув тут значних університет-
ських висот, повернувся в Україну, де реалізував своє кредо: «У розви-
тку українських потреб — інтерес моєї праці».

Стосунки з Михайлом Максимовичем, Михайлом Щепкіним, Осипом 
Бодянським мали, сказати б, українсько-ментальний характер. «Ведатель 
души человеческой» (Шевченко), Микола Васильович відчував з ними 
генотипно-душевний зв’язок, у тому числі через любов до рідної пісні, й 
безмірно дорожив цим. Українські друзі, так би мовити, фізично не впли-
вали на побутовий рівень життя Гоголя, його фінансовий стан тощо, як, 
скажімо, Степан Шевирьов, який вів Гоголеві справи з видання його тво-
рів, виплати боргів, або Михайло Погодін, у якого письменник жив. Але 
вони багато важили в його духовному житті, були в Москві тим живим 
корінням, яке пов’язувало Гоголя з Україною.

Всі вони — Максимович, Щепкін, Бодянський — створювали особливу 
ауру перебування письменника в місті. Це й про них Гоголь писав у бе-
резні 1839 р. матері з Риму: «...Там у меня есть многие приятели и друзья, 
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которые доказали мне на деле истинную приязнь и дружбу; люди с боль-
шим умом и образованием, которые могут быть им полезны и советами, 
и помощью...»

Таким чином, у третьому розділі розповідається про життя великих 
українців до зустрічі з Гоголем і в дружбі з ним, а також про те, як вони 
берегли пам’ять про свого геніального земляка.

Четвертий розділ «Москва моя батьківщина» (енциклопедичні тер-
міни), який займає майже половину всього тексту книги, дає можливість 
виокремити й акцентувати найістотніші імена, назви, площі, вулиці та 
провулки, інші відомості з даної проблеми. Характерною особливістю 
цього розділу є те, що москвознавчі терміни вперше з’ясовуються у кон-
тексті не лише Гоголевого, але й Шевченкового перебування в Першо-
престольній. Два геніальних українця бували в Москві у різний час, але 
то була та сама Москва 40–50-х рр. ХІХ століття. Вони ходили одними 
вулицями й провулками, бували в тих самих будинках, у першу чергу 
в будинку Щепотьєвої у Старопименовському провулку, де у Михайла 
Щепкіна неодноразово гостював Гоголь, а в березні 1858 р. два тижні 
жив Шевченко. Принципово нові матеріали, в тому числі архівні, з 
цього питання становлять неабиякий інтерес для біографії обох вели-
ких українців. Гоголь і Шевченко відвідували ті самі церкви й собори, 
найперше в Кремлі, який обидва любили. Скажімо, цікаво порівняти 
сприйняття ними Великодньої служби в Кремлі, на якій Гоголь побував 
у квітні 1840 р., а Шевченко — у березні 1858 р. Або розглянути їх згадки 
про храм Старого Пимена, поруч з яким жив Михайло Щепкін. Узагалі 
тема «Шевченко і Гоголь» буквально пронизує книгу, що суттєво відріз-
няє її від московських гоголезнавчих досліджень, в яких Шевченко най-
частіше навіть не згадується. Втім, такий підхід запроваджено не мною. 
Він є органічним і зумовленим тим, що Шевченко і Гоголь складають, 
за точним висловом Миколи Жулинського, «дві половинки українсько-
го серця». Блискучим прикладом порівняльно-типологічної студії теми 
«Гоголь і Шевченко» є праця Юрія Барабаша «Коли забуду тебе, Єруса-
лиме...», яка у 2004 р. була відзначена Національною премією України 
імені Тараса Шевченка.

В енциклопедії, яку читач тримає в руках, вміщено групу великих ста-
тей з цієї проблеми: «Гоголь про Шевченка», «Шевченко про Гоголя», 
«Гоголю», «Чигрине, Чигрине...» тощо. У книзі йдеться про людей, які 
відіграли важливу роль у житті Гоголя й Шевченка, скажімо, про Васи-
ля Жуковського, Варвару Рєпніну, Сергія Аксакова. Наприклад, в енци-
клопедичній статті «Аксаков Сергій Тимофійович» докладно розглянуто 
Шевченкові стосунки з Гоголевим другом і вплив на поетову відмову від 
спроб опублікувати його російськомовні повісті. В енциклопедичному 
розділі читач також знайде інформацію про людей, котрі не входили до 
близького кола Гоголевих приятелів і друзів, але з якими він перетинав-

ся в Москві, як і Шевченко, наприклад, про Миколу Кетчера чи Миколу 
Щербину.

Віртуально поєднують постаті національних геніїв і їхніх спільних 
українських друзів історичні праці, скажімо, «История Русов», яку в 
1846 р. видав Бодянський, а використовували по-різному у своїй творчос-
ті і Гоголь, і Шевченко, і Максимович. У Гоголевій, як і в Шевченковій 
біографії, здається, не зустрічається прізвище французького письменни-
ка і мандрівника Астольфа де Кюстіна, автора цікавої книги «Росія в 1839 
році», що вийшла в світ у Парижі у 1843 р. і була популярною в гоголів-
ській Росії. Але ж історія цієї книги містить у собі багато невідомих опо-
середкованих зв’язків з життям Гоголя й Шевченка. Передусім, йдеться 
про кардинально різне ставлення Шевченка й Гоголя до імператорської 
чети. Тому стаття «Кюстін Астольф» включена до збірника.

Важливе значення має те, що московські друзі й приятелі Гоголя, пе-
редусім, Михайло Погодін і Степан Шевирьов, уперше показані також у 
стосунках з його українськими друзями — Осипом Бодянським, Михайлом 
Максимовичем, Михайлом Щепкіним, що дозволяє глибше зануритися в 
атмосферу близького Гоголевого оточення й докладніше познайомитися 
з нею. Цікаво співставити ставлення Гоголя й Шевченка до поетів такого 
масштабу, як Лермонтов.

У четвертому розділі вміщено важливу для розуміння гоголівської Мо-
скви грунтовну статтю «Українські наголоси в духовній історії Москви»,  
яка свiдчить, що Москва була приречена на українську духовну присут-
ність з часу свого заснування й упродовж віків. В окремому великому ма-
теріалі висвітлено історію та діяльність Національного культурного цен-
тру України в Москві, що є духовним наступником Гоголевої присутності 
в місті і пропагує в Росії українську мову, культуру, духовність. Чимала 
стаття присвячена найзнаменитішій вулиці Москви і Росії, на якій зна-
ходиться Національний культурний центр, — Арбату.

Автор дозволив собі включити в енциклопедію статтю «Старосвітська 
любов» про спектакль за повістю Гоголя, поставлений Валерієм Фокіним 
за участю Богдана Ступки, репетиції якого проходили в Культурному 
центрі України в Москві. Вона була опублікована у всеросійській газеті 
«Рабочая трибуна» (10.02.2000) і ввійшла до Бібліографічного покажчи-
ка «Произведения Н. В. Гоголя и литература о нём» (М., 2004). В енцикло-
педичні терміни включено також статтю «Поприщин» про картину Іллі 
Рєпіна, що зберігається в Київському музеї російського мистецтва (опуб-
лікована автором у всеукраїнській газеті «День» 8 грудня 1999 р.).

Не залишені поза увагою побутові терміни, в тому числі несподівані, 
які додають чимало цікавих штрихів до московського життя двох наці-
ональних геніїв, скажімо, «Чай у Москві», «Чоботи в Москві», «Варени-
ки», «Збитень», «Калач», «Прольотка», «Карета», «Дрожки», «Диліжанс», 
«Кучер», «Будочник» тощо.
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Принципова новизна цього видання полягає ще й у тому, що в 
п’ятому розділі «Адресуйте мені в Москву» складено найповнішу кар-
тину пам’ятних адрес, пов’язаних з великим українцем у контексті Мо-
скви саме гоголівських часів. Найбільшу роботу у цій царині провів 
свого часу Борис Земенков, який у книзі «Гоголь у Москві» склав пере-
лік «пам’ятних місць у Москві, пов’язаних з життям і творчістю М. В. 
Гоголя»1. На жаль, пізніші спроби у цій царині були неповними, а то й 
неглибокими, поверховими. Скажімо, в одній гоголезнавчій книзі, що 
вийшла в 2010 р. у російській столиці (!) фоторозповідь про гоголівську 
Москву зроблено недбало, з помилками, без урахування новітніх даних. 
Утім, за півстоліття, що спливли з того часу, таки з’явилася можливість 
значно розширити й збагатити цей важливий документ, зокрема, за 
рахунок неназваних Земенковим пам’ятних місць Москви. Скажімо, 
радянський гоголезнавець не міг включити до свого переліку церкви 
та монастирі, де побував письменник, а такі відвідини були для Гоголя 
вкрай важливими. Він любив хрестоносну Москву. В червні 1847 р. пи-
сав з Парижа Михайлу Погодіну: «Ты в Москве, где и утром и вечером 
отверсты двери церковные, где несколько раз в день обедня и всякий 
вечер всенощная, где, наконец, есть и духовники, кому исповедать свою 
душу». З московськими храмами Гоголь пов’язував усвідомлення того, 
яким шляхом «можна достигнуть к выполненью долга своего на земле». 
У листі до графині Ганни Вієльгорської від 16 квітня 1849 р. зазначив: 
«Когда вы будете в Москве и взглянете на все её святыни и увидите в 
старинных церквях её останки древнерусской жизни, — вы тогда пойме-
те это».

В енциклопедії також додано чимало нових адрес, пов’язаних з відві-
данням Гоголем конкретних московських будинків або пам’ятних місць. 
Окремо названо ті помешкання й адреси, місцезнаходження яких не 
встановлено.

Якщо у Земенкова названо трохи більше 100 об’єктів, то у цій книзі у 
півтора раза більше — понад 170 гоголівських адрес і пам’ятних місць.

У п’ятому розділі міститься необхідна інформація про людей, яких 
Гоголь відвідував (якщо її не було в попередніх розділах), а також про 
пам’ятні місця, котрі раніше не були враховані й описані.

Кілька пояснень і засторог, які читач має знати.
По-перше, для реалізації заявленої у цій праці масштабної теми 

автор обрав незвичний жанр енциклопедії-хроноскопа. Якщо з ен-
циклопедією все ясно, то своєрідність хроноскопа полягає в тому, що 
хронологія є не тільки традиційним допоміжно-довідковим матеріалом, 
але й інструментом (хроноскопом) історичного пізнання гоголівської 

1  Земенков Б. С. Гоголь в Москве. — М.: Государственное издательство культурно-
просветительной литературы, 1954. С. 131–134.

Москви, пов’язуючи розрізнені факти перебування геніального укра-
їнця у місті в послідовний ряд подій, закумульований для поглибленого 
вивчення цього вкрай важливого відрізку біографії Гоголя. На відміну 
від звичної енциклопедії, побудованої за алфавітним принципом, який 
фактично розриває цілісність історичної картини, хроноскоп, навпаки, 
дає змогу через окремі події та їх наукову мозаїку побачити цю карти-
ну більш-менш завершеною1. Тим паче, що Гоголь у 30–40-х рр. бував у 
Москві лише наїздами, а з кінця 1848 р., коли поселився у місті, також 
виїжджав з нього. Розповідь про це органічно вимагає застосування в 
окремих розділах саме хроноскопу, тобто інструменту для реєстрації ма-
лих проміжків часу.

По-друге, всі статті, терміни, поняття, назви, імена, що в книзі міс-
тяться, стосуються Москви Гоголевих часів або пов’язані з московським 
гоголезнавством. Усі відомості мають виключно науковий характер і ба-
зуються на кращих гоголезнавчих і москвознавчих дослідженнях, а та-
кож нових архівних документах, тогочасних описах Москви, путівниках 
по місту, довідниках і картах, алфавітних покажчиках до плану Москви, в 
яких названі всі домовласники, а ще — газетних і журнальних матеріалах 
Гоголевих часів. Використані матеріали зібрані свого часу Олексієм Бах-
рушиним з 1893 до 1912 рр.2

По-третє, в усьому тексті кольором виділено Гоголеві нотатки в за-
писних книжках, а також важливі фрагменти його листів і творів, які є 
стрижнем цієї книги. Отже, читач має можливість почути від самого Го-
голя розповідь про його перебування в Москві та ставлення до неї, лише 
доповнену автором сучасною інформацією.

Взагалі широке цитування Гоголевих текстів є свідомою й важливою 
ознакою цієї праці. Коли Іван Бунін, уже будучи Нобелівським лауреатом, 
писав історико-філософську працю про Льва Толстого, він намагався по-
давати передусім тексти й висловлювання самого Толстого і тільки за-
тим коментував їх. Бунін слушно вважав, що саме так і можна відтворити 
справжній образ його героя. Мені хотілося б у міру можливостей смирен-
но наслідувати такий недосяжний взірець.

По-четверте, як і в своїх монографіях, сповідую доступність, зрозумі-
лість, отже читабельність наукових текстів, ясність, дохідливість і неза-
мутненість авторської думки й мови, тобто все те, що вважається науково-
популярним викладом. В іншому своєму значенні слово «популярний» 

1  Жанр хроноскопа не є винаходом автора. У Москві на початку цього століття 
вийшла в світ фундаментальна книга Олександра Кушніра «Хроноскоп: Летопись фак-
тов и событий отечественной истории за два тысячелетия от Рождества Христова» 
(М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003).

2  Николай Васильевич Гоголь. Материалы, собранные А. А. Бахрушиным. 1893–
1912. — М.: СПб: Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахруши-
на; Вита Нова. Т. 1–3, 2009.
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кличе до поширеності, навіть загальновідомості тих чи інших знань, за-
ради чого й створювалася науково-популярна енциклопедія-хроноскоп 
«Гоголівська Москва».

По-п’яте, у кожній енциклопедичній статті читач знайде Гоголеві сло-
ва, що мотивують її включення до видання, або авторське пояснення 
причетності статей до теми «Гоголівська Москва». Назви слів чи слово-
сполучень титульного гасла виділено шрифтом (скажімо, «Дім Гоголя», 
Шевченко про Гоголя, Миколи Явленого церква на арбаті, «о мало-
российских песнях» тощо).

Нарешті, в історичному нарисі, статтях першого, другого, третього 
та п’ятого розділів курсивом виділено імена, назви, терміни, інформа-
ція про які міститься у четвертому розділі, побудованому за алфавітним 
принципом. У свою чергу, в четвертому розділі є назви гасел, розшифров-
ку яких читач знайде у статтях перших трьох і п’ятому розділах. Скажімо, 
у другому розділі згадується про те, що Гоголь побував у Сергія Аксакова 
в Абрамцевому, а докладніша розповідь про цю підмосковну дачу містить-
ся в четвертому розділі. З іншого боку, в четвертому розділі, наприклад, 
поряд з прізвищем Михайла Загоскіна читач знайде посилання на відпо-
відні сторінки другого та третього розділів з повнішою інформацією про 
нього. У четвертому розділі позначено багато московських вулиць, про-
вулків, площ, пам’ятних гоголівських місць, розповідям про які присвя-
чено п’ятий розділ.

Автор користувався останнім Повним зібранням творів і листів 
Миколи Гоголя в сімнадцяти томах (п’ятнадцяти книгах), виданому в 
2009–2010 рр. до 200-річчя від дня народження письменника1. Це видан-
ня є спільним російсько-українським проектом і включає всі художні, 
літературно-критичні, публіцистичні та духовно-моральні твори, а та-
кож записні книжки, підготовчі матеріали з історії, фольклору та етно-
графії, різні виписки. Велике значення має те, що нове видання вперше 
містить у повному обсязі листування Гоголя (з відповідями адресатів). 
Усі томи споряджені супроводжувальними статтями і докладними ко-
ментарями відомих гоголезнавців Ігоря Виноградова та Володимира 
Воропаєва.

Насамкінець хочу зазначити, що живу в російській столиці 22 роки і 
знаю її непогано. Я ніколи не відторгав Москву, але й до серця близько не 
брав. Та Москву Гоголівську й Шевченківську, в яку почав занурюватися 
на початку ХХІ століття, полюбив усім серцем і хочу передати це гаряче 
почуття співвітчизникам. Холодним словом читацьке серце не запалиш.

Особливо наголошую, що читач тримає в руках авторську 
енциклопедію-хроноскоп. Спираючись на світові нормативи подібних 

1  Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. Т. 1–17. — Москва-Киев: 
Издательство Московской Патриархии, 2009–2010.

видань, автор побудував цю книгу за власним баченням і наповнив її сво-
єю присутністю, в тому числі емоційною, власною манерою викладу ма-
теріалу, власним життєвим і науковим досвідом, своєю, а не позиченою 
розповіддю про те, як велися пошуки. Бо сам пройшов московськими 
стежками Гоголя. Добре розумію, що, говорячи його словами, «всю вну-
треннюю душевную историю... не впишешь и в толстом томе...» Та я зро-
бив усе, що хотів і міг, і хай інший зробить краще.

У підборі документального матеріалу та літератури мені допоміг завідувач 
бібліотекою Національного культурного центру України в Москві Юрій Безкров-
ний. До виходу книги доклала зусиль головний спеціаліст Тетяна Чернікова. 
Водiй у подорожах гоголiвскою Москвою — В’ячеслав Пендо. Редактор — Ассоль 
Овсянникова.
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у Гоголеві російського письменника, українець — українського... 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 р. (гоголівські листи наводяться, по 
можливості, 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 результата-
ми, не давая никому отчета, как они дошли до своих результатов, и хо-
тят, 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 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 р. (29 грудня 1847 р.), наприкінці якого Гоголь написав: «Если пись-
мо это найдешь не без достоинства, то прибереги его. Его можно будет 
при втором издании „Переписки“ поставить впереди книги на место „За-
вещания“, имеющего выброситься...»

У листі до своєї доброї приятельки Олександри Смирнової у квітні 
1844 р. Гоголь сформулював методологічну настанову, ніби й для нашого 
дослідження: «Исследование слишком точное нужно во всяком душевном 
деле. Что ни человек, то и разная природа, что ни душа, то и разная сте-
пень её развития, а потому и разные струны, её двигающие. Нет и двух 
человек, одарённых одними и теми же способностями, а потому и доро-
ги к ним не одни и те же и почти ко всякому розные». Що ж говорити про 
Гоголеву душу! Будемо стежити за її порухами, станом, хвилюванням. У 
Гоголевій записній книжці за 1845–1846 рр. знаходимо знаковий запис: 
«О состоянии души моей и её необходимом волнении». А вже згаданій 
Смирновій Микола Васильович зізнався у листі в травні 1849 р.: «Я весь 
исстрадался! Я так болен и душой, и телом...» Власне, питання про Гого-
леву 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 р.: «...Я, как вам из-
вестно, соединил в себе две природы: хохлика и русского». Оскільки Олек-
сандра Йосипiвна не вгамовувалася, Гоголь через два місяці — 24 грудня 
1844 р. — спроквола уточнив: 

Я

Спалахи  
Гоголевої  

українськості
(історичний нарис з українським акцентом)

«він із Малоросії...»

к відомо, спалах — це короткочасне світіння, миттєве сяйво, 
раптовий прояв почуття, настрою тощо. Але йдеться про спа-

лахи відвічно української ментальності Гоголя, вулканне виверження 
його національного єства, пульсування української душі в Російській ім-
перії, де «на всіх язиках все мовчить». Гоголь не мовчав, він яскраво за-
говорив імперською мовою. Але душа його залишалася невіддільною від 
душі свого 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: «Го-
голь 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 — реа-
листа» (Гоголь в русской критике: Антология. — М.: Фортуна ЭЛ, 2008. С. 
269). На жаль, ми бачимо нині, що за подібною логікою росіянин бачить 
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«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 мало-
россиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе 
природы слишком щедро одарены Богом, 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 прошед-
шего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспита-
лись 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 рр. занотував: 
«Обнять обе половины русского народа, северную и южную, сокрови-
ще их духа и характера». (У біографії Гоголя, вміщеній до московського 
видання Повного зібрання його художніх творів у 1909 р. читаємо: «Он 
способствовал разрешению великой исторической задачи: взаимному 
пониманию и благодетельному объединению двух половин русского на-
рода».)

Таким чином, дві природи однієї душі, говорячи словами Андрія Си-
нявського (Абрама Терца), не сперечалися в Гоголі. «Есть закономер-
ность, что, начав с малороссийской среды как единственной питающей 
его творчество почвы нарочито ограниченного и периферийного взгля-
да на жизнь, Гоголь пришел в итоге к неведомой до него широте в разре-
шении темы: „Я и Россия“. Он начал с этноса и кончил этносом — только 
с большим полем обзора. Украина как исходная точка биографии и твор-
чества Гоголя помогла сложиться в нем великороссийскому сознанию и 
способствовала развитию целостного чувства Руси как огромного и еди-
ного национального тела...

Напрашивается решение, что и своим укрупненно-целостным лице-
зрением родины, в виде неохватной Руси, которая постоянно витала 
перед его умственным взором, Гоголь обязан не только русской натуре, 
но, может быть, еще больше малороссийской своей удаленности, при-
чем последняя придавала особый расширительный смысл и акцент его 
национальному чувству, побуждала быть русским вдвойне — за столицу и 
за провинцию» (Терц А. (Синявский А.). В тени Гоголя. — М.: КоЛибри, 
2009. С. 511, 521).

Такий підхід, природно, не всіх влаштовує, втім, принаймні, дозволяє 
відійти від одномірності в сучасній оцінці Гоголя. Бо, проживши в Мо-
скві понад 20 років, я мав нагоду переконатися, що російське бачення 
національного моменту в біографії Гоголя часто-густо фактично вичер-
пується першими словами з лекції Володимира Набокова перед амери-
канськими студентами: «Микола Гоголь найнезвичайніший поет і проза-
їк, 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 обласканное дитя русского общества». 27 бе-
резня 2009 р. мені довелося побувати на відкритті першого в Росії «Дому 
М. В. Гоголя» — меморіального музею і наукової бібліотеки на Нікітському 
бульварі, 7а (в ста кроках від Національного культурного центру України в 
Москві), де український геній жив і помер. Об’єктивно на цих урочистос-
тях ушанували великого українця, який поселив у Росії цілком нову мову 
(Володимир Стасов) і став видатним російським письменником. Україн-
ський гоголезнавець Назар Горбач пише, що «жоден з російських пись-
менників 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» (Горбач Н. Життя і духовна драма генія. — 
Львів: Каменяр, 2004. С. 293–294). Та, на жаль, не припиняються 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 Па-
тріарха Московського і всія Русі Кирила, який говорить, що «спадщина 
Миколи Васильовича Гоголя у рівній мірі належить російському й україн-
ському народам...»

За часів Гоголя його малоросійське, українське похождення наголо-
шувалося в імперському контексті: «...Он из Малороссии... Но Малорос-
сия — 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 зовсім ясно вже до 100-річчя вiд дня його народження, коли з усіх 
кінців Росії і світу були надіслані в Москву привітання «Товариству ама-
торів російської словесності», яке їх організувало. У них Гоголь розглядав-
ся виключно як російський письменник, який взагалі уособлював Росію. 
На урочистому засіданні Товариства князь Є. Трубецькой заявив: «Гоголь 
олицетворял в себе все черты, присущие русскому народу... Гоголь сам 
был типичным русским Божьим человеком». І лише один лист лапідар-
но й блискуче виражав Гоголеву генну та творчу належність до України й 
української культури. Він надійшов від Наукового товариства імені Тара-
са Шевченка у Львові, очолюваного Михайлом Грушевським:

«Наукове товариство імені Шевченка у Львові шле свій привіт на свят-
кування пам’яті Великого Сина України, якого творчість стояла в тіснім 
зв’язку з історичними 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 
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відчував, його глибоку любов до поетичної спадщини старої України і со-
творені ним блискучі образи українського життя тогочасного минулого. 
Слава Великому Письменнику!»

Серед багатьох видань, які побачили світ у Москві до 200-річчя від дня 
народження Гоголя, привертають увагу дві книги вибраних творів пись-
менника, передусім, духовних, з серйозними коментарями, названі за 
однією зі статей «Выбранных мест из переписки с друзьями» — «Нужно 
любить Россию». У першій з них відомий гоголезнавець Володимир Во-
ропаєв досліджує біографію та творчість письменника крізь призму його 
релігійного світогляду і показує Гоголя як православного християнина, 
«російського підданого, переконаного монархіста, який не зрадив сво-
їм переконанням до кінця життя». У методології дослідження Воропаєва 
привертає увагу настанова, що «один із плідних шляхів осягнення осо-
бистості Гоголя — виявлення кола його знайомств» (Гоголь Н. В. Нужно 
любить Россию. О вере и Государстве Российском. — СПб.: Русская сим-
фония, 2007. С. 10, 11, 18). Справді, ми й досі мало знаємо про близьке 
оточення Гоголя протягом останнього десятиліття його життя. У цьому 
контексті для нас особливо важливими будуть стосунки Гоголя з українця-
ми, передусім, Щепкіним, Бодянським і Максимовичем.

Упорядники другої книги з тією ж красномовною назвою «Нужно лю-
бить Россию» розглядають Гоголя виключно як «великого руського пись-
менника, видатного виразника ідеалів Святої Русі... великого патріота 
Росії». Втім, у передмові до книги звернув увагу на таке (не перекладаю): 
«Читая „Тараса Бульбу“, понимаешь, что нет на свете преступления бо-
лее страшного и позорного, чем измена Родине... Покорно принимает 
Андрий приговор отца, понимая, что нет у него и не может быть оправда-
ния. Он не только предатель, но и богоборец, так как отрекаясь от Родины 
(„Кто сказал, что моя отчизна Украйна? кто дал мне ее в отчизны?“), он 
отрекается от Божьего установления: только Господь указывает каждо-
му место его рождения, и человек должен любить данную ему Богом 
Родину» (Гоголь Н. Нужно любить Россию. — М.: Институт русской циви-
лизации, 2008. С. 11).

Справді, саме Господь дав Гоголю Батьківщину — Україну. Микола Васи-
льович і не зрікався Божого поставлення, він усе життя любив дану йому 
Богом землю.

Отже, я не маю нічого проти видання в Росії книг із Гоголевою назвою 
«Надо любить Россию», навпаки, захоплююся винахідливістю російських 
авторів. Але хотілося б, щоб і в Україні виходили в світ праці, також на-
звані словами нашого геніального співвітчизника, скажімо: «Я взявся за 
історію України» чи «В Київ! В древній, прекрасний Київ!»

Що ж до Москви, то я погрішив би проти правди, коли б сказав, що 
в ній взагалі не можна висловити й опублікувати відмінну від офіційної 
точку зору про Гоголя. Скажімо, на Четвертих гоголівських читаннях, які 

відбулися в квітні 2004 р. у Москві, доктор філологічних наук, завідувач 
кафедрою російської і зарубіжної літератури Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського Володимир Казарін заявив таке: «Укра-
їна і Гоголь по суті були творцями того світового явища, яке ми сьогодні 
називаємо Росією. Починаючи з її мови і завершуючи її міфологією. Вкрай 
важливо пам’ятати, що Гоголь, врешті-решт, переконав у цьому саму Ро-
сію, яка оголосила другу половину XIX століття „гоголівським періодом 
російської літератури“» (Гоголь и Пушкин: Четвёртые Гоголевские чте-
ния: Сб. докладов. — М.: Книжный дом «Университет», 2005. С. 39). Чоти-
ри роки потому, в березні 2009 р., цю тезу було буквально повторено Ната-
лією Ківвою на конференції, присвяченій Гоголю, в Московській академії 
економіки і права. Вона також зазначила: «Без українського впливу не 
лише культура Росії, але й її державне буття, її самосвідомість не могли б 
остаточно сформуватися, знайти харизму, поза якою сьогодні ніхто у світі 
не мислить Росію» (Международная научно-практическая конференция, 
посвящённая 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 
(3–4 марта 2009 года). — М., 2009. С. 85–86, 88).

Чимало цікавого та несподіваного почерпнемо й у дитячій книжці 
Юрія Нечипоренка, прекрасно ілюстрованій Євгеном Подколзіним. 
У ній вільно й дохідливо розповідається про Москву та Малоросію. Ска-
жімо, читаємо про Гоголевий вибір між Москвою і Петербургом (про ці 
міста Гоголь говорив: «Петербург и Москва две разные вещи»):

«Москва і Петербург влаштували своєрідне змагання за Гоголя — і пере-
могла Москва... Куди б він не відправлявся — в Україну, в Рим чи в палом-
ництво до Святих Місць — повертався завжди до Москви. Тут він залишив 
найкрасивішу сестру свою, з якою був особливо дружній, Єлизавету. Ці-
каво, що її старший син одружився з онучкою Пушкіна. Нащадки Гоголів 
поріднилися з нащадками Пушкіних.

Переїзд Гоголя до Москви і поява нового кола друзів були невипад-
ковими. Письменника, крім любові до обідів, зближували з москвичами 
пристрасть до старовини, інтерес до російської культури. Він не любив 
моду на все іноземне, нововведення і чиновників — те, чим славився Пе-
тербург. Про Москву Гоголь не писав повістей, як про Петербург, але сам 
дух його роману „Мертвi душi“ набув підприємницького, московського 
направлення. Коли Гоголь вибрав Москву місцем свого проживання, спо-
сіб його мислення дуже змінився. Петербурзькі літератори не змогли 
простити цієї „зради“.

Щастя приймати Гоголя, радість живого спілкування з ним діставало-
ся тепер майже виключно Москві».

Тепер послухайте, як лапідарно й точно сказав Юрій Нечипоренко 
про духовну драму геніального українця в останні роки життя: «Гоголь 
розривався між Малоросією і Москвою, де на нього чекали і любили. 
У Москві він мав надію дописати „Мертві душі“, у Василівці на нього чека-
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ла любима мати. Гоголь немов передчував, що йому вже не доведеться ні 
обняти рідних, ні побачити своє дітище надрукованим...» (Нечипоренко 
Ю. Ярмарочный мальчик. Жизнь и творения Николая Гоголя. — М.: Жук, 
2009. С. 43–44, 66–67).

Серед цікавих додатків до книги Нечипоренка читачі зустрінуть і та-
кий: «Земляки Гоголя, його найближчі друзі». У ньому містяться короткі 
біографічні дані про приятелів Гоголя по Ніжинській гімназії — Олексан-
дра Данилевського та Миколу Прокоповича, а, головне, — про Михайла 
Максимовича і Михайла Щепкіна. Зверніть увагу, як пише Нечипоренко 
про Максимовича: «Життя Максимовича було зразком, ідеалом для Гого-
ля — письменник мріяв про життя на Україні». Стосовно Щепкіна відзна-
чено, що великий актор, вихідець із Малоросії, залишався другом Гоголя 
до кінця його життя.

Цими важливими штрихами до біографії Гоголя дитяча книга Нечипо-
ренка щасливо відрізняється від інших гоголезнавчих досліджень. Діти 
та й дорослі, які її прочитають, вже ніколи не погодяться з тим, що Го-
голь не має жодного відношення до України.

Раджу читати все краще про Гоголя, що нині виходить у світ. А голо-
вне — перечитувати самого Гоголя. До речі, він вважав, що «смысл нам не 
вдруг открывается, а потому нужно повторять чтение того, что относит-
ся до души нашей».

Тоді й стане цілком зрозуміло, що непідйомна ця робота для будь-
кого — боротися з українською душею Гоголя. 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 книзі про Гоголя наслідую настанову самого Гоголя: «Благора-
зумнее 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 узна-
ете человека».

«Тут так захоплює всіх малоросійське»

Українську породу було закладено в самому родоводі Гоголя, в його гено-
типі, адже він був нащадком знатних і славних козацьких родів. Через бабу-
сю Тетяну Лизогуб Гоголь походив від визначних козацько-старшинських 
династій Лизогубів, Танських і Забіл, був прямим нащадком українських 
гетьманів Михайла і Петра Дорошенків та Івана Скоропадського. Вчені 
ще дискутують з приводу спадкоємного зв’язку письменника з волинськи-
ми Гоголями, насамперед із козацьким полковником ХVІІ століття Оста-

пом Гоголем, хоча батько Гоголя наполягав на цьому без наміру отрима-
ти будь-яку вигоду. Він посилався на грамоту короля Яна ІІІ Собеського, 
і, головне, його аргументи були визнані сучасниками. Мати письменника 
Гоголь Марія Іванівна теж була з козацько-старшинського роду Косяров-
ських, близькою родичкою Д. Трощинського, який також мав глибоке ко-
зацьке коріння, відзначався українофільськими настроями, влаштував у 
своєму маєтку Кибинцях театр. Управителем його маєтку був батько пись-
менника Гоголь Василь Панасович (1777–1825). (Докладно див. Вересаев 
В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств совре-
менников. — М.: Московский рабочий, 1990. С. 25–40; Манн Ю. Гоголь. 
Труды и дни: 1809–1845. — М.: Аспект-Пресс, 2004. С. 9–29; Барабаш Ю. Ви-
брані студіС. Сковорода. Гоголь. Шевченко. — К.: Видавничий дім «Києво-
Могилянська академія», 2007. С. 376–393; Гоголь без глянца. — С-Пб.: Ам-
фора, 2008. С. 145–162; Чухліб Т. Козацьке коріння Миколи Гоголя. — К.: 
Наш час, 2009. С. 12–84.) З новітніх книг на цю тему насамперед назву 
«Родословие Гоголя» (2009), презентовану в Національному культурному 
центрі України в Москвi у квітні 2010 р. Ця книга вийшла в Москвi зi вступ-
ною статтею вiдомого українського гоголезнавця Павла Мiхеда, який ви-
ростив генеалогiчне дерево Гоголевого роду. Цiкавий матерiал мiстять 
коментарі до п’ятнадцятого тому Повного зібрання творів і листів Гоголя 
у сімнадцяти томах: Н. В. Гоголь. Том ХV. Переписка (1848–1852) — М.: Из-
дательство Московской патриархии, Москва-Киев, 2009. С. 512–518.

Валерій Шевчук пише, що Гоголь був не просто людиною українського 
походження, але він закорінений в українське старшинсько-священицьке 
соціумне та культурне середовище, зокрема й таке, в якому не вгасали й 
українські політичні інтереси, тобто духовний грунт, на якому Гоголь 
виростав, був глибоко український, отже, на такому гумусі він і виріс як 
письменник (Шевчук В. Втрачене сонце України, або Микола Гоголь як 
український письменник. — У кн. Микола Гоголь. Програмні твори. — 
К.: Обереги, 2000. С. 335).

Ще перший біограф Пантелеймон Куліш звернув увагу на те, що з укра-
їнського родоводу випливає й письменницький геній Гоголя: батько пись-
менника Василь Панасович Гоголь-Яновський писав свої п’єси малоро-
сійською мовою, і сучасний гоголезнавець Володимир Звиняцьковський 
показує, як геніальний син запозичив із батьківської комедії «Простак» 
демонологію й почасти ідеологію творчості: «Вплив цієї комедії на розу-
міння Гоголем — сином української культури в цілому, і на усвідомлення 
своєї належності до неї важко переоцінити». Звиняцьковський ствер-
джує, що й «мистецтва з анекдоту зробити комедію Гоголь-син також на-
вчився у батька» (Звиняцьковський В. Справжній Гоголь: Який він і хто 
він? — В кн. Гоголь М. В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. — К.: 
Либідь, 2008. С. 462, 465). Згадаймо, як у листах з Петербурга до матері 
двадцятирічний Гоголь просив «выслать мне две папенькины малорос-
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сийские комедии» та повідомити про малоросійські анекдоти: «...Если 
где либо услышите забавный анекдот между мужиками в нашем селе, или 
в другом каком, или между помещиками».

Скільки таких доручень дав він матері! До речі, вона повідомляла в 
листі до Сергія Аксакова: «Муж мой писал много стихов и комедий в сти-
хах на русском и малороссийском языках, но сын мой всё выпросил у 
меня...» У листі до матері 30 квітня 1829 р. Гоголь писав ще й таке:

«Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы много знаете обычаи 
и нравы малороссиян наших, и потому я знаю, вы не откажетесь сооб-
щать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следую-
щем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьяч-
ка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как это всё 
называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее пере-
менившихся малороссиян; равным образом название платья, носимого 
нашими крестьянскими девками до последней ленты, также нынешними 
замужними и мужиками.

Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен 
гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкве одну девку, оде-
тую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов... Еще 
обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробнос-
тей... Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если 
есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их 
названиями и делами; множество носится между простым народом пове-
рий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч. и проч. и 
проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно».

Не боюся втомити читача, бо ж насправді доторкуємося до національ-
ного джерела творчості Гоголя. Читаємо в листі до матері Марії Іванівни 
від 22 травня 1829 р.:

«Я думаю, вы не забудете моей просьбы извещать меня постоянно об 
обычаях малороссиян... Между прочим я прошу узнать вас, почтенней-
шая маминька, теперь о некоторых играх, из карточных... У нас есть по-
верья в некоторых наших хуторах, разные повести, рассказываемые про-
столюдинами, в которых участвуют духи и нечистые. Сделайте милость, 
удружите меня которою-нибудь из них».

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. Запи-
тай Микола будь-що про українські звичаї, фольклор, обряди, і мати готова 
була надати вичерпну відповідь» (Звиняцьковський В. «Нечувані історії» 
від Гоголя. — В кн. Микола Гоголь. Всі повісті. — К.: Либідь, 2008. С. 13).

У цьому феномені брала початок вкрай важлива для творчості й усього 
життя Гоголя пуповина, через яку він отримував з українського організму 

духовну енергію та фізичні сили. Вона ніколи не поривалася безповорот-
но, про що, зокрема, переконливо свідчать передсмертні листи Гоголя 
до матері. Втім, звернення-прохання молодого Гоголя з Петербурга до 
неї значною мірою виявили його геніальну інтуїцію та практичну кмітли-
вість. Микола Васильович тонко відчув, який саме літературно-художній 
матеріал буде затребувано російським читачем («здесь так занимает 
всех малороссийское»). Сто років тому Сергій Шелухін писав: «...Исти-
на требует признать, что вообще, по условиям своего времени и своего 
общества, Гоголь сделал гораздо лучше, писавши по-русски. Только рус-
ские произведения могли найти Гоголю более или менее широкий круг 
читателей...» У наш час парафраз цієї думки зустрічаємо у Володимира 
Звиняцьковського: «...Займаючись російсько-українськими літературни-
ми перипетіями, 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 ра-
дянські часи гоголезнавець Сергій Машинський наголосив, що «інтерес 
до української теми стає серйознішим у 20-ті роки...» (Машинський С. 
Художественный мир Гоголя. — М.: Просвещение, 1971. С. 68). Гоголь не 
вагався й у виборі мови. Це спостеріг ще Костянтин Аксаков. На самому 
початку 1840-х рр. Віссаріон Бєлінський наголошував, що носієм «мало-
російського наріччя» було переважно селянство, тоді як вищий світ го-
ворив російською мовою, що охоплювала всі прошарки населення. Саме 
тому, на його думку, малоросійська поезія обмежувалася виключно сфе-
рою «мужицького життя»:

«Поэтому наши малороссийские литераторы и поэты пишут повести 
всегда из простого быта и знакомят нас только с Марусями, Одарками, 
Прокипами, Кандзюбами, Стеньками и тому подобными особами... Но... 
для творческого таланта Гоголя существуют не одни парубки и дывчата, 
не одни Афанасии Ивановичи с Пульхериями Ивановнами, но и Тарас 
Бульба с своими могучими сынами... Какая глубокая мысль в этом факте, 
что Гоголь, страстно любя Малороссию, все-таки стал писать по-русски, 
а не по-малороссийски!»

Російські історики літератури Олександр Пипін і Володимир Спа-
сович писали: «Один из сильнейших русских писателей, южнорусс 
Гоголь, по широте своих поэтических замыслов мог быть только рус-
ским писателем — язык родины не давал ему достаточного поприща» 
(Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. 2-е изд., 
доп. — СПб, 1879. Т. 1. С. 350). Цікаво, що таке ставлення до рідної 
мови демонстрував і директор Ніжинської гімназії, в якій вчився Го-
голь, уродженець Карпат Іван Орлай (Орлай И. С. О необходимости 
обучаться преимущественно отечественному языку и нечто о обуче-
нии языкам иностранным // Записки, издаваемые от Департамента 
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Народного Просвещения. 1825. Кн. 1. С. 323–324). Цей лист Орлая про 
об’єднуючу роль російської мови до міністра народної освіти у 1824–
1829 рр. Олександра Шишкова було опубліковано також у Харкові в 
№ 16 «Українського журналу». У листі зазначалося: «Что ж касается 
до богатства Российского языка, то он без сомнения может почесться 
самым богатым. Сила, высокость, великолепие и богатство его несрав-
ненно превосходят все новейшие языки, судя по сочетанию с настоя-
щим русским наречием славянского корня его... А обширность языка 
Российского, судя по бесчисленному множеству славян, в различных 
государствах на необъятном просторе поселившихся, до изумления мо-
жет удивить иноплеменника, не ведающего об оной». До речі, у березні 
1824 р. Орлай писав батькові Гоголя: «Жаль, что ваш сын иногда ленит-
ся, 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 україн-
ських письменників 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 
малоросійська мова є лише «мужицким наречием». Аби переконатися 
в цьому, достатньо розкрити «Ночь перед рождеством» (1831) на тій 
сторінці, де запорожець заговорив з імператрицею українською мо-
вою: «...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 
збирався вподіб нюватися до запорожця.

У Андрія Синявського читаємо: «Достоин удивления факт, что Гоголь 
по приезде в столицу бросился живописать Малороссию вовсе не пото-
му, 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 литератур-
ном штиле столицы, уже пресыщенной Кавказом и горцами и ждущей 
чего-то бодрого, свежего, простонародного из малограмотной Хохлан-
дии». Маємо суміш із спостережливої думки та по-російськи зневажли-
вого ставлення до України, що так і залишилася цілком усвідомлено для 
декого лише «малограмотною Хохландією».

Не втримаюся і доречно нагадаю всім освіченим російським інтелі-
гентам на кшталт Синявського, що українські наголоси у духовній історії Мо-
скви й України настільки виразні й сильні, що ігнорувати їх не можна, а 
з середини ХVІІ століття в Москву переносилася саме київська вченість. 
Український народ відзначався високим рівнем культури і 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 чи-

тати. Сотню років потому, за переписами 1740 і 1748 рр., у семи полках 
Гетьманщини, Полтавської і Чернігівської губерній на 1094 сіл припада-
ло 866 шкіл з викладанням українською мовою. Проте невдовзі наслідки 
національного гніту далися взнаки. За даними 1768 р. на території трьох 
пізнішіх повітів Чернігівщини одна школа припадала вже на 746 душ на-
селення, на цій же території ще сто років потому — на 6750 душ, а загалом 
по губернії — на 17143 душі населення. За п’ять років до народження Гого-
ля перепис показав, що українці — один із наймалописьменніших народів 
Росії. У середині ХІХ століття Шевченко гірко писав про «народ отой 
убитий». Наприкінці того століття на сто душ українського населення 
припадало лише 13 письменних.

Великий і самодостатній народ з багатющою культурою і мовою Мос-
ковщина перетворювала на малий російський, а в радянські часи нарекла 
«молодшим братом»...

Пішли в Московію від мене письмена,
Мої міста значиміші у датах,
Мій край — колиска слова і зерна...
Але чому ж я звуся «меншим братом»?
 Вадим Крищенко

Глибокі роздуми про вибір українцем Гоголем російської мови зустрі-
чаємо у академіка Миколи Жулинського:

«Це була мова його батьків — Марії Іванівни і Василя Опанасовича, 
мова зросійщеного українського панства-дворянства, в якій українські 
звороти, порівняння, приказки і прислів’я химерно сполучалися з висо-
ким штилем російського класицизму і романтизму, не присутнього в мис-
ленні 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 твор-
чого самоздійснення, що їх ставив собі амбітний Гоголь. Його ідеа-
лом у літературі, найвищим критерієм літературної 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 написав матері в одному з листів 1830 р. («Я буду писать 
на инностранном языке!»), бо ж українця, з його упослідженою, при-
ниженою мовою в імперській столиці не почують, не оцінять гідно, не 
підтримають...

Таке раціонально вивірене відступництво від рідної мови Гоголь на-
магається виправдати обгрунтуванням необхідності впровадження так 
званої владичної мови в літературний процес великої Росії.
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Безперечно, відхід од рідної мови для Гоголя не минув безслідно, — це 
спровокувало духовну кризу й започаткувало процес роздвоєння націо-
нальної свідомості» (Жулинський М. Дві половинки українського серця: 
Шевченко і Гоголь. — В кн. Жулинський М. Нація. Культура. Література. — 
К.: Наукова думка, 2010. С. 291).

Як би там не було, вже через два роки після приїзду в Петербург (!) 
Гоголь завершив роботу над першою частиною «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» (цензурний дозвіл на публікацію отримано 26 трав-
ня 1831 р., вихід у світ — початок вересня). Друга частина «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки» побачила світ у березні 1832 р. Твір Гоголя 
відразу публічно визнав і підтримав Пушкін: «Сейчас прочёл „Вече-
ра близ Диканьки“. Они изумили меня... Поздравляю публику с ис-
тинно весёлою книгой, а автору желаю дальнейших успехов». Уже 
на початку 1833 р. на сцені петербурзького Великого театру було 
поставлено водевіль «Вечера на хуторе близ Диканьки» — «малоро-
сійську інтермедію» на теми „Ночи перед Рождеством“. Приятель 
Гоголя, критик і мемуарист Павло Анненков писав: «С появления „Ве-
черов на хуторе“, имевших огромный успех, дорога, наконец, была 
найдена, но деятельность его ещё удваивается после успеха». Відо-
мий московський гоголезнавець Юрій Манн наголошує, що, вітаючи 
появу таланту, Пушкін, крім проблеми гоголівського сміху, висунув 
іншу важливу проблему, яка й вийшла на перший план у пересудах і 
судженнях навколо «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а саме: на-
родність, а в ній українські основи. «Телескоп» у 1831 р. писав: «Ма-
лороссия естественно должна была сделаться заветным ковчегом, в 
коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии и луч-
шие воспоминания славянской жизни». Співвідношення народності 
й українських основ невдовзі найбільше привернуло до себе широку 
увагу громадськості: «За тогочасними уявленнями, російське співвід-
носилося з українським не як споконвічно відірване від народного 
до споконвічно народного, а як таке, що позбулося народності, до 
суспільства, яке її зберегло. Тому Україна — земля обітована». Таким 
чином, успіх Гоголя значною мірою було пов’язано з українською те-
мою його твору, яка серед російських читачів мала переваги і в гео-
графічному, і в історичному ракурсах (Манн Ю. Гоголь. Труды и дни: 
1809–1845. С. 242–243, 250).

З того часу українськість Гоголя враховувалася в оцінці його творів. 
Досить згадати Костянтина Аксакова, який стверджував, що, не будь Го-
голь українцем, він не створив би «Мертвые души». На це звернув увагу й 
перший біограф Гоголя Пантелеймон Куліш, який писав: «Да разве мало 
украинского вошло в „Мертвые души“»?

Між іншим, Володимир Звиняцьковський акцентує, що вже передмо-
вою до «Вечеров» Гоголь остаточно ствердив тему України як таку, що 

варта живого та жвавого інтересу читача, і образ України як такий, у 
якому, за всіма романтичними канонами, минуле зустрічається з майбут-
нім, аби чіткіше насвітлити сучасне. У Звиняцьковського 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? Зда-
ється, відповідь 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 пе-
редана близьким до них оповідачем. Гоголь, наприклад, так само, як і 
Вальтер Скотт, іноді сам вигадував епіграфи (в „українських повістях“ — 
українською мовою)... І таких прикладів не просто багато, вони трапля-
ються, 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», роз-
крито сучасним російським гоголезнавцем Ігорем Виноградовим (див. Го-
голь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-
литературный и текстологический комментарий. — М.: ИМЛИ РАН, 
2009. С. 484–489).

До речі, численні українізми у творах Гоголя вражали вже його прия-
теля Петра Плетньова, який радив письменнику вивчати російську мову, 
а в жовтні 1844 р. навіть написав таке: «Но посмотрим, что ты как ли-
тератор? Человек, одаренный гениальною способностью к творчеству, 
инстинктивно угадывающий тайны языка, тайны самого искусства... но 
писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы по-
корить себе сознательно все сокровища языка и все сокровища искус-
ства... 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 змен-
шилося число українізмів. Тут є над чим подумати, погодившись із Зви-
няцьковським, 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 Ди-
каньки. Миргород», випущені з ілюстраціями Сергія Якутовича видавни-
цтвом «Либідь» у 2008 р.

Та пам’ятаймо, що в листі до Смирнової в грудні 1844 р. Гоголь засте-
рігав: «На сочинениях же моих не основывайтесь и не выводите оттуда 
никаких заключений о мне самом».
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«критика не буде ошукана»

Дорога на Петербург пролягала через Москву, проте Гоголь, як писав 
Володимир Шенрок зі слів Олександра Данилевського — друга, одноклас-
ника, «однокоритника», як говорив сам Гоголь, й попутника, — нізащо не 
хотів проїжджати через Першопрестольну, щоб не зіпсувати враження 
від урочистої миті в’їзду саме до Петербурга. Друзі поїхали білоруською 
дорогою через Ніжин, Чернігів, Могильов, Вітебськ тощо. Але перед Пе-
тербургом Гоголь підхопив нежить і, головне, — відморозив собі ніс, а чи-
малі петербурзькі ціни та перші труднощі у великому й холодному місті 
геть-чисто затьмарили сподіване світле враження від Петербурга.

Приїхавши в місто наприкінці грудня 1828 р., Микола Васильович пи-
сав 3 січня 1829-го матері Марії Іванівні:

«Скажу еще, что Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, 
я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые рас-
пускали другие о нем, также лживы. Жить здесь не совсем по-свински, 
т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. 
За квартиру мы плотим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дро-
ва и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться 
на хозяйской кухне. Съестные припасы также не дешевы, выключая од-
ной только дичи (которая, разумеется, лакомство не для нашего брата). 
Картофель продается десятками, десяток луковиц репы стоит 30 коп... 
Это всё заставляет меня жить, как в пустыне, я принужден отказаться от 
лучшего своего удовольствия видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду 
ходить часто, а это для меня накладно, т. е. для моего неплотного кар-
мана. В одной дороге издержано мною триста с лишком, да здесь покуп-
ка фрака и панталон стоила мне двух сот, да сотня уехала на шляпу, на 
сапоги, перчатки, извозчиков и на прочие дрянные, но необходимые 
мелочи, да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 
рублей».

Ці фінансові подробиці нагадують листи Гоголевого земляка Осипа 
Бодянського до батьків із духовної семінарії. Так само подібні й синівські 
звернення до матері: «Ваш покорнейший, навек вам преданный сын»; 
«Вечно и неизменно любящий ваш сын»; «Остаюсь вечно любящим вас 
сыном».

Перша публікація твору Гоголя — вірша «Италия» (березень 1829 р.) — 
була анонімною. Не видала вона й малоросійське походження автора. 
Притаївся Гоголь і в публікації поеми «Ганц Кухельгартен» («ідилії в кар-
тинках»), що побачила світ у червні 1829 р. під псевдонімом «В. Алов». 
Вона була написана у дусі німецького романтизму та ще й про Німеччи-
ну, в якій Гоголь не бував. Але у цьому випадку все ж таки з’явився ви-
разний «український слід» у творчій біографії Гоголя. Відомо, що двадця-

тирічний автор інкогніто надіслав поему Михайлу Погодіну в Москву і 
Петру Плетньову. Та після двох негативних рецензій наприкінці липня 
Гоголь зібрав у книгопродавців усі можливі примірники поеми й спалив 
їх. Кажуть, що всього було «страчено» близько 600 книжок. Але ж це в 
Петербурзі! А книга, як повідомляли «Московские ведомости» 26 черв-
ня, з’явилася і в Москві. Саме тут у журналі Миколи Полевого «Московский 
телеграф» (1829, № 12) і з’явилася перша вбивча рецензія. 20 липня но-
вий удар нанесла петербурзька газета «Cеверная пчела». Що ж до Плет-
ньова і Погодіна, то вони книгою не зацікавилися, й вона загубилася в 
їхніх книжкових завалах. Але, здається, Гоголь поспішив зі спаленням, 
адже наприкінці того ж року в «Обозрении российской словесности за 
первую половину 1829 года», вміщеному в альманасі «Северные цветы», 
було таки опубліковано й позитивний відзив на «Ганца Кухельгартена». 
Його автор — Орест Сомов написав: «в сочинителе виден талант, обе-
щающий в нем будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать 
свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, ког-
да они еще должны покоиться и укрепляться в силах под младенческою 
пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут 
обмануты» (виділено мною. — В. М.).

Ось кілька поетичних рядків із твору:

А ты прости, мой угол тесный,
И лес, и поле! луг, прости!
Кропи вас чаще дождь небесный!
И дай Бог долее цвести!
По вас душа как будто страждет,
В последний раз обнять вас жаждет.

Або ще:

Темнеет, тухнет вечер красный;
Спит в упоении земля;
И вот на наши уж поля
Выходит важно месяц ясный.
И все прозрачно, все светло;
Сверкает море, как стекло.

Відомий історик російської літератури, літературознавець Вадим 
Вацуро припускав, що Сомов отримав «Ганца Кухельгартена» від Плет-
ньова, й потім поцікавився автором у цензора Костянтина Сербіновича, 
який дозволив публікацію твору і знав справжнє прізвище «В. Алова». На 
думку Вацуро, «Сомов свідомо підтримав свого земляка» (Вацуро В. Э. 
Избранные труды. — М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 161). У цій 
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фразі ключове слово — земляк. А насправді Сомов підтримав талановито-
го земляка! Досвідчений критик, який писав про український фольклор, 
історію та побут, листувався з Іваном Котляревським та сприяв Макси-
мовичу у виданні «Малороссийских песен», інтуїтивно й професійно від-
чував, що чинить правильно. Сомов фактично відгукнувся на невеличку 
передмову до «Ганца Кухельгартена», написану нібито від видавця, в якій 
йшлося про «творіння юного таланту». У результаті саме Гоголів земляк — 
єдиний із усіх — публічно підбадьорив провінційного початківця, що з 
історичної дистанції виглядає добрим знаком. Тим більше, що Сомов під-
тримав і повість «Бисаврюк или Вечер накануне Ивана Купала», анонім-
но опубліковану в «Отечественных записках» у лютому-березні 1830 р. 
Але цього разу критик уже знав напевне, що повість написана «одним 
молодым литератором, Г-м Г.-Я...» (Гоголем-Яновським). Певно, що саме 
Сомов сприяв зближенню Гоголя з гуртком Антона Дельвіга. Значною 
мірою завдяки йому Гоголь друкувався в альманасі «Северные цветы» і 
«Литературной газете».

Першу частину «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь відразу на-
діслав матері в Україну у вересні 1831 р. з характерним проханням до неї 
і до сестри Марії Василівни:

«У меня есть к тебе просьба. Ты помнишь, милая, ты так хорошо было 
начала собирать малороссийские сказки и песни и, к сожалению, прекра-
тила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно. Еще про-
шу я здесь же маминьку, если попадутся где старинные костюмы малорос-
сийские, собирать все для меня. Если владельцы будут требовать за них 
дорого, пишите ко мне, я постараюсь собрать и выслать нужные деньги. 
Я помню очень хорошо, что один раз в церькве нашей мы все видели 
одну девушку в старинном платье. Она, верно, продаст его. Если встрети-
те где-нибудь у мужика странную шапку или платье, отличающееся чем-
нибудь необыкновенным, хотя бы даже оно было изорванное — приобре-
тайте! Также нынешний мужеский и женский костюм, только хороший 
и новый. Всё это складывайте в один сундук или чемодан, и при случае, 
когда встретится оказия, можете переслать ко мне. Но так как это не к 
спеху, то вам будет довольно времени для собирания. А сказки, песни, 
происшествия можете посылать в письмах или небольших посылках».

Між іншим, Орест Сомов 9 листопада 1831 р. повідомляв Михайла 
Максимовича: «У Гоголя есть много малороссийских песен, побасенок, 
сказок и пр., коих я ещё ни от кого не слыхивал...»

Пісні, зібрані Гоголем, опубліковані в ХVІІ томі Повного зібрання тво-
рів і листів М. В. Гоголя й споряджені статтею гоголезнавця Ігоря Вино-
градова «Народна пісня в творчості Гоголя». За його словами, саме звер-
нення Гоголя до усної народної творчості сприяло знайденню ним нових 
художньо-зображальних засобів, формуванню неповторного Гоголевого 
художнього мислення.

«Звуки її живуть, печуть,  
роздирають душу...»

Так писав Гоголь про «музику суму» української народної пісні у статті 
«О малороссийских песнях» (1833). І тут же звертався до авторитету свого 
земляка: «Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил 
М. Максимович, забвение жизни; она стремится уйти от неё и заглушить 
вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с 
жизнью: звуки её так живы, что, кажется, не звучат, а говорят, — говорят 
словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит 
через душу». Гоголь мав на увазі рядки Максимовича з передмови до «Ма-
лороссийских песен, изданных М. Максимовичем» (1827): «Русские пес-
ни отличаются и глубокою унылостью, отчаянным забвением, каким-то 
раздольем и плавною протяжённостью». Сам Гоголь у 1846 р.: «Я до сих 
пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, 
которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Зву-
ки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не 
ощущает в себе того же».

Гоголь згадав про Максимовича, написавши перші рядки своєї статті, 
в яких акцентував, що тільки в останні роки малоросійські пісні привер-
нули увагу освіченого суспільства: «До того времени одна только очаро-
вательная музыка их изредка заносилась в высший круг, слова же остава-
лись без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже 
музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор без-
жалостно разрывал её и клеил в своё бесчувственное, деревянное созда-
ние». Саме до цих слів Гоголь зробив єдину в статті, але характерну при-
мітку: «Впрочем, любители музыки, поэзии могут несколько утешиться; 
недавно издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нём 
голоса, переложенные Алябьевым». Ми знаємо, що насправді це видання 
побачило світ у 1834 р., отже Гоголь напевне знав про його завершення 
Максимовичем і фактично першим анонсував збірку.

Гоголь анітрохи не сумнівався, що в Москві Максимович, як і Бодян-
ський, прочитають його статтю. Зробимо це й ми з найменшими комента-
рями, передавши слово Гоголю. Передусім, він акцентував «важливість 
народних пісень»: «Эта народная история, живая, яркая, исполненная 
красок, истины, обнажающая всю жизнь народа... Песни для Малорос-
сии — все: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в 
них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей час-
ти России». Отже, на думку Гоголя, малоросійські пісні цілком можуть 
називатися історичними. Чому? «...Потому что они не отрываются ни 
на миг от жизни и всегда верны тогдашней минуте и тогдашнему состо-
янию чувств. Везде проникает их, везде в них дышит эта широкая воля 
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козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою 
козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться 
во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарища-
ми».

Інша частина малоросійських пісень відображала другий бік народ-
ного життя — з домашнім побутом і жіночими пристрастями: «Там одни 
козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один 
женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовию. Эти два пола 
виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на 
целые годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании 
своих мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своем пышном 
военном убранстве, как сновидение, как мечта. Оттого любовь их дела-
ется чрезвычайно поэтическою». Дуже тонко й чутливо Гоголь передав 
релігійні мотиви в народних піснях: «Они не изумляются колоссальным 
созданиям вечного Творца: это изумление принадлежит уже ступивше-
му на высшую ступень самопознания; но их вера так невинна, так трога-
тельна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются 
к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей жизни с такою 
невин ною простотою, что безыскусственное его изображение становит-
ся у них величественным в самой простоте своей». Говорячи про народні 
пісні, Гоголь зауважив: «Где же мысли в них коснулись религиозного, там 
они необыкновенно поэтически».

Романтичний Микола Васильович, здавалося, розчинявся в рідкісній, 
унікальній поезії народних пісень: «На всем печать чистого первоначаль-
ного младенчества, стало быть и высокой поэзии. Изложение песней их, 
как женских, так и козацких, почти всегда драматическое — признак раз-
вития народного духа и деятельной, беспокойной жизни, долго обнимав-
шей народ».

Гоголь проникнув у саму, так би мовити, лабораторію народження на-
родної пісні: «Во многих песнях нет одной общей мысли, так что они по-
ходят на ряд куплетов, из которых каждый заключает в себе отдельную 
мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, потому что 
сочиняются мгновенно; и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те 
предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в 
песни; но зато из этой пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые 
поражают самою очаровательною безотчетностью поэзии. Самая яркая 
и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом соединяются в 
них». Дуже цікаво, що Гоголь здійснив аналіз «віршування» народних пі-
сень: «Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем 
соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них 
скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длин-
на; если же это и случается, то цезура посередине, с звонкою рифмою, 
перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются; большею 

частию быстрые хореи, дактили, амфибрахии летят шибко один за дру-
гим, прихотливо и вольно мешаются между собою, производят новые 
размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сши-
баются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и 
музыкальность уха — общая принадлежность их».

Завершальні рядки статті «О малороссийских песнях» звучать справ-
жнім гімном народній творчості:

«Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ 
имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жиз-
ни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не 
давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти 
жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Та-
кова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась 
в нее уния. По ним, по этим звукам, можно догадываться о ее минув-
ших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным 
дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим с низу 
до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, 
разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, 
голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несет-
ся светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает 
успокоенную землю».

Широко цитую гоголівську статтю не тільки тому, що краще за генія не 
скажеш, але й тому, що в більшості своїй ми не знаємо цього знакового пу-
бліцистичного твору. Наголошую його безперечну історичну важливість, 
бо у статті «О малороссийских песнях» втілено українську душу Гоголя. 
За словами Максимовича, Гоголеве поетичне обдарування випещено зву-
ками українських пісень. Уже після смерті Гоголя, в полеміці з Кулішем на 
початку 1860-х рр. Максимович написав: «Украинские народные песни, 
которые так любил Гоголь, и показали ему всего яснее, как смотрит укра-
инский народ сам на себя, в минуты своего поэтического одушевления 
и творчества, они-то и не дали нашему поэту-украинцу смотреть на про-
стонародную Украину, как на луну, которая видна на земле всегда только 
с одной стороны своей».

Протягом останніх років перебування Гоголя в Москві рідна пісня була 
й найбільшим святом його душі. Запрошуючи Бодянського на вечори до 
сім’ї Аксакових, які він відвідував охочіше, ніж інші вечори у Москві, 
Гоголь говорив: «Упьёмся песнями нашей Малороссии». Справді, він 
упивався ними так, що певний куплет повторював у поетичному забутті 
багато разів, аж поки не набридав усім любителям українських пісень, і 
земляки зупиняли його: «Годі, Миколо, годі!» Слід пам’ятати, що Гоголь 
дуже самокритично ставився до своїх вокальних можливостей і так само 
невисоко оцінювали їх його друзі. Та, скажімо, у червні 1851 р. Гоголь сам 
наспівував пісні, які привіз з дому, в сім’ї Аксакових, бо, за словами Віри 
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Аксакової, «ноты требовали некоторых поправок, то Гоголь и напевал, а 
мы повторяли на фортепиано бессчётное количество раз одну и ту же 
песню...» Не випадково Бодянський згадував, що за місяць до своєї смерті 
Гоголь запрошував його послухати малоросійські пісні, записані з його 
голосу!

Та про це — пізніше.

«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 близь-
ко року. Але ми простежимо його з особливою ретельністю й відтвори-
мо з належною повнотою. Йдеться про палке прагнення письменника 
перебратися з Петербурга до Києва, яке з’явилося в 1833 р. у зв’язку 
з підготовкою до відкриття в місті Університету Святого Володимира. 
Указ «Про заснування в місті Києві Імператорського Університету Св. 
Володимира» вийшов 3 листопада 1833 р., а наприкінці року з’явився 
ще один — «Про заходи до відкриття Університету Св. Володимира». 
Серед заходів було передбачено «обрання і призначення ординарних 
і екстраординарних професорів і ад’юнктів». До речі, обидва ці укази 
було опубліковано у тому ж номері «Журнала министерства народного 
просвещения» (1834, № 2), в якому з’явився гоголівський «План препо-
давания Всеобщей Истории».

Торкаючись Гоголевого прагнення перебратися до Києва, відомий 
московський гоголезнавець Юрій Манн особливо застерігає: «Україно-
фільство Гоголя не має сепаратистського характеру... Він, як і раніше, 
бачить перед собою поприще широкої, загальноросійської діяльності — 
хай ця діяльність буде не чиновною і державною, а науковою і літератур-
ною» (Манн Ю. Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. С. 283). Мені відразу зга-
далися слова з неопублікованого листа учня Осипа Бодянського, філолога 
Олександра Котляревського до свого старшого приятеля й наставника 
Михайла Максимовича з приводу підготовленої Котляревським збірки ма-
лоросійських дум: «Я приготовил её к печати, но цензура посоветовала 
мне остановиться, чтобы не навлечь упрёков в сепаратизме. Пусть лежит 
до радостного утра» (Відділ Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, ф. 314, оп. 1, од. зб. 28, арк. 7 зв.). Див-
но, що й сьогодні московські вчені «рятують» видатних українців від най-
меншого натяку на сепаратизм у ХІХ столітті.

Утім, втішає вже саме визнання Манном українофільства Гоголя, тоб-
то його прихильності до України, українців і всього українського. Що ж 
до неминуче «загальноросійського» 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 погоди-
тися з тим, що наукова й літературна діяльність, якою Гоголь збирався 
займатися в Києві, так само неминуче приречена була на «загальноро-
сійськість», як і чиновно-державна служба. В останньому випадку виходу 
справді не було: державний чиновник змушений вірою й правдою служи-
ти імперії. Значно вільніше почував себе, скажімо, професор Московського 
університету Осип Бодянський, і так само вільніше почувався б і профе-
сор 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 до-
вести його до божевілля подібно до Поприщина, а віддався «високому бо-
жевіллю» — письменництву.

У відомій книзі Костянтина Мочульського «Духовний шлях Гоголя» 
(1934) йдеться про те, що в 1833 р. душевний стан Гоголя був нестерпним, 
а сам він «гарячково хапається за різноманітні починання». Утім, аналіз 
цієї ситуації вимагає наголошення визначального для тодішнього Гоголя 
прагнення переїхати до Києва, про що Микола Васильович «мечтает, как о 
величайшем счастьи» (Полное собрание художественных произведений 
Н. В. Гоголя с биографией, написанной проф. А. И. Кирпичниковым. — 
М., 1909. С. ХV). Між іншим, Манн справедливо акцентує, що Гоголеве 
«піднесення настрою, прилив творчих сил пов’язані з виниклим планом 
переїзду до Києва». До того ж, не треба забувати, як сам Гоголь поясню-
вав подолання душевної кризи (в листі до Максимовича від 9 листопа-
да 1833 р.): «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 ис-
тория». У свою чергу, безпосереднім поштовхом до відновлення роботи 
над історією Малоросії стала «старинная тетрадь с песнями», надіслана 
на початку листопада 1833 р. сестрою Гоголя Марією Василівною: «Что 
все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонки-
ми, живыми летописями!» Ігор Виноградов слушно наголошує: «Очевид-
но, що в подоланні Гоголем творчої кризи в 1833 р. помітну роль відігра-
ло його звернення до народних пісень-дум» (Гоголь Н. В. Тарас Бульба. 
Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и тексто-
логический комментарий. С. 427).

Тож, прочитаймо у самого Гоголя про його поривання до Києва. 
Передусім акцентую, що в листі до Михайла Максимовича від 2 лип-
ня 1833 р. Гоголь намовляв свого московського друга, який і сам вже 
рвався в Україну, повернутися на Батьківщину: «Бросьте в самом деле 
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кацапию, да поезжайте в гетьманщину. Я сам думаю то же сделать и 
на следующий год махнуть отсюда. Дурни мы, право, как рассудишь 
хорошенько. Для чего и кому мы жертвуем всем». Нагадаю, що саме в 
липні 1833 р. Максимович писав Петру Вяземському: «Для Киева охот-
но бы оставил я всякое место...» Отже, молодий Гоголь не збирався 
жертвувати Україною, мріяв посісти кафедру в Київському універси-
теті. 20 грудня 1833 р. писав Максимовичу: «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 загаль-
ної історії! Щоб її добитися, він наприкінці 1833-го накидає на папір 
думки з цього предмету для Сергія Уварова, який тоді був управляючим 
Міністерства народної освіти. Вийшла цікава стаття, схвалена Уваро-
вим для друку в «Журнале министерства народного просвещения», де 
й була опублікована на початку 1834 р. під назвою «План преподава-
ния всеобщей истории». Вона привертає увагу, зокрема, ідеєю універ-
сальності 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 стало-
ся з ад’юнкт-професором Гоголем.

Згадана стаття, безперечно, була співзвучна поглядам самого Уварова 
щодо головної мети викладання історії молодим росіянам: «Сделать их 
кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными спо-
движниками 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 р. він усіляко вихваляв його, споді-
ваючись, що поет передасть 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 турбував-
ся про патріотичні настрої, моральність і високу професійність його ви-
кладачів. У листі до Максимовича у грудні 1833 р. 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 Мак-
симович, душу якого, як і свою, вважав «чистою і доброю». Гоголь марив 

Україною, Києвом, але всі ці задуми були тісно пов’язані з Максимови-
чем: «А новая жизнь среди такого хорошего края! Так можно обновиться 
всеми силами. Разве это малость? Но меня смущает, если это не испол-
нится... 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!»

Цей знаковий лист, ущерть наповнений сподіваннями на життя й ро-
боту в Києві, закінчувався цілком по-гоголівськи:

«Прощай до следующего письма. Жду с нетерпением от тебя обе-
щанной тетради песен, тем более, что беспрестанно получаю новые, из 
которых много есть исторических, еще больше — прекрасных. Впрочем, 
я нетерпеливее тебя и 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. і. До слова «заснула» Гоголь зробив їдку примітку: «Черта совершен-
но малороссийская». Так що Микола Васильович не цурався так званих 
сороміцьких пісень. Куліш навіть стверджував, що у Максимовича збере-
глися «цинічні пісні», зібрані Гоголем.

Лист до Максимовича, написаний після 20 грудня 1833-го фактично за-
вершував 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 Ки-
еве. 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 Всеоб-
щую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, 
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не только на Руси, но даже и в Европе, нет. А сколько соберу там преда-
ний, поверьев, песен и проч.!»

З такими планами й мріями Гоголь зустрічав новий 1834 р.:
«Таинственный неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими 

трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гре-
мящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, 
парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцвет-
ности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном 
многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным 
небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками с свои-
ми 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 ге-

нию». 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 надії, своє майбутнє: «Молю тебя, жизнь души моей, 
мой Гений! О, не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту мину-
ту 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!»

Згадавши про Київ, як місце, де він хотів би позначити 1834 р. своїми 
«великими трудами», Гоголь молив Генія, ніби передбачаючи неможли-
вість 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 совер-
шу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над 
ними будет веять недоступное земле Божество! Я совершу... О, поцелуй и 
благослови меня!»

Врешті-решт так і сталося. Гоголь звершив! Але не в Києві.
В інтелектуальній пам’яті нашій збереглося нестримне прагнення че-

хівських сестер: «В Москву! В Москву! В Москву!» Та, здається, стократ 
сильніше звучить Гоголеве: «Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный 
Киев!» Заакцентуємо і гоголівські слова про Київ у листі до Максимовича 
20 грудня 1833 р.: «Он наш, он не их, не правда?» Та ще в листі до того ж 
Максимовича у квітні наступного року побіжно зауважив, що «нам мало-

россиянам» здаються деякі наші фрази та вирази зрозумілими «для рус-
ских» при буквальному перекладі, але це не так. от і маємо чіткі вияви 
національної самоідентифікації Гоголя. Це внутрішнє почуття Києва й 
України — наший, наша, — тобто національне, українське почуття, Гоголь 
проніс через усе життя.

«Душа сильно тужить за Украйною»

На початку 1834 р. Гоголь, прагнучи до Києва, ніби серцем відчув, що 
бажання його не здійсниться, принаймні Михайлу Погодіну написав: «Уже 
1834-го захлебнуло полмесяца!.. Поздравил бы тебя с новым годом и по-
желал бы... да не хочу: во 1-х потому, что поздно, а во 2-х потому, что же-
лания наши гроша не стоят. Мне кажется, что судьба больше ничего не 
делает с ними, как только подтирается, когда ходит в нужник».

Але, в той же час, Гоголь був переповнений ідеями й замислами, яки-
ми захоплено ділився з Погодіним: «Я весь теперь погружён в Историю 
Малороссийскую и Всемирную; и та и другая у меня начинает двигать-
ся... Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь!» 12 лютого 
1834 р. Гоголь переконував Максимовича в тому, щоб він не лінувався 
з переїздом до Києва: «А на что человеку дается характер и железная 
сила души? К чорту лень да и концы в воду! Ты рассмотри хорошенько 
характер земляков (українців. — В. М.): они ленятся, но зато, если что 
задолбят в свою голову, то навеки. Ведь тут только решимость: раз на-
чать, и всё... Типография будет под боком. Чего же больше? А воздух! а 
гливы! а рогиз! а соняшники! а паслин! а цыбуля! а вино хлебное... Тополи, 
груши, яблони, сливы, морели, дерен, вареники, борщ, лопух!.. Это про-
сто роскошь! Это один только город у нас, в котором как-то пристало 
быть келье ученого». Місяць потому Гоголь знову підганяв з переїздом 
Максимовича: «Молодец! меня подбил ехать в Киев, а сам сидит и ни 
гадки о том. А между тем я почти что не на выезде уже. Что ж, едешь или 
нет? влюбился же в эту старую толстую бабу Москву, от которой, кроме 
щей да матерщины, ничего не услышишь. Слушай: ведь ты посуди сам 
по чистой совести, каково мне одному быть в Киеве... Песни нам нужно 
издать непременно в Киеве». У цьому листі Гоголь акцентував аргумен-
тацію переїзду Максимовича: «Послушай, не бросай сего дела! Подумай 
хорошенько. Здоровье — вещь первая на свете. Предлог к перемещению 
ты имеешь самый уважительный — вред климата. Исчисляй свои труды 
по словесной части; доказывай, что ты можешь занять с честью означен-
ную кафедру, грози отставкою. Должны будут согласиться». Два тижні 
потому Гоголь переконує приятеля, в якого затримувалося призначення 
до Київського університету, що йому самому треба приїхати до Петер-
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бурга, аби прискорити вирішення питання: «Теперь поется, что ты де 
нужен московскому университету, что в Киеве место почти занято уже, 
и прочее. Но если ты сам прибудешь лично и объявишь свои резоны, 
что ты бы и рад, дискать, но твое здоровье и прочее, тогда будет дру-
гое дело... Мысленно целую тебя и молюсь о тебе, чтобы скорей тебя 
выпхнули в Украину». Гоголь навіть давав несподівані, але добре про-
думані й конкретні поради Максимовичу: «Бери кафедру ботаники или 
зоологии. А так как профессора словесности нет, то ты можешь занять 
на время и его кафедру. А там, по праву давности, её отжилить, а от бо-
таники отказаться».

Гоголь і сам доклав зусиль, аби у Максимовича вирішилося питання з 
переїздом до Києва. Принаймні 7 квітня 1834 р. писав про свій візит до 
Сергія Уварова, який саме у той час став міністром народної освіти:

«Не беспокойся! дело твое, кажется, пойдет на лад. Третьего дня я 
был у министра; он говорил мне такими словами: кажется, я Максимо-
вича переведу в Киев, потому что для русской словесности не находится 
более достойный его человек. Хотя предмет для него нов, но он имеет 
дар слова, и ему можно успеть легко в нем, хотя, впрочем, он теоретичес-
кого никакого не выпустил еще сочинения. На что я сказал, что ты мне 
показывал многие свои сочинения, обнаруживающие верное познание 
литературы и долгое занятие ею. Также при этом напомнил ему о тво-
их трудах в этом роде, помещаемых в разных периодических изданиях. 
Из слов его, сказанных на это, я увидел только, что препятствий, слава 
Богу, никаких нет. Итак, поздравляю тебя. Я тоже с своей стороны, при-
совокупил, как на тебя действует тамошний климат и как расстраивается 
твое здоровье. Видно было, что старания князя Вяземского и Жуковского 
не были тщетны. Он, по крайней мере, не представлял уже никаких не-
возможностей и совершенно соглашался с тем, что состоянье здоровья 
твоего должно быть уважено».

Невдовзі ситуація суттєво змінилася у зв’язку з тим, що Максимович 
отримав призначення в університет, а з Гоголем питання не вирішувало-
ся. Ще в березні Максимович повідомив його, що на кафедру загальної іс-
торії в Університеті Святого Володимира можуть взяти ад’юнкта Володи-
мира Циха з Харківського університету, але Гоголь не хотів і слухати про 
це: «Что ты пишешь про Цыха? разве есть какое-нибудь официальное об 
этом известие? Министр мне обещал непременно это место и требовал 
даже, чтоб я сейчас подавал просьбу, но я останавливаюсь затем, что мне 
дают только адъюнкта, уверяя, впрочем, что через год непременно сде-
лают ординарным; и признаюсь, я сижу затем только еще здесь, чтобы 
как-нибудь выработать себе на подъем и разделаться кое с какими здеш-
ними обстоятельствами».

20 квітня 1834 р. Гоголь навчав Максимовича, що треба зробити, аби у 
Київ таки потрапив і він: «Когда будешь писать к Брадке (попечитель Ки-

ївського навчального округу в 1832–1839 рр. — В. М.), намекни ему о мне 
вот каким образом: что вы бы, дискать, хорошо сделали, если бы залу-
чили в университет Гоголя, что ты не знаешь никого, кто бы имел такие 
глубокие исторические сведения и так бы владел языком преподавания, 
и тому подобные скромные похвалы, как будто вскользь... Ты, будучи 
ординарным профессором Московского университета, во мнении его много 
значишь. Я же бедный почти нуль для него; грешных сочинений моих он 
не читывал, имени не слыхивал, стало быть, ему нечего и беспокоиться 
обо мне. Тем более мне это нужно, что министр (Сергій Уваров. — В. М.), 
кажется, расположен сделать для меня всё, что можно, если бы только 
попечитель ему хоть слово прибавил от себя. Тогда бы я скорее в дорогу 
и, может быть, еще бы застал тебя в Москве». Гоголь і сам кілька разів 
зустрічався з Уваровим, а також з Єгором Брадке, котрий приїздив до Пе-
тербурга.

І це ще не все! 13 травня 1834 р. Гоголь напучував Пушкіна, як тому 
треба перехитрити Уварова, переконати його в необхідності переїзду 
Миколи Васильовича в Київ: «Если зайдёт обо мне речь с Уваровым, 
скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива. При этом случае 
выбраните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же 
час вон из города; что доктора велели ехать сей же час... И сказавши, что 
я могу весьма легко через месяц протянуть совсем ножки, завесть речь 
о другом, как-то о погоде, или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что 
это не совсем будет бесполезно». Пушкін відповідає Гоголю в той же день! 
«Я совершенно с Вами согласен. Пойду сегодня же назидать Уварова... От 
сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, его ожида-
ющему. Авось уладим».

Переконавшись, що на його місце на кафедру загальної історії беруть 
в університет Циха, Гоголь писав наприкінці травня 1834-го Михайлу 
Максимовичу: «Ты знаешь Цыха? кто это Цых? кажется, Погодин его зна-
ет. Нельзя ли как-нибудь уговорить Цыха, чтобы он взял себе, или про-
сил, или бы по крайней мере соглашался бы взять кафедру русской исто-
рии».

Яка драматична історія! Неможливо погодитися з Володимиром На-
боковим, який твердив: «Читати листування Гоголя — сумне заняття...» 
Листи захоплюють емоційною напругою Гоголевої душі, яка щиро й без-
застережно прагнула в Україну, в Київ! Утім, на думку Юрія Манна, Го-
голь просто був... «не від того, щоб і пофрондувати в певному дусі», та 
й взагалі все це було... «скоріше за все, грою». Стоп! Фронда і гра-забава 
Гоголя щодо рідної Батьківщини, з якої він виїхав п’ять з половиною 
років тому? Ні, ні і ще раз — ні! Насправді це був переломний момент 
у житті геніального українця Миколи Гоголя, який міг кардинально змі-
нити його долю. Та не судилося... У тому ж травні 1834-го Гоголь коротко 
повідомив Пушкіна: «Я вчера был у Уварова. Ничего я не могу вам ска-
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зать утешительного для себя». Тобто, Гоголя в Україну не пустили. У нас 
немає змоги та й потреби докладно з’ясовувати причини цього, адже ак-
центуємо лише факт устремління Гоголя в Україну. Наведу лише думку 
Миколи Жулинського:

«Навіть його високошановані, огорнуті величавою славою друзі — по-
кровителі Олександр Пушкін, князь Петро Вяземський, вихователь спад-
коємця престолу Василь Жуковський не змогли випросити для Гоголя міс-
ця ординарного професора загальної історії в Києві. І пояснення цьому 
полягає в суворій забороні надання полякам посад на державній службі, 
яка почала діяти після повстання 1830–1831 рр. у Варшаві. Відомо, що 
одним із керівників цього повстання був генерал В. Яновський, який у 
генеалогії роду Гоголів-Яновських посідав значиме місце. Мати Миколи 
Гоголя Марія Косяровська до 14 років жила й виховувалася в домі батьків 
свого двоюрідного брата генерал-майора Андрія Трощинського, який був 
одружений на внучці останнього короля незалежної Польщі Станіслава 
Понятовського».

8 червня 1834 р. вражений і ображений Гоголь писав Максимовичу: 
«Что же касается до моих обстоятельств, то я сам, хоть убей, не могу 
понять их. За меня просили Дашков (міністр юстиції. — В. М.), Блудов 
(міністр внутрішніх справ. — В. М.); Сергей Семёнович (Уваров. — В. М.) 
сам, кажется, благоволит ко мне и очень доволен моими статьями. Ка-
жется, какой сильный авторитет! Если бы какие особенные препятствия 
мне преграждали путь, но их нет. Я имею чин коллежского асессора, не 
новичок, потому что занимался довольно преподаванием... И при всем 
я не могу понять: слышу уверения, ласки — и больше ничего. Чорт возь-
ми, они воображают, что у меня не достанет духу плюнуть на всё. Я не 
могу также понять и Брадке. Давши слово Жуковскому ожидать меня да-
лее целый год и не отдавать никому кафедры всеобщей истории, и через 
месяц отдать ее Цыху. Это досадно, право, досадно! Ты видишь, что сама 
судьба вооружается, чтобы я ехал в Киев. Досадно, досадно...» Справді, в 
університет було взято ад’юнкта Володимира Циха, а Гоголь, відмовив-
шись від пропозиції перейти в Московський університет, у липні 1834 р. 
став ад’юнктом на кафедрі загальної історії Петербурзького університе-
ту. Багато років потому Максимович із гіркотою згадував, що в Київ «со-
гласился со мною переместиться и мой незабвенный земляк Гоголь, но 
ему не удалось этого...»

Мало хто згадує, що й після відмови в університеті Гоголь висловлював 
надію все-таки перебратися до Києва. 27 червня 1834 р. він написав Мак-
симовичу палкого листа:

«Я к тебе буду, непременно буду, и мы заживем вместе чорт возьми 
всё! Дела свои я повел таким порядком, что непременно буду в состоя-
нии ехать в Киев хотя нераннею осенью или зимою; но когда бы то ни 
было, а я всё-таки буду. Я дал себе слово, и твердое слово; стало быть, 

все кончено: нет гранита, которого бы не пробили человеческая сила и 
желание... Чорт возьми! я как воображу, что теперь на киевском рынке 
целые рядна вываливают персик, абрикос, которое всё там ни по чем, 
что киево-печерские монахи уже облизывают уста, помышляя о делании 
вина из доморощенного винограду, и что тополи ушпигуют скоро весь 
Киев, — так, право, и разбирает ехать, бросивши всё. Но, впрочем, хо-
рошо, что ты едешь вперед. Ты приготовишь там всё к моему прибытию 
и приищешь местечко для покупки, ибо я хочу непременно завестись 
домком в Киеве, что, без сомнения, и ты не замедлишь учинить с своей 
стороны».

Гоголь переконував Максимовича й себе в тому, що він залишився на 
рік у Петербурзькому університеті, «получая тем более право к занятию в 
Киеве». 14 серпня 1834 р. писав Максимовичу: «...Если Бог поможет... не 
буду раскаиваться в том, что остался здесь (у Петербурзі. — В. М.) этот год. 
Хотя душа сильно тоскует за Украйной...» (виділено мною. — В. М.). 

Гоголь пообіцяв своєму другу, ректору Університету Святого Володи-
мира: «Как бы то ни было, но перебираюсь на следующий год, и если вы 
не захотите принять к себе в Киев, то в отеческую берлогу, потому что 
мне доктора велят напрямик убираться, да, притом, и самому становит-
ся, чем дале, нестерпимее петербургский воздух. Я тебя попрошу, пожа-
луйста, разведывай, есть ли в Киеве продающиеся места для дома, если 
можно, с садиком, и если можно, где-нибудь на горе, чтоб хоть кусочек 
Днепра был виден из него, и если найдется, то уведоми меня; я не замед-
лю выслать тебе деньги. Хорошо бы, если бы наши жилища были вместе. 
Пожалуйста, напиши мне обстоятельнее о Киеве. Теперь ты, я думаю, его 
совершенно разнюхал, каков он, и каков имеет характер люд, обитаю-
щий в нем...»

Цікаво, що 22 березня 1835 р. у листі до того ж Максимовича Микола 
Васильович тужливо поєднував Київ із весною: «Напиши в каком состо-
янии у вас весна. Жажду, жажду весны. Чувствуешь ли ты своё счастие? 
знаешь ли ты его? Ты свидетель её рождения, впиваешь её, дышишь 
ею...» У зв’язку з цим цікаво нагадати слова Гоголя з його листа до Григо-
рія Данилевського в лютому 1833 р.: «Чего бы я не дал, чтобы встретить, 
обнять, поглотить в себя весну. Весну!..» Гоголь і раніше радів Україною 
через весну, ще в травні 1829-го писав матері: «Приход весны в нашу 
пыльную столицу, которая вовсе не похожа на весну, заставляет меня с 
сожалением вспоминать о нашей малороссийской весне» (виділено 
мною. — В. М.).

Та, коли рік потому, опісля обіцянки, наприкінці липня 1835 р., Гоголь 
заїхав до Максимовича в Київ, по дорозі з Василівки до Петербурга, то 
про поселення в Києві вже не йшлося. Залишився тільки смуток про мар-
ні надії: «Он, между прочим, откровенно сознавался в своем небрежении 
о лекциях в Петербургском университете и жалел очень, что его не при-
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нял фон-Брадке в университет Киевский». Як відомо, викладацька діяль-
ність Гоголя тривала до кінця 1835 р. і стала драматичним епізодом у його 
біографії, що викликав здебільшого негативні оцінки. Іван Тургенєв: «Он 
был рождён для того, чтобы быть наставником своих современников; 
но только не с кафедры». Василь Григор’єв: «Как ни плохи были вообще 
слушатели Гоголя, они, однако же, сразу поняли его несостоятельность». 
Олександр Нікітенко: «Гоголь так дурно читает лекции в университете, 
что сделался посмешищем для студентов». Павло Анненков: «Одна из 
первых причин, оторвавших Гоголя от Петребурга, был неуспех его уни-
верситетского преподавания».

Сам Гоголь зізнавався Михайлу Погодіну в грудні 1835 р.: «Неузнанный 
я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — 
годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое 
дело взялся...»

Утім, познайомлю дорослих читачів із думкою вже згаданого раніше 
письменника Юрія Нечипоренка, який цікаво писав про цей епізод у біо-
графії Гоголя в дитячій книзі:

«Коли письменник викладав у Петербурзькому університеті, то кращі 
свої лекції читав з папірця: це були статті, написані для збірника „Арабес-
ки“. Якщо лекції відвідували поважні гості: начальство Гоголя, Пушкін чи 
Жуковський, то письменник діставав свої статті і читав їх. А в інший час 
він, як правило, щось мямлив, намагався скінчити лекцію раніше чи зо-
всім не приходив. Часто студенти чекали свого лектора годину й більше. 
Одного разу його так само чекав і Пушкін.

Гоголь мав власний погляд на історію, він був сповнений оригіналь-
ними думками. Він не міг переказувати чужі думки, що, як правило, 
робили викладачі. Гоголь був творцем і вченим — йому треба було до 
кожної лекції писати статтю, що вимагало дуже багато часу — і Гоголь 
вирішив відмовитися від викладання. Шкода: тому що він писав про те, 
до чого історики дійшли тільки років сто — сто п’ятдесят потому. На-
приклад, за часів Гоголя Середньовіччя вважалося похмурим. І лише в 
середині XX століття вчені виявили його блиск і яскравість. Гоголь про 
це написав окрему статтю. Але хто з істориків сприйняв це всерйоз? Іс-
торики посилаються виключно на істориків, не вірять письменникам, 
особливо веселим. А даремно» (Нечипоренко Ю. Ярмарочный маль-
чик. С. 33).

Ця сумна історія не могла не вплинути на подальшу долю сина україн-
ського народу. Михайло Грушевський зазначив: «Нещастям було, що Гоголь 
не мав навколо себе людей з сильніше вираженими національними по-
чуттями. Він обертався між росіянами або українцями зовсім денаціона-
лізованими». Насправді, Гоголь мав і друзів, які були справжніми патріо-
тами України. Крім того, як переконливо показав Юрій Барабаш, у тезі 
Грушевського закумульована не вся правда. Бо ж правдою треба визнати 

й те, що Шевченко так само дуже рано, раніше за Гоголя, ще підлітком, 
змушений був покинути вітчину. Він так само спершу в Петербурзі, зго-
дом на засланні, потім знову в Петербурзі жив у інонаціональному, пере-
важно російському (чи російськомовному) середовищі, сам чимало напи-
сав російською, однак його національного почуття, його українськості 
все це не змінило ні на йоту:

«Ні, все-таки тут не просто біографія чи географія, не лишень умови 
життя, оточення, друзі; тут є іще щось...

Може, відгадку цього „чогось“ слід шукати на іншому, глибиннішому 
рівні? Може, розбіжність національних шляхів і доль було значною мі-
рою запрограмовано вже відмінністю родових традицій, соціальних ге-
нотипів, психологічних чинників?

Гетьманський нащадок — і гайдамацький онук. Панич з Лівобережжя, 
давно втихомиреного краю слухняних гречкосіїв та новоспечених „ро-
сійських“ дворян, — і правобережний кріпак, чий менталітет всотав бун-
тівливий дух Коліївщини, „ген“ козацької непокірливості... Один, відчу-
жившися від батьківщини, завершив свій життєвий шлях не лишень на 
географічній, а на духовній чужині; другий, пройшовши крізь усі випро-
бування і спокуси чужинства, так і не розлучився — ні розумом, ні душею, 
ані талантом — з рідною землею. В антиноміях національної свідомості 
Гоголя і Шевченка відбилися глибокі злами в історії трагічно розколо-
тої нації, позбавленої повноцінного історичного, відтак і національного 
континуїтету.

Етнічні брати, діти однієї матері, вони мали різні „групи крові“, кожен 
свій генетичний код, їхні родоводи відбивають дуже різні станові й со-
ціальні зрізи українського суспільства, вияви й етапи буття етносу, різні 
грані національної психології. Грунт, на якому вони зросли, був один, та 
коріння — різні, і тому такі несхожі пагони...» (Барабаш Ю. Вибрані сту-
дії. Сковорода. Гоголь. Шевченко. С. 391–392).

Пам’ятаймо про це, з’ясовуючи національну природу душі й творчості 
Гоголя.

«Я взявся за історію України»

9 листопада 1833 р. 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 го-
ворили». У Гоголя були попередники в написанні творів з історії Украї-
ни, серед них Василь Рубан, Олександр Рігельман, Олекса Мартос, Ми-
кола Маркевич, Дмитро Бантиш-Каменський та ін. Але навіть наприкінці 
ХІХ століття Михайло Грушевський писав у «Передмові до першого ви-
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дання» своєї капітальної праці «Історія України-Руси»: «Досі ми не має-
мо науково зробленої історії українсько-руського народу, що обіймала-б 
весь час його історичного існування». Грушевський зазначав, що в укра-
їнській історіографії не бракувало талановитих, енергійних дослідни-
ків, прив’язаних до минувшини свого народу чи до певних моментів 
історії України. Вони «інтенсивно працювали над її історією й дуже ба-
гато зробили для зрозуміння певних сторін чи періодів її історичного 
життя». Проте в цих дослідженнях «зіставалися прогалини, через які 
й сміливіші дослідники не відважилися перекинути мостів, а через се й 
зрозуміння історичного розвою не могло бути». Повною мірою відчув це 
Шевченко. Скажімо, працюючи над «Гайдамаками», він зауважував, що 
«надрукованого і критикованого нічого не читав, бо, здається, і нема ні-
чого». Однак, поет знав «Истории Русов», «Энциклопедический лекси-
кон» Плюшара, історичні праці Миколи Маркевича, Дмитра Бантиша-
Каменського, використав коментарі до роману Міхала Чайковського 
«Вернигора» (польською мовою), можливо статтю Михайла Максимо-
вича «Сказание о Колиивщине» (в рукопису). У передмові до нездійсне-
ного видання «Кобзаря» (1847) Шевченко зазначав, що в слов’янських 
країнах друкують книги, а в Україні «ані телень, неначе всім заціпило». 
Поет дорікав українським авторам: «Чого се ви так, братія моя? Може, 
злякались нашествія іноплеменних журналістів? Не бійтеся, собака лає, 
а вітер несе».

Розрізнені публікації не відповідали уявленням Шевченка про 
справді масштабну працю з історії України, зокрема, Коліївщини, і 
він заявляв, що веде свою поетичну розповідь «без книжної справи». 
Зате важливим джерелом народної оцінки цих подій були для Шев-
ченка перекази, в тому числі й розповіді рідного діда Івана Швеця: 
«Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу: я її 
онукам тепер розказав...» Висока поетова повага до народної пам’яті 
про славне минуле добре відчувається у передмові до другого видання 
«Кобзаря» (1847): «...Прочитайте ви думи, пісні, послухайте, як вони 
співають...»

Так само і Гоголь вважав, що тяжке життя народу й боротьба його «не 
могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях...» У першій по-
ловині 30-х рр. у роботі над історичними працями Гоголь користувався 
піснями, присланими з дому, виданням Ізмаїла Срезневського «Запорож-
ская старина», а також збірниками «Опыт собрания старинных малорос-
сийских песней» 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 повернемося до перерваної Шевченкової думки: «Прочитайте ви 
думи, пісні, послухайте, як вони співають, як вони говорять меж собою, 
шапок не скидаючи, або на дружному бенкеті як вони згадують старови-
ну і як вони плачуть, неначе справді в турецькій неволі або у польського 
магнатства кайдани волочать...» У Шевченкових «Гайдамаках» сказано, 
що до поетової хатини прийшли пишними рядами отамани, сотники з 
панами і гетьмани — всі в золоті: «Прийшли, сіли коло мене, і про Україну 
розмовляють, розказують...»

Через півтора десятиліття після написання «Гайдамаків», незадовго до 
приїзду в Москву, Шевченко вже інакше оцінював стан історичних дослі-
джень — «книжкової справи» в Україні, зафіксувавши у своєму щоденнику: 
«Историческая литература сильно двинулась вперед в продолжение по-
следнего десятилетия. Она осветила подробности, закопчённые дымом 
фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами». Це 
важливе аналітичне спостереження випливало передусім з прочитання 
поетом-засланцем монографії Миколи Костомарова «Богдан Хмельниць-
кий». 22 вересня 1857 р. Шевченко записав у «Щоденнику»: «После обе-
да, как и до обеда, лежал и читал „Богдана Хмельницкого“ Костомарова. 
Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщи-
ка. Поучительная, назидательная книга!» Поетом були також осмислені 
наукові праці та літописи, які надсилав у заслання Осип Бодянський. Ска-
жімо, навесні 1854 р. Шевченко, ймовірно, отримав від нього такі праці: 
Летописное повествование о Малой России Ригельмана (М., 1847); Лето-
пись Самовидца (М., 1846); Симоновский П. Описание о казацком мало-
российском народе и о военных его делах (М., 1847); Миллер Г. Истори-
ческие сочинения о Малороссии и малороссиянах (М., 1846); История 
Русов или Малой России. Сочинение Георгия Конисского, архиепископа 
белорусского (М., 1846).

Гоголь взявся за історію України задовго до виходу в світ цих 
праць. Але, скажімо, з тією ж «Историей Русов» він познайомився, 
певно, ще на початку 30-х рр. через Олександра Пушкіна або через 
Михайла Максимовича та, судячи з усього, не досліджував її всебіч-
но й досконало. Читав Гоголь у списках і твір Олександра Рігельма-
на, і короткий історико-краєзнавчий опис колишньої гетьманщини 
Опанаса Шафонського, і «Історію про козаків запорозьких...» Семена 
Мишецького. Гоголь був знайомий з опублікованими працями Дмитра 
Бантиш-Каменського.

У роботі над першою редакцією «Тараса Бульбы» Гоголь використав 
«Описание Украйны» Г. де Боплана (1832). Крім того, гоголезнавці зазна-
чали, що йому могли бути відомі «Летописец Малые России», надруко-
ваний Ф. Туманським у 1793 р., «Историческое известие о возникшей в 
Польше унии» Д. Бантиша-Каменського, «Краткая летопись Малой Рос-
сии» В. Рубана, літопис Самовидця й літопис Самійла Величка та ін. Утім, 
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літописи й історичні праці не визначали розвиток історичної прози Го-
голя й, тим більше, його наукових спроб.

У березні 1834 р. Микола Васильович писав Ізмаїлу Срезневському, що 
у нього є чимало історичних творів: «Печатные есть у меня почти все 
те, которыми пользовался Бандыш-Каменский». Одним словом, Гоголь 
з його талантом міг осмислити 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 Срезневського: «Я к нашим лето-
писям 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, оче-
видно, й не збирався у них сповна занурюватися з метою наукового до-
слідження з історії України.

Утім, наприкінці 1833 р. у листі до Пушкіна про сподіваний переїзд до 
Києва Гоголь упевнено писав про ледь розпочату роботу: «Там кончу я 
историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю...» 30 січня 
1834 р. в «Северной Пчеле» з’явилося оголошення:

«Новые книги. Об издании Истории Малороссийских Казаков, сочи-
нения Н. Гоголя (автора вечеров на хуторе близ Диканьки).

До сих пор еще нет у нас полной, удовлетворительной истории Мало-
россии и народа... Я решился принять на себя этот труд и представить 
сколько можно обстоятельнее: каким образом отделилась эта часть Рос-
сии; какое получила она политическое устройство, находясь под чуждым 
владением, как образовался в ней воинственный народ, означенный со-
вершенною 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 боль-
шим старанием материалы, относящиеся к истории этого края. Полови-
на 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 ру-
ках. 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 бан-
дуристов, деловые бумаги (особенно относящиеся до первобытной Ма-
лороссии) прислать 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 Макси-
мовича 12 лютого 1834 р. 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 р. Гоголь отриму-
вав протверезний лист Погодіна, який, на жаль, не вдалося знайти. Та 
навіть із відповіді Гоголя видно, що Погодін дав йому прочухана. Ігор 
Виноградов і Володимир Воропаєв 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 Васильович 
смиренно відповів 13 березня 1834 р.: «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» (ви-
ділено мною. — В. М.).

Проте у травні того року Гоголь упевнено заявив щодо свого «Отрывка 
из Истории Малороссии» (пізніше опубліковано під назвою «Взгляд на со-
ставление Малороссии»): «Я слышал уже суждения некоторых присяжных 
знатоков, которые глядят на этот кусок как на полную историю Мало-
россии, позабывая, что ещё впереди 80 глав они будут читать и что эта 
глава — только фронтиспис». Важко сказати, хто міг сприйняти гоголів-
ський начерк за повнокровну історію України, а ще важче повірити в ре-
альність «нових 80 глав». До того ж, у серпні 1834 р. Гоголь хвалився Мак-
симовичу, що отримав чимало літератури з України: «Между ними есть 
довольно замечательных вещей. История моя терпит страшную пере-
стройку: в первой части целая половина совершенно новая». Та й це ще 
не все! У січні наступного, 1835 р., 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 р. у зв’язку з планами Гоголя зайняти кафедру загальної історії в Уні-
верситеті Святого Володимира в Києві.

Ставши викладачем Петербурзького університету, Гоголь використав 
текст цієї статті для своєї вступної лекції у вересні 1834 р. Студент Ми-
кола Іваницький залишив про це спогади: «Не знаю, прошло ли и пять 
минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невоз-
можно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и прелом-
лялась как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом 
мраке средневековой истории... Лекция продолжалась три четверти 
часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале 
и просили, чтоб он дал нам эту лек цию в рукописи. Гоголь сказал, что она 
у него набросана только вчерне, но что со временем он отработает ее и 
даст нам...» Утім, наступні лекції, за словами того ж Іваницького, «были 
очень сухи и скучны».
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Ще у 60-х рр. минулого століття Семен Машинський знайшов в архіві 
виписку 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 сво-
ей по университету принял на себя труд написать Историю средних ве-
ков, которая будет состоять 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 обсто-
ятельства 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 малороссиян, которой два тома уже готовы, но которые, од-
нако ж, он медлит издавать до тех пор, пока обстоятельства не позволят 
ему осмотреть многих мест, где происходили некоторые события» (Ма-
шинський С. Художественный мир Гоголя. С. 150).

На підставі цього документу в Україні нещодавно з’явилося тверджен-
ня, що для нащадків Гоголя залишився невідомим не лише спалений пись-
менником другий том «Мертвых душ», а ще й двотомна праця з історії 
України. Тут хотілося б нагадати розважливе судження Павла Анненко-
ва, що не втратило своєї сили: «Но чем более и чем остроумнее 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 всякого необыкновенного человека, должна освещаться 
сама собой, своим внутренним огнем. Она тотчас искажается, как подно-
сят к ней со стороны грубый светоч, будь он самого розового или, на-
оборот, мрачного, гробового цвета». Насправді, наведена цитата не до-
дає нічого нового до вже відомих заяв Гоголя, розсипаних у його листах. 
Більше того, на початку 1834 р. Гоголь навіть писав, що «половина моєї іс-
торії вже майже готова». Міфічні два томи «Истории Малороссии» були 
реально забезпечені текстом приблизно так само, як і три томи «Исто-
рии 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 По-
годіну в листі від 20 лютого 1833 р.: «Примусь за Историю — передо мною 
движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из рай-
ка, из кресел и оскаливают зубы, и — история к чорту». Міністр народної 
освіти Сергій Уваров ще у 1845 р. доповідав Миколі І:

«Желая открыть ему способы к полезной деятельности, я определил 
Гоголя при С.-Петербургском университете в звание адъюнкт-профессора 
по кафедре истории; но направление его таланта не согласовалось с 

постоянными серьезными занятиями; он оставил ученое звание, чтобы 
предаться литературе». Перший біограф Гоголя Пантелеймон Куліш за-
уважив: «...Если предположить, что Гоголь вдался бы в разработку укра-
инских архивов и летописей, в собирание песен и преданий, в разъезды 
по Украине с целью видеть собственными глазами жизнь настоящую, по 
которой можно заключить о прошедшей, — наконец, в изучение полити-
ческих и частных международных связей Польши, России и Украины; то 
приготовления к художественному труду поглотили бы всю его деятель-
ность, и, может быть, мы ничего бы от него не дождались. Напротив, 
обратясь к современной великорусской жизни, он дохнул свободнее: 
материалы у него были всегда под рукою...»

Автор біографії Гоголя в серії «ЖЗЛ» Ігор Золотуський стверджує, що 
заняття історією було для письменника лише «захопленням»: «Щире, пал-
ке, але не здатне триматися довго, як все, що багато в чому привноситься 
ззовні, навівається сторонніми причинами, налітає, як вітер» (Золотус-
ский И. Гоголь. — М.: Молодая гвардия, 1984. С. 151; 2009. С. 141). У цьо-
му випадку, на мою думку, мав рацію Олександр Воронський, який ще на 
початку 30-х рр. минулого століття дійшов висновку: «Заняття Гоголя іс-
торією — не випадковість, не примха, не шарлатанство» (Воронський О. 
Гоголь. — М.: Молодая гвардия, 2009. С. 109). 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 створен-
ню багатотомної історії України, то, будьте певні, ми й сьогодні пишали-
ся б цією працею. Проте історія не терпить умовного способу. Господь 
визначив Гоголю зовсім іншу долю. Як писав ще Нестор Котляревський, 
«історія повернула нашого письменника до його першої любові — до по-
езії, і наука збагатила лише фантазію поета».

Уже наприкінці 1834 р. — 14 грудня — Гоголь виправдовувався перед 
Погодіним стосовно статей «Отрывок из Истории Малороссии» та «О ма-
лороссийских 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» («Жур-
нал министерства народного просвещения», 1834, № 3) Гоголь писав:  
«...Не гляди также на статью О средних веках в Департаментском жур-
нале. Она сказана только так, чтобы сказать что-нибудь, и только разза-
дорит несколько в слушателях потребность узнать то, о чем еще нужно 
рассказать, что оно такое». Прийнято вважати, 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 р.). Проте 14 грудня 1834 р. Гоголь відповідав на конкрет-
ний лист Погодіна від 20 листопада, який не зберігся. У ньому явно міс-
тилися критичні зауваження й думки Погодіна. Принаймні, Гоголь писав: 
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«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 сподо-
бався гоголівський підхід до написання історії Малоросії. У цитованому 
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 зани-
мали. 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 ство-
ренням багатотомної історії України? Стаття «О малороссийских пес-
нях» та кількасторінкова стаття, що ввійшла до гоголівських «Арабесок» 
під зміненою назвою «Взгляд на составление Малороссии» (1832) — це 
найголовніше. Сам Гоголь, публікуючи цей матеріал, зробив таку приміт-
ку: «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». Ми 
не ставимо за мету проаналізувати нездійснені плани Гоголя в історич-
ній науці, й, тим більше, зменшити їхню важливість у біографії генія. 
У цьому зв’язку ще раз нагадаю роздуми критика, історика літератури 
Павла Васильовича Анненкова (1813–1887), опубліковані в середині ХІХ 
століття:

«Ввиду этого напряженного развития всех сил, направленных к одной 
цели, будем ли мы сомнительно качать головой, когда увидим Гоголя, са-
монадеянно вступающего на профессорскую кафедру без нужного приго-
товления к ней, без качеств, составляющих истинного ученого? Станем 
ли томиться над изысканием облегчающих обстоятельств, когда встретим в 
письмах Гоголя к гг. Максимовичу, Погодину, например, уверение, что он 
трудится над Историей Малороссии в шести томах, над всеобщей исто-
рией 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 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 проблески, указывающие смысл тогдашнего его разви-
тия, черты характера, способные изъяснить его физиономию. Что они 
не лишены своего рода достоинства и поэзии — согласится всякий». На-
впаки, 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 «полу-
чившей 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 сла-
вянские поколения в воинственные, известный под именем козаков, на-
род, составляющий одно из замечательных явлений европейской ис-
тории...» (виділено мною. — В. М.).

Тарас Чухліб зауважує, що Микола Гоголь звернув увагу на роздвоєність 
українського етносу між Європою та Азією, схарактеризувавши до того ж 
колективний психотип українців:

«И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежав-
ший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совер-
шенно азиатский, — народ, в котором так странно столкнулись две 
противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европей-
ская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, 
сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию 
и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегаю-
щим всякое совершенствование».

В одній із книг, виданих у Москві до 200-річчя Гоголя, зустрів коментар 
до цих слів:

«Історію України Гоголь усвідомлює на фоні світової історії. Оспіва-
не у народних піснях-думах малоросійське козацтво він називає „одним 
з надзвичайних явищ європейської історії“, „заслоном для Європи від 
магометанських завоювань“, ставлячи його в один ряд з середньовіч-
ним лицарством. Такий погляд є для нього прямим прологом до осмис-
лення сучасності. Думка про остаточне духовне поневолення Європи 
наприкінці середніх віків арабо-мусульманською культурою відкриває 
Гоголю бачення всесвітньо-історичного призначення Росії — єдиного 
потужного оплоту Православ’я у світі» (Гоголь Н. Нужно любить Рос-
сию. С. 550).

Чи помітив читач, як у сучасного автора героїчна історія України 
плавно перейшла у всесвітньо-історичне призначення Росії? А щойно ви-
знаний услід за Гоголем український народ взагалі зник із поля зору ко-
ментатора.

Інший російський вчений, який справедливо вказує на гоголівський 
історизм і професіоналізм, а історичні ідеї письменника точно називає «і 
сьогодні актуальними, сучасними, злободенними», Гоголеві роздуми про 
козацький народ вмонтовує в... тезу «Захід—Росія—Схід, особливості „єв-
разійського положення Росії“» (Реснянский С. И., Чикин Б. Н. Мерцание 
тайны. Другие миры: Н. В. Гоголь и Сальвадор Дали. Сборник эссе. — М.: 
Издательство Юнити-Дана, 2009. С. 33, 36).

Відомі московські гоголезнавці Ігор Виноградов і Володимир Воро-
паєв твердять: «...Є підстави вважати, що поряд з переробкою „Тараса 
Бульби“ Гоголь передбачав наприкінці 1830-х рр. таку ж переробку і цієї 
статті». Слава Богу, нічого подібного не сталося, тому будемо спиратися 
на те, що маємо.
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Отже, у праці «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь, по-перше, 
чітко розрізняв дві держави — російську й українську: 

«И вот южная Россия, под могущественным покровительством литов-
ских 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 зазна-
чає, що Гоголь показав «усю велич природно-демографічного, геогра-
фічного фактора», звернемося й тут до самого Гоголя, який не розчиняв 
Україну в Росії:

«Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положе-
ние этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от 
вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многое в исто-
рии разрешает география.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся 
на север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста».

«Українофільство Гоголя»

Про маловідомий досі вияв українськості Гоголя розповів поль-
ський поет, представник так званої української школи в польській лі-
тературі Юзеф Богдан Залеський (1802–1886). Він виріс в Україні і пи-
сав про себе: «Меня, своего грудного ребёнка спеленала песнью мать 
Украина». Залеський був учасником польського визвольного повстання 
1830–1831 рр., а після його поразки емігрував за кордон. Його творчість 
була тісно пов’язана з українським фольклором, малоросійською тема-
тикою. У віршах і поемах, зокрема, «Золота дума», «Дух степів» тощо 
він відобразив українську історію й природу. Залеський, який вважався 
українофілом, зустрічався з Гоголем під час його перебування в Парижі 
(1836–1837). Публікація листа Залеського до свого знайомого Францис-
ка Духинського в «Новом времени» у 1902 р. називалася «Украйнофиль-
ство Гоголя». Лист датовано 19 лютого 1859 р., й у ньому зокрема йшло-
ся про таке:

«Лет 25 назад гостил в Париже знаменитый русский поэт Гоголь. 
С Мицкевичем и со мной, со-украинцем (s polukraincem) он был в тесной 
дружбе (zostawal w sciely zazylosci). Мы сходились тогда часто по вечерам 

для литературно-политических бесед. конечно, мы говорили более 
всего о великорусах (moskalach), внушавших отвращение (wstretnych) 
и нам и ему. вопрос о финском их происхождении (kwestya finskosci) 
был беспрерывно предметом обсуждения. Гоголь подтверждал его со 
всею своею малорусской запальчивостью. Он имел под рукой у себя 
замечательные сборники народных песен на разных славянских наречи-
ях. Итак по вопросу о финском происхождении великорусов (moscalow) 
он написал и читал нам прекрасную статью (wyborne pisemko). (В «Отчёте 
по Санкт-Петербургскому учебному округу за 1835 год» зазначено, що в 
1836 р. Гоголь мав опублікувати статтю «О духе и характере народной 
поэзии славянских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, 
малороссиян, великороссиян и прочих...» Очевидно, ці матеріали були 
у Гоголя в Парижі. — В. М.). В ней он указывал на основании сравнения 
и детального сопоставления песен чешских, сербских, украинских и т. 
д. с великорусскими (moskiewskiemi), бьющие в глаза отличия в духе, 
обычаях и в нравственных взглядах (moralnosci) у великорусов и других 
славянских народов. Для характеристики каждого человеческого чувства 
(о kazdem uczucia ludzkiem) он подобрал особую песню: с одной стороны, 
нашу славянскую сладостную, нежную (slodka, lagodna) и рядом велико-
русскую (moskiewska) — угрюмую, дикую, нередко канибальскую (ponura, 
dzika, nie rzadko kanibalska), словом — чисто финскую. Уважаемый зем-
ляк, ты легко можешь себе представить, как эта статья искренно обрадо-
вала Мицкевича и меня» (виділено мною. — В. М.).

Докладно коментуючи ці рядки, Юрій Манн визнає, що «саме в цих 
оцінках, як їх передав польський письменник, не було нічого такого, 
чого справді... не міг би сказати Гоголь» (Манн Ю. Гоголь. Труды и дни: 
1809–1845. С. 479). Хоча публікатор у «Новом времени» зауважував, що 
«Залеський, мабуть, значно посилив різкість» Гоголевої позиції.

Перед від’їздом із Парижа в 1837 р. Гоголь заходив до Залеського і, не 
заставши його вдома, залишив записку «пану-земляку», написану рідною 
мовою. Він закликав його працювати «на славу усій козацькій землі», про-
сив посилати «писульки в Рим», а ще: «Добре б було, коли б і сам туди 
коли-небудь примандрував. Дуже, дуже близький земляк, а по серцю ще 
ближчий, чим по землі».

Про глибоку щирість цих слів і про суголосність сердець залюблених 
в Україну приятелів яскраво свідчить те, що письменник підписався під 
запискою так, як ніколи не підписувався: «Микола Гоголь».

Навесні 2010 р. Дмитро Павличко, з яким я говорив на ці теми, пере-
дав мені свій вірш «Лист Миколи Гоголя Богданові Залеському»:

Чернечий хліб, земля козацька,
Привіт полякам — все там є,
І лисий дідько, що зненацька
Показує лице своє.
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Згадав Микола рідну мову,
Слова іскристі, мов алмаз.
Напевно, пригадався знову
Палаючий в огні Тарас.

І видно в літері скривленній,
Що автор б’є не навкосяк.
Бо знає — добре знає ґеній,
За що помер старий козак.

Через багато років після першої зустрічі з Гоголем Залеський побував 
у Римі й намагався роздобути у нього матеріали, якими здивував й об-
радував його Микола Васильович у Парижі. Та не вдалося: «...Тогда Го-
голь уже превратился в защитника царя и православия, и мне пришлось 
отказаться от этой попытки... Достойна сожаления утрата многих и 
характерных анекдотов о великорусах, — анекдотов, которые мог знать 
только сам Гоголь и которые он один мог рассказать с особенным, ему 
свойственным остроумием». Ця зустріч Залеського з Гоголем, на думку 
Юрія Манна, могла відбутися навесні 1847 р., коли польський поет від-
відав Рим.

Згадалося мені, як у Веймарі в червні 1845 р. Гоголь зайшов у гості до 
настоятеля місцевої російської домової церкви, протоієрея Степана Са-
бініна. Його дружина попросила Гоголя залишити свій автограф. Микола 
Васильович довго мовчки ходив по кімнаті, нарешті сів за стіл і написав: 
«Совсем забыл свою фамилию; кажется, был когда-то Гоголем».

Який містичний запис! Як змінився сам Гоголь з часу знайомства з 
Юзефом Залеським!

Про метаморфозу, що відбулася з Гоголем, лапідарно написав Микола 
Жулинський:

«Поволі величний образ козацької України, яким Гоголь прагнув напо-
внити „міф України“, в його уяві й свідомості згасає — його заступає ідея 
„третього Риму“, ідея великодержавницької Росії, в якій нема місця ідеа-
лу вольності козацької України, бо все під себе підбирає ідея імперської 
державності та російського месіанізму.

„Хохляцька“ душа Гоголя згортається і наїжачується, вже про гармо-
нію двох душ — української і російської — годі й говорити... Далі його мі-
сія полягала в духовній діяльності на „владычном языке“ задля морально-
го вдосконалення російського суспільства, передусім тих, хто з волі Бога 
владарює над іншими».

Не можна не згадати про те, що Богдан Залеський надіслав у 1854 р. 
свої «Поезії» Тарасу Шевченку. Твори Залеського також надсилав поето-
ві польський історик і художник Броніслав Залеський (1820–1880). 9 жов-
тня 1854 р. Шевченко писав йому:

«Милого Богдана Zaleskiego я получил с сердечной благодарностию 
и теперь с ним не разлучаюсь, многие пьесы наизусть уже читаю... Ты 
мне обещаешь еще том Богдана Zaleskiego; благодарю тебя, друже мой 
добрый!» 10 квітня 1855 р. Шевченко нагадував Броніславу Залеському: 
«...Если можешь, то пришли 1 и 2 томы В. Zaleskiego». Певно, йшлося про 
чотиритомне видання «Poezye Bohgana Zaleckiego», видане у Петербурзі 
у 1852 р.

Згаданий Шевченковий лист від 9 жовтня 1854 р. Броніслав Залеський 
подарував Богданові Залеському разом з фотографією Шевченкової сепії 
«Апостол Петро» (нині невідомої), про що дізнаємося з листа до Шев-
ченка від 2 червня 1854 р.: «Фотография отправлена к Богдану вместе с 
одним письмом твоим, именно тем, где ты упоминаешь о книжке его сти-
хотворений. Он хранит несколько твоих рисунков и просил убедительно 
достать ему твой автограф, и во имя любви моей для обоих вас я расстал-
ся с этим письмом».

«У мене є драма подібна  
до „Тараса Бульби“»

З повномасштабною працею з історії України у Гоголя не вийшло, але 
ще тривалий час він цікавився українською і ширше — слов’янською те-
матикою. 28 серпня 1834 р. Гоголь просив Максимовича повідомити йому, 
яка література з історії України є в бібліотеці Університету Святого Во-
лодимира і в київських монастирях. У лютому 1836 р. писав Погодіну: 
«Не можешь ли прислать мне каталога книг, приобретённых тобою и 
не приобретённых относительно славянщины, истории и литературы — 
очень обяжешь — и, если можно, в двух-трёх словах означить достоин-
ство каждой и в каком отношении может быть полезна».

У цьому широкомасштабному підході раптом з’явилася того ж року ці-
кава інформація, здається, про новий конкретний задум Гоголя. У листі 
до Жуковського від 12 листопада 1836 р. читаємо: «Мне даже смешно, как 
подумаю, что я пишу Мертвых душ в Париже. Ещё один левиафан за-
тевается. священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю 
о нём: слышу кое-что из него... божественные вкушу минуты... но... 
теперь я погружён весь в Мёртвые души» (виділено мною. — В. М.). 
Отже, поряд з «Мертвыми душами» проростало у Гоголевій душі зерно 
нового Левіафану, тобто твору, що має вразити своєю величезною худож-
ньою силою.

Крізь призму новоз’явленої ідеї простежимо за подальшими Гоголе-
вими запитами. 30 листопада 1837 р. він просив однокашника по Ні-
жинській гімназії Миколу Прокоповича прислати: «...издания Нестора, 
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или Киевской летописи, Ипатьевской, или Хлебниковского списка...» 
Ще окремо Гоголь хотів би мати: «Если вышел перевод „Славянской 
истории“ Шафарика, или что-нибудь относительно славян... или хо-
рошее издание... малороссийских песен...» Йшлося, зокрема, про 
«Слов’янські старожитності» П. Й. Шафарика в перекладі Бодянського, 
видані Погодіним у трьох томах у 1837–1838 рр. Цю працю Гоголь таки 
отримав у 1839 р. і 5 травня писав Погодіну: «Я получил письмо на днях 
от Шафарика, с книгами... При этом прислал мне в презент свои Ста-
рожитности. Я их читаю и дивлюсь ясности взгляда и глубокой дель-
ности».

Що ж до малоросійских пісень, то 15 серпня 1839 р. у короткому листі 
до Погодіна з Марієнбаду Гоголь відкрив йому душевно найпотаємніше й 
найтепліше: «Малороссийские песни со мною. Запасаюсь и тщусь сколь-
ко возможно надышаться стариной». Справді, своє «величне зібрання 
малоросійських пісень» Гоголь отримав наприкінці 1838 — на початку 
1839 рр. від Миколи Прокоповича. У цьому рукописному зібранні, крім 
пісень, зібраних самим Гоголем, були також пісні і твори, відібрані ним із 
збірок Михайла Максимовича, Зоріана Доленги-Ходаковського, Ізмаїла 
Срезневського, Платона Лукашевича та ін.

Отже, Гоголь, маючи неабиякий запас різних пісень, буквально дихав 
ними далеко від Батьківщини. Саме це й спричинило те, про що він напи-
сав Шевирьову з Відня 25 серпня 1839 р.: «Передо мною выясниваются 
и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего 
не сделаю из этого, то я буду большой дурак. Малороссийские ли пес-
ни, которые теперь у меня под рукою, навеяли их или на душу мою 
нашло само собою ясновидение прошедшего, только я чую много 
того, что ныне редко случается. Благослови!» Втім, уже 10 вересня Го-
голь мимохідь, але поскаржився Шевирьову: «Труд мой, который начал, 
не идёт; а, чувствую, вещь может быть славная». Приїхавши до Москви 
наприкінці вересня 1839 р., Гоголь якось сказав Щепкіну: «Ну, Михаил 
Семёнович, будет вам славная работа. У меня есть драма за выбритый 
ус в роде „Тараса Бульбы“. Я скоро ее окончу». Зрадівши неймовірно, 
імпульсивний артист вкотре зробив те, чого не терпів Гоголь: він пере-
питав друга про нову драму при свідках. Гоголь відрікся, заявивши, що 
ніколи нічого подібного не говорив, а, виходячи з кімнати, прошепотів 
Щепкіну на вухо: «Болтун! ничего больше не скажу». У Куліша також є 
запис, зроблений безпосередньо зі слів Щепкіна: «Тарас Бульба. Мол-
чи, у меня есть пьеса с таким лицом, почти готовая. „Болтун! Ничего не 
скажу“».

Йдемо далі. 13 листопада 1839 р. у Петербурзі Гоголь розповів Аксакову: 
«У него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой 
все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это 
его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пиеса будет луч-

шим его произведением, и что ему будет с лишком достаточно двух меся-
цев, чтобы переписать её на бумагу».

Гоголезнавці Ігор Виноградов і Володимир Воропаєв припускають, що 
задум драми «за вибритий вус» (тобто через вибритий вус) пов’язаний з 
незавершеним романом Гоголя «Гетьман», героєм якого був гетьман запо-
різьких козаків Степан Остряниця. В основу сюжету письменник, можли-
во, хотів покласти епізод, описаний ним раніше в «Гетьмані», коли Остря-
ниця вириває вус у начальника польських улан за образу старого козака. 
У той же час сюжет із «Гетьмана», як і «драми за вибритий вус», міг бути 
підказаний Гоголю ще у 1831 р. відповіддю Пушкіна критикам «Полтавы», 
опублікованій в альманасі Максимовича «Денница» (М., 1831). Пушкін, 
зокрема, писав: «Дернуть ляха или козака за усы все равно было, что схва-
тить россиянина за бороду. Хмельницкий за все обиды, претерпенные 
им, помнится, от Чаплинского, получил в возмездие, по приговору Речи 
Постолитой, остриженный ус своего неприятеля».

Літератор Панов Василь Олексійович (1819–1849), який у червні-
липні 1840 р. жив у Відні з Гоголем, у листі до Сергія Аксакова розповідав: 
«В продолжение почти четырёх недель, которых я тут с ним пробыл, я 
видел ясно, что он чем-то занят. Хотя он и в это время лечил себя, пил 
воды, прогуливался, но всё еще ему оставалось свободное время, и он 
тогда перечитывал и переписывал своё огромное собрание малорос-
сийских песен, собирал лоскутки, на которых у него были записаны 
поговорки, замечания и пр.» (виділено мною. — В. М.).

Підтвердженням цієї, передусім, мислительної, творчої роботи є й 
Гоголевий лист до Сергія Аксакова з Відня від 7 липня 1840 р., де він за-
мовляв для передачі з Москви «оба издания песней Максимовича, а мо-
жет быть и третье коли вышло». Йшлося про «Малороссийские песни, 
изданные М. Максимовичем» (М., 1827) та «Украинские народные песни, 
изданные М. Максимович» (М., 1831, ч. 1). У листі до Погодіна з Риму в 
жовтні 1840 р. Гоголь радів з приводу того, що вчений придбав нові руко-
писи та стародруки, і висловлював надію: «Одною из них ты потчеваешь 
меня, как такою, которая ближе всего лежит ко мне...» Можливо, мова 
йшла про «Летопись Малороссийскую», знайденню якої радів у той час 
і Максимович. У цьому ж листі Гоголь написав важливі рядки: «Сюжет, 
который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмели-
ваясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии та-
ком, что всё во мне почувствовало сладкий трепет. И я, позабывши всё, 
переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту 
засел за работу...»

Уже згаданий Панов, якому Гоголь читав у листопаді 1840 р. у Римі по-
чаток трагедії, поділився своїми враженнями про неї в листі до Сергія Ак-
сакова: «Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже 
написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь 
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не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство. О про-
чих судить нельзя: они должны еще обрисоваться в самом действии. Глав-
ное лицо ещё не обозначилось». 15 грудня 1840 р. поет Олексій Кольцов 
повідомив Бєлінського про Гоголя: «...Боткина брат пишет, что он начал 
писать драму; интерес взят из малороссийской истории, и что много на-
писал и скоро кончит».

Робота над трагедією продовжувалася і наступного року.
Павло Анненков, який навеснi — влітку 1841 р. був поруч із Гоголем у 

Римі, розповідав:
«Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю Мало-

россии», кажется Каменского (йшлося про «Историю Малой России» 
Дмитра Бантиша-Каменського. — В. М.), и вот по какому поводу. Он писал 
драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодуш-
но в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского: история 
Малороссии служила ему пособием. О существовании драмы я узнал слу-
чайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою 
тетрадку, когда приготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный 
лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке 
и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припо-
мню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: „И зачем 
это господь бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала 
баба...“ Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: „Это что?“ — 
вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро...»

У книзі гоголезнавця Юрія Манна «Гоголь. Труды и дни: 1809–1845» 
є цікавий штрих до творчого стилю письменника, який не любив відри-
ватися від основної своєї роботи (від «Мертвых душ»): «Так, він міг „ві-
дірватися“ від „святого свого труда“, але лише за внутрішнім поривом і 
переконанням (так він звернувся до драми з української історії)» (ви-
ділено мною. — В. М.).

Кажуть, що в серпні 1841 р., коли Гоголь читав свій твір Жуковському 
у Франкфурті, той заснув, і Микола Васильович кинув свій рукопис у во-
гонь. У результаті залишилися лише начерки, в яких пульсує жива україн-
ська душа Гоголя:

«Как нужно создать эту драму.
Облечь ее в месячную ночь и ее серебряное сияние и в роскошное 

дыхание юга.
Облить ее сверкающим потопом солнечных ярких лучей, и да испол-

нится она вся нестерпимого блеска!
Осветить ее всю минувшим и вызванным из строя удалившихся веков, 

полным старины временем, обвить разгулом, козачком и всем раздольем 
воли.

И в потоп речей неугасаемой страсти, и в решительный, отрывистый 
лаконизм силы и свободы, и в ужасный, дышущий диким мщением порыв, 

и в грубые, суровые добродетели, и в железные несмягченные пороки, и 
в самоотвержение неслыханное, дикое и нечеловечески-великодушное.

И в беспечность забубенных веков».
Згадується тут, як на початку 1834 р. Гоголь писав Погодіну щодо «Ма-

лоросийской истории»: «Мне попрекают, что слог в ней слишком уже го-
рит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!»

Тож, не віриться, що Жуковському, який слухав Гоголя, «сильно было 
скучно». Заснув академік з іншої причини. Нагадаю запис зі щоденника 
Олександра Нікітенка, який чув про цю історію від Федора Чижова, кот-
рому розповідав сам Гоголь: «Чтение пришлось как раз после обеда, а в 
это время Жуковский любил немножко подремать. Не в состоянии бо-
роться со своею привычкою, он и теперь, слушая автора, мало-помалу 
погрузился в тихий сон. Наконец, он проснулся. — „Вот видите, Василий 
Андреевич, — сказал ему Гоголь, — я просил у вас критики на моё сочине-
ние. Ваш сон есть лучшая на него критика“. И с этими словами бросил 
рукопись в тут же топившийся камин». Автор драми з часів українського 
козацтва не став терпіти звичного післяобіднього сну свого друга Жуков-
ського...

У жовтні 1841 р. у Москві Сергій Аксаков запитав Гоголя про запорiзьку 
трагедію: «А трагедия? Помните ли, что вы говорили мне о ней в Петер-
бурге?.. Вы сами тогда считали её совершеннейшим своим произведени-
ем, хотя она не была написана. Неужели толпа новых лиц, живущая в по-
хождениях Чичикова, вероятно после вами созданная, сгладит образы и 
характеры лиц драмы, которые тогда (как вы сами выразились) предстоя-
ли перед вами живые и одетые в полные костюмы до последней нитки?»

Відповіді не було. На той час уже була готова до друку друга редакція 
«Тараса Бульбы». Нині в Росії вона стоїть на першому місці. Скажімо, в 
тридцятих роках минулого століття Олександр Воронський заявив, що 
«друга, пізніша редакція погіршила повість». У передмові до перевидан-
ня книги Воронського «Гоголь», здійсненого у 2009 р., авторитетний го-
голезнавець Володимир Воропаєв повчально виправив, що «сьогодні ми 
ніяк не можемо прийняти це твердження...»

«куліш міг би написати  
історію України»

Особливо цікавими є кілька згадок Гоголем Куліша, про які по чину. 
Перший історичний роман Куліша «Михайло Чарнышенко, или Мало-
россия восемьдесят лет назад» побачив світ у 1843 р., і уривки з нього 
були надруковані Погодіним у дев’ятому номері «Москвитянина». Гоголь був 
знайомий з цим романом, про що свідчить лист до нього Миколи Язикова 
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від 14 липня 1845 р.: «Я прочёл роман Кулиша „Михайло Чарнышенко“: 
скука и тоска! Не знаю, о каких отрывках его говоришь ты; где ты читал 
их?» 18 лютого 1846 р. Язиков знову писав Гоголю з Москви щодо Кулі-
ша: «Я послал тебе несколько книг: тут все, что вышло у нас нового, хотя 
сколько-нибудь любопытного; ждут появления нового романа Загоскина 
и нового же романа кулиша — и их пришлю, когда выйдут они в свет» 
(виділено мною. — В. М.). Йшлося про роман Куліша «Чёрная Рада. Хро-
ника 1663 года».

Справді, в «Современнике» Плетньов опублікував «Пять глав из ново-
го романа П. Кулиша „Чёрная рада“» (1845. Т. 37 — кн. 6; Т. 38). Більше 
того, наступного року в «Современнике» (1846. Т. 1. Кн. 1) було над-
руковано ще один уривок із роману — «Киевские богомольцы в ХVІІ 
столетии». Редакція спеціально пояснювала: «Предлагаемая статья за-
имствована из романа „Черная рада“ (опублікований уривок сюжетно 
відповідав 4, 5, 6 і 7 розділам останньої редакції роману. — В. М.), кото-
рого пять глав помещены в ХХХVІІ и ХХХVІІІ т. „Современника“. Впро-
чем, она представляет как бы отдельное сочинение. Автор смотрит на 
дело романиста серьезно и для своих рассказов изучает исторические 
источники и памятники так же прилежно, как бы и для самой истории 
Украины. Поэтому изображенная здесь картина, хотя представлена и 
в драматической форме, но основана на строгом изучении старины 
украинской».

У червні 1846-го Гоголь писав Язикову: «...Меня остановили про-
изведения Кулиша. Судя по отрывкам из двух романов, которые я 
прочел, в нем все признаки таланта большой руки, я бы очень хотел 
иметь сведения о нем самом, об авторе, тем более что о нем почти не 
говорят. Если Бог сохранит его, то ему предстоит важное место в на-
шей литературе». Таким чином, Гоголь уже був знайомий з уривками 
з обох Кулішевих романів. У цьому контексті надзвичайно цікавою є 
згадка Гоголем Куліша у статті, надісланій редактору «Современника» 
Плетньову 22 листопада 1846 р. разом із листом. (Стаття признача-
лася для першого числа «Современника» в 1847 р. За життя Гоголя 
надрукована не була. Куліш, який першим опублікував працю зі скоро-
ченнями, помістив її серед листів. Але Микола Тихонравов опублікував 
текст як самостійну статтю, що більше відповідало його жанру та при-
значенню, тим паче, що й сам Гоголь писав пізніше Плетньову: «А я 
послал... на прошлой неделе тебе статью о „Современнике“...» Зараз 
цей гоголівський текст називається «О „Современнике“ (Письмо к П. 
А. Плетнёву)». Стаття починалася так: «Наконец поговорю с тобой 
о „Современнике“». Гоголь писав: «...Я вижу тоже много достоинств 
в писателе, который подписывает под своими сочинениями имя: Ку-
лиш. Цветистый слог и большое познание нравов и обычаев Малой 
России говорят о том, что он мог бы прекрасно написать историю 

этой земли. Он мог бы ещё с большим успехом составить живые ста-
тьи для альманаха и в них рассказать просто о нравах и обычаях пре-
жних времён...»

Таким чином, Гоголь пропонував Пантелеймона Куліша як автора для 
«Современника», а головне — побачив у ньому можливого творця праці 
з історії України! Це свідчило про гостроту письменницького зору Гого-
ля й багато важило для Куліша, який три місяці тому, 31 серпня 1846 р., 
завершив роботу над першим українським історичним романом «Чорна 
рада». Гоголь писав Плетньову про публікацію Куліша: «Роман же его, до-
вольно любопытный по частям, вял и скучен в целом: эти драгоценные 
перлы сведений исторических, которые рассыпаны на страницах его, 
погибают там совершенно бесплодно». Вважається, що мова йшла про 
роман «Михайло Чарнишенко», але, на мій погляд, скоріше за все, Гоголь 
мав на увазі глави «Чорної ради», опубліковані в «Современнике», бо ж 
саме про цей часопис йшлося в його статті «О „Современнике“», наді-
сланій Плетньову. До речі, зверніть увагу, що Гоголева оцінка публікацій 
Куліша практично співпадає з тією, яка була дана в цитованому редакцій-
ному тексті.

Хай там як, а Гоголь мав достатньо матеріалу, аби сказати про Куліша 
добре слово. Та він і подумати не міг, що саме Куліш напише першу його 
біографію.

«Роздуми Мазепи»

В ювілейній гарячці до 200-річчя від дня народження Гоголя в Україні 
можна було почути з учених вуст дослівно таке: «Він залишив одну пра-
цю, яка досі майже не була відома дослідникам. Я, наприклад, ніде й не 
зустрічав, щоб хтось цитував або посилався на неї. Називається робота 
„Размышления Мазепы“». Оце так! Якби йшлося про широкий читацький 
загал, то таки справді «Размышления Мазепы» практично невідомі, але 
дослідники мали змогу звертатися до цього гоголівського нарису з часу 
його першої публікації у шостому томі 10-го видання творів письменника 
у 1896 р. Останнім часом «Размышления Мазепы» знаходилися у полі зору 
відомих гоголезнавців. Скажімо, Юрій Барабаш у книзі «Коли забуду тебе, 
Єрусалиме...» (2001), за яку він отримав Національну премію України іме-
ні Тараса Шевченка, писав: «...У Гоголевому шкіцеві вочевидь впадає в око 
спроба автора якщо не відверто виправдати про2клятого російським са-
модержавством гетьмана, то принаймні збагнути і „реконструювати“ хід 
його думок, мотиви вчинків, пояснити ці вчинки об’єктивними обставина-
ми доби і становищем України» (Барабаш Ю. Вибрані студії. С. 574). У Во-
лодимира Панченка є спеціальний дослідницький етюд «Випадок Мазе-
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пи», в якому він аналізує гоголівські «Размышления Мазепы» й приходить 
до висновку, що вони є «одним із тих спалахів українського єства автора  
„Тараса Бульби“, що припадають на середину 1830-х років» (Панченко В. 
Неубієнна література. Дослідницькі етюди. — К.: Твім-Інтер, 2007. С. 24).

Так само достатньо розкрити серйозну працю московського гоголезнав-
ця Юрія Манна, аби переконатися, що вчений спеціально звертається до 
гоголівського начерку «Размышления Мазепы» й цитує певну його частину 
(Манн Ю. Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. С. 478–479). Проте не весь!

З’ясуймо ситуацію, що склалася навколо начерку Гоголя з двох десят-
ків рядків під такою вибуховою назвою.

Передусім, наведемо гоголівський текст повністю (шрифтом виділено 
ту частину начерку, яку Манн не процитував):

«Размышления Мазепы.
Такая власть, такая гигантская сила и могущество навели уныние на 

самобытное государство, бывшее только под покровительством Рос-
сии. Народ, собственно принадлежавший Петру издавна, [униженный] 
рабством и [деспотизмом], покорялся, хотя с ропотом. Он имел не толь-
ко необходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться. Их 
необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, 
хотя лекарства его были слишком сильные. Но чего можно было ожи-
дать народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим 
козачеством, хотевшему пожить своею жизнью? Ему угрожала <у>трата 
национальности, большее или мень<шее> уравнение прав с собственным 
народом русского самодержца. А не сделавши этого, Петр никак не дей-
ствовал бы на них. Всё это занимало преступного гетьмана. Отложить-
ся? Провозгласить свою независимость? Противопоставить гроз-
ной силе деспотизма силу единодушия, возложить мужественный 
отпор на самих себя? Но гетьман был уже престарелый и отвергнул 
мысли, которые бы дерзко схватила выполнить буйная молодость. 
самодержец был слишком могуч. Да и неизвестно, вооружилась <ли 
бы> против него вся нация и притом нация свободная, <которая> не 
всегда была в спокойствии, тогда как самодержец всегда [мог] дей-
ствовать, не дав<ая> никому отчета. он видел, что без посторонних 
сил, без помощи которого-нибудь из европейских государей невоз-
можно выполнить этого намерения. Но к кому обратиться с этим? 
крымский хан был слишком слаб и уже презираем запорожцами. Да 
и вспомоществование его могло быть только временное. Деньги мо-
гли его подкупить на всякую сторону. Тогда как здесь именно нужна 
была дружба такого государства, которое всегда бы могло стать по-
средником и заступником. кому бы можно это сделать, как не Поль-
ше, соседке, единоплеменнице? Но царство Баториево было на краю 
пропасти и эту пропасть изрыло само себе. Безрассудные магнаты 
позабыли, что они члены одного государства, сильного только еди-

нодушием, и были избалованные деспоты в отношении к народу и 
непокорные демокра<ты> к государю. И потому Польша действо-
вать решительно <не могла>. оставалось государство, всегда бывшее 
в великом уважении у козаков, которое хотя и не было погранично 
с Малороссией, но, находясь на глубоком севере, оканчивающееся 
там, где начинается Россия, могло быть очень полезно малоросси-
янам, тревожа беспрестанно границы и держа, так сказать, в руках 
Московию. Притом шведские войска, удивившие подвигами своими 
всю Европу, ворвавшись в Россию, [могли] бы привести царя в не-
решимость, действовать <ли> на юге против козаков или на севере 
против шведов.

в таких размышлениях застало Мазепу известие, что царь прервал 
мир и идет войною на шведов...»

Звичайно, кожний автор сам вибирає, що та скільки цитувати, і ми ви-
знаємо його право беззастережно. Проте гляньмо на все це в контексті 
коментарів Юрія Манна до наведеного гоголівського документу. Вчений 
розділив його за змістом на дві частини: «Спочатку — Росія і Петро». Але 
ж ми власними очима бачимо, що насправді спочатку, тобто в першо-
му гоголівському реченні, яке зникло, йдеться про найголовніше (!) — 
«самобытное государство, бывшее только под покровительством 
России». Після цієї однозначності неможливо стверджувати, що «сам Го-
голь в об’єктивній загальнодержавній перспективі, мабуть, вважав спра-
ву приєднання України до Росії... історично неминучим...» (Манн Ю. Го-
голь. Труды и дни: 1809–1845. С. 479).

Другу частину гоголівських «Размышлений Мазепы» у Манна названо 
«Україна і її гетьман». Звернемо увагу, чим обриває дослідник роздуми 
гетьмана: «Отложиться?» За словником Володимира Даля термін «отло-
жить» має багато значень, зокрема, «отсрочить, оставить на другое вре-
мя, мешкать, медлить, отступаться, отказаться от повиновенья». Втім, 
знайдеться читач, який знає про те, що це слово означає також «объявить 
себя независимым» або «перейти под другую власть». Отже, краще було 
б сказати про найголовніше в роздумах Мазепи словами Гоголя, чомусь 
вилученими російським автором із цитування: «Провозгласить свою не-
зависимость? Противопоставить грозной силе деспотизма силу единоду-
шия, возложить мужественный отпор на самих себя?»

Виходить, що й нині в Росії іноді небажано вживати стосовно України 
навіть слово «незалежність», навіть у контексті історичних документів. 
Так само табуюється й згадка про гіпотетичний силовий відпір України 
російському деспотизму. Що й говорити, якщо московський гоголезна-
вець Борис Соколов відверто спотворює текст, наводячи у своїй праці 
неіснуючі гоголівські слова: «Украинский народ (?) имел не только необ-
ходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться» (Соколов Б. 
В. Гоголь. Энциклопедия. — М.: Алгоритм, Эксмо, Око, 2007. С. 130). Ви-
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ділені шрифтом слова у Гоголя відсутні, читачеві неважко в цьому пере-
конатися.

Хвалити Бога, є в Москві й інші трактування Гоголевих «Размышлений 
Мазепы». Юрій Барабаш вважає: «...Гоголь... роздумує про Мазепу (за 
Мазепу), і його думки течуть у напрямі, абсолютно протилежному течії 
думок автора „Полтави“. Вони радше нагадують — і змістом своїм, і моно-
логічною інтонацією — „прокламацію“ самого І. Мазепи, складену „до вій-
ська і народу Малоросійського“ 1708 року, „текст якої мав бути відомий 
Гоголеві з „Історії Русів“; а також, у скороченому варіанті, з „Истории Ма-
лой России“ Д. Бантиша-Каменського... У суті справи, у „Розмислах Мазе-
пи“ маємо зародок так і не здійсненого задуму своєрідної анти-„Полтави“. 
Згодом, у „Вибраних місцях із листування з друзями“ Гоголь високо поці-
нує „Полтаву“, погодиться з пушкінським ставленням до Петра, але тут — 
тут він не приховує свого беззастережного засудження царевого наміру 
придушити „вольність“ і „національність“ українців, над чим Пушкін з 
його імперським світобаченням і психологією просто не замислювався» 
(Барабаш Ю. Вибрані студії. С. 575).

Утім, якщо врахувати, що, на думку Пушкіна, «Мазепа действует в моей 
поэме точь-в-точь как в истории, а речи его объясняют его исторический 
характер», то поет у «Полтаве» був напрочуд точним у поясненні глибин-
ної причини історичного вибору Мазепи:

Но независимой державой
Украйне быть уже пора –
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра. 

Відомо, Шевченко виніс історичний і поетичний присуд Петру І, який 
накинув зашморг на свободу, яку її народ щойно завоював, оплативши до-
рогою ціною. Юрій Барабаш слушно зауважує: «В Гоголевих „Розмислах 
Мазепи“ такого прямого звернення до передумов антиукраїнської політи-
ки „російського самодержавця“ немає, однак судження про народ, „такий 
відмінний від росіян“, про колишні „вольність та молодецьке козацтво“ 
наводять на думку про втрачений Україною історичний шанс — отрима-
ти незалежність, „пожити своїм життям“ (паралель до Шевченкового 
„в своїй хаті“).

Інша річ, що такого висновку Гоголь не наважується зробити, жене 
від себе спокусливу, але крамольну думку, і в цьому його засаднича відмін-
ність од Шевченка, відмінність передовсім психологічна. Створюється 
враження, що він протягом усього життя так і не зміг виробити певного 
ставлення до постаті й діяльності Хмельницького, вирватися із зачарова-
ного кола вагань, сумнівів, суперечностей» (Барабаш Ю. Вибрані студії. 
С. 576).

Гоголівські «Размышления Мазепы» містять кілька важливих думок з 
історії України.

Перша. Україна сформувалася як «самобутня держава» й залишилася 
нею навіть під «покровительством Росії».

Друга. Петро І створив могутню централізовану державу («такая 
власть, такая гигантская сила и могущество»), здатну силою поглинути 
«самобутню» Україну.

Третя. Російський народ — «народ, собственно принадлежавший Пет-
ру издавна, [униженный] рабством и [деспотизмом], покорялся, хотя с 
ропотом». Гоголь навіть обіцяв розкрити глибше незвичайні перетворен-
ня Петра І, який впроваджував політику, спрямовану на піднесення Ро-
сійської імперії, хоча жорсткість і жорстокість її очевидна — «лекарства 
его были слишком сильные».

Четверта. Український народ («нация свободная») якісно відріз-
нявся від російського, адже на відміну від рабства й деспотизму, в 
яких той животів, він тривалий час «дышал вольностью и лихим каза-
чеством».

Наступна думка полягала в тому, що під Петром І українському народу 
загрожувала втрата національності, бо імператор обов’язково закабалив 
би його нарівні з власним народом, урівняв би в рабстві.

Нарешті, з усього цього випливала історична відповідальність Мазе-
пи перед українським народом, і тоді Гоголева душа була на боці гетьмана 
в його роздумах і виборі. Тому припущення Бориса Соколова, що з роз-
думів Мазепи ніби-то і мали випливати «глави про зраду Мазепи», без-
підставні. На це жодним чином не вплинуло неминуче в офіційній пуб-
лікації наречення Гоголем опального Мазепи «преступным гетьманом». 
Гоголь ужив, здавалося б, нищівний епітет у такому контексті, що профе-
сійні історики можуть позаздрити, як геніальний письменник буквально 
перевернув його зміст. У підсумку подальші роздуми Мазепи є роздумами 
не державного злочинця, а мудрого національного вождя, який шукає по-
рятунок для свого народу.

Юрій Манн з цього приводу пише: «Обдумується Мазепою і перспек-
тива різних союзів проти Петра (з кримським ханом? з шведами? з по-
ляками?), з яких найвиразнішою вимальовується можливість „дружби“ з 
Польщею — „сусідкою й одноплемінницею“» (Манн Ю. Гоголь. Труды и 
дни: 1809–1845. С. 479). У свою чергу Борис Соколов пише, що ніби-то 
Гоголь вклав у вуста Мазепи лише міркування про «союз з якоюсь із євро-
пейських держав».

Насправді, в гоголівських «Размышлениях Мазепы» варіант союзу з 
Польщею гетьманом відкинуто (з ясним поясненням причин) і вибрано 
союз зі Швецією.

На цьому гоголівські «Размышления Мазепы» було назавжди перервано.
Нам є над чим замислитися.
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«Почуття любові до Росії»
(1839–1840)

Сергій Аксаков зазначав, що перебування Гоголя в Москві у 1839–1840-х рр. 
відіграло вирішальну роль у посиленні його любові до Росії. Сам Гоголь 
писав з Риму 28 грудня 1840 р.: «В моём приезде к вам, которого значе-
ния 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 знаете!». Сергій Аксаков пояснював 
ці слова так: «Гоголь разумеет дружбу со мной и моим семейством». Ціка-
во прочитати коментар Сергія Аксакова до цих Гоголевих слів: «В словах 
Гоголя, что он слышит сильное чувство к России, заключается, очевидно, ука-
зание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него 
прежде не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Мо-
скве, в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Констан-
тина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глу-
боких, святых убеждений все значение, весь смысл русского народа, были 
единственные тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатле-
ние производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое 
внутреннее движение. Единственно в этом письме, в первый и последний 
раз, высказался откровенно Гоголь. И прежде и после этого письма он по 
большей 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 Го-
голь щиро тягнеться всією душею до свого земляка — москвича Щепкі-
на: «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, следую-
щее: 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 прозвучала в листі 
Гоголя до Сергія Аксакова від 21 лютого 1841 р.: «Теперь я ваш; Москва 
моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди». Неаби-
яке торжество Сергія Аксакова, його сім’ї та оточення виплеснеться на 
вас, щойно відкриєте відповідну сторінку «Истории моего знакомства с 
Гоголем»:

«Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня 
и мое семейство настолько, насколько наши убитые горестью сердца мо-
гли принять в этом участие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к 
России; слова „к русской груди моей“ это доказывают. Можно также за-
ключить, 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 возвра-
щении из Рима. Как слышна искренность убеждений Гоголя в этом пись-
ме в великость своего труда, как в благую, свыше назначенную цель всей 
своей жизни!»

Найперше «звернення Гоголя до Росії» було зумовлене вибором ро-
сійської мови у творчості. Та наприкінці 1840-х рр. Гоголь вважав, що 
«высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна 
глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возво-
дящее к совершенству человека. Семена Небесного Сеятеля с равной 
щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попали на проезжую до-
рогу 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 по-
чву, принесли плод. Эта добрая почва — русская восприимчивая приро-
да».

У листі від 15 серпня 1844 р. з Остенде до Олександра Данилевського 
Гоголь зізнавався: «...Мне Россия и всё русское стало милей, чем когда-
либо прежде...» У квітні 1846 р. у листі з Риму зізнавався, що Росію вва-
жає раєм, «каким для меня кажется теперь наша требующая любви на-
шей Россия».

Зросійщений Гоголь залишив у російській та й світовій літературі 
хрестоматійно-знаменитий ліричний відступ (наприкінці першого тому 
«Мертвых душ»): «Русь! Вижу тебя из своего прекрасного далека!» Та 
ще — славнозвічний героїко-пафосний образ Росії-трійки:

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? 
Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается 
позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния 
ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? 
и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, 
кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо 
горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, 
дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами зем-
ли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится 
вся вдохновенная Богом!. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает 
ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ве-
тром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, 
и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государ-
ства».
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Сучасний московський історик-українознавець Віктор Мироненко зау-
важує, що в цьому пасажі відображено «невиразне почуття, що живе десь 
у глибині української душі», яка з обережністю й тривогою ставиться до 
російської ментальної звички їхати, не розбираючи дороги й зламавши 
голову (Мироненко В. И. Россия долго запрягает... // Современная Ев-
ропа, 2010, № 2. С. 23). До речі, чи задумувалися ви над тим, що лірич-
ний відступ автор озвучує як споглядач, людина зі сторони (української 
сторони), людина, яка не є учасником російського польоту на конях, що 
наводить жах? Узагалі порівняння Русі з птахом-трійкою побудовано за 
принципом російської народної ліричної пісні, а Гоголевому серцю були 
любимі малоросійські пісні. Я згадав, як у березні 1849 р., знаходячись 
у Москві, Гоголь писав графині Ганні Вієльгорській: «легче сделаться 
русскою языком и познаньем России, чем русскою душой... Будьте рус-
ской; вам следует быть ею. Но помните, что если Богу не будет угодно, 
вы никогда не сделаетесь русскою». Гоголь добре розумівся на цьому й 
залишався з українською душею.

Валерій Шевчук взагалі вважає, що «ліричні відступи про Русь в од-
ному місці і про Русь-трійку в кінці першого тому роману... афектовані й 
написані в дусі квасного російського патріотизму... Тут маємо не так щи-
рий вилив ліричного почуття автора, як своєрідну пародію...» (Шевчук В. 
«Відсутність світла» або Микола Гоголь як російський письменник. — В кн. 
Микола Гоголь. Програмні твори. — К.: Обереги, 2000. С. 567).

Наростаюча любов до Росії відчутно відбилася у трансформації зміс-
ту «Тараса Бульбы». Досить сказати, що у варіанті твору 1842 р. Гоголева 
думка про особливу історичну та релігійну місію українського козацтва 
все настійніше й помітніше витіснялася 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 унікально-
му запорiзькому 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 усіх її народів у «Російського 
Царя» (Гоголь написав обидва слова з великої літери! — В. М.). Як зазна-
чив Мирослав Попович, «це вже не справжній, безпосередній і глибокий 
Гоголь». Згадана апологетика характерна для фільму «Тарас Бульба» ре-
жисера Володимира Бортка.

Нагадаю, що в квітні 1837 р. у листі з Риму до Василя Жуковського Го-
голь, передаючи через нього свій лист до Миколи І з проханням грошо-
вої допомоги, писав про царя: «Он милостив, мне памятно до гроба то 
внимание, которое он оказал к моему Ревизору... Найдите случай и сред-
ство указать как-нибудь государю на мои повести: Старосветские помещики 
и Тарас Бульба. Это те две счастливые повести, которые нравились совер-

шенно всем вкусам и всем различным темпераментам. Все недостатки, 
которыми они изобилуют, вовсе неприметные были для всех, кроме вас, 
меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внима-
ния. 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 
пророче зізнався у листі до того ж Жуковського щодо роботи над «Мерт-
вими 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, произ-
несут примирение моей тени». Тоді ж, у листопаді 1836 р., 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 со-
чинения, при всём несовершенстве, показывают, что в авторе есть неко-
торое познание природы человека».

Великий українець геніально показав царську Росію. Нагадаю слова 
Герцена, в яких несподівано й вражаюче зафіксована й відображена націо-
нальна складова у творчості Гоголя:

«Переходя от своих украинцев и казаков к русским, Гоголь оставляет 
в стороне народ и сосредотачивается на двух своих самых заклятых вра-
гах: на чиновнике и помещике. Никто никогда до него не читал такого 
полного патолого-анатомического курса о русском чиновнике. С хохо-
том 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 современ-
ной России... Благодаря Гоголю мы, наконец, увидели их выходящими из 
своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжира-
ющимися: рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих 
крепостных, высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естествен-
ностью 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».
Між іншим, Гоголь був знайомий з цими герценівськими рядками вже 

у вересні 1851 р., коли його петербурзький знайомий Михайло Скурідін 
прислав їх у Москву, вилученими й перекладеними з брошури, виданої в 
Парижі.

Цікаво міркує з цього приводу сучасний автор передмови до книги 
«Энциклопедия русской души. Николай Васильевич Гоголь. Мёртвые 
души» (М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2005) Л. Бєловінський:
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«Вульгарність усього світу показав нам Гоголь. А замислював зобразити 
все „незліченне багатство руського духу“... У Павлі Івановичі Чичикові, 
що народжується з митаря Савла, крізь дерев’яніючу кору мерзотностей 
та тяжкого гніту ницих пристрастей повинні були пробитися та яскраво 
розквітнути його доблесті. Яке страшне людське горе (не своє — своє він 
пережив й швидко втішився поверненням шкатулки) повинно було зняти 
з нього цю грязюку та коросту? Якими словами повинен був зобразити 
нам Гоголь це горе, аби ми йому повірили? Але не залишив нам Гоголь усі-
єї грандіозної будівлі своєї поеми. Не під силу і йому виявився цей труд. 
Не зміг підняти. Надірвався. На жаль. Можливо, мали б ми не тільки ен-
циклопедію руського національного характеру та справжню енциклопе-
дію руського життя, але й руське Євангеліє, що вчить, як треба жити не 
за неправдою. 

Але чи можна створити подібне Євангеліє?
Гоголь не зміг. Він просто створив енциклопедію руського життя».
Ще один сучасний російський автор — вже з провінції — тульський лі-

тературознавець Борис Сушков пише:
«Гоголь — найближчий нам письменник, ближчим за нього руському 

народу немає нікого. Він, як Колумб, відкрив для нас Росію як незнаний 
нами внутрішній континент, описав його аборигенів — нас, нашу націо-
нальну фізіономію в її дійсній сутності. Після нього Іванови, Петрови, 
Сидорови будь-якого звання та усіх верств набули своїх дійсних імен-
якостей (найперше ім’я означало якість), почали називатися Хлестако-
вими, Сквознік-Дмухановськими, Чичиковими, Ноздрьовими, Собакеви-
чами, Плюшкіними, Коробочками, Дамами, приємними в усіх виявах... 
Усі наші родові, психологічні та моральні риси, що стали рисами нашої 
державності, були ним схоплені та втілені навіки. Більше того, він ого-
лив нашу національну генетику та вказав на її колосальний структурний 
дефект» (Сушков Б. Ф. Гоголь: Русь! Куда же несёшься ты?. — Тула: Гриф и 
К, 2009. С. 9–10).

Та завершити цей сюжет мені хотілося б словами столітньої давнос-
ті, які належать філософу і богослову Євгену Трубецькому (1863–1920). 
Він особливо наголошував, що у самого Гоголя на вустах ворушиться не 
відповідь, а питання: «Русь, куда же несёшься ты? Дай ответ! Не даёт 
ответа!»:

«Ясно, что основная задача остается здесь неразрешенною. Сказать, 
что национальное существование есть быстрое движение, странство-
вание, скачка, — значит ничего не сказать: ибо сущность движения 
народа, значение этой вековой борьбы его с пространством опреде-
ляется ее целью. Вместо ответа на вопрос о цели Гоголь дает только 
изображение самого стремления к ней... Неудивительно, что этот во-
прос оказался роковым для Гоголя: чтобы творить, ему надо было ясно 
видеть путь свой перед собой и знать, куда он ведёт своего читателя» 

(Трубецкой Е. Н. Гоголь и Россия. В кн. Н. В. Гоголь: Pro et cоntra. — 
С.-Пт.: Издательство русской христианской гуманитарной академии, 
2009. Т. 1. С. 478).

Від’їжджаючи з Москви у травні 1842 р., Гоголь відкрив Олександру 
Данилевському свій великий задум, назвавши «Мертвые души» блідим 
переддвір’ям «той великой поэмы, которая строится во мне и разре-
шит наконец загадку моего существования». Гоголь знав, чого хотів. 
У листі до Ганни Вієльгорської у жовтні 1848 р. 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 
нашего 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 вся-
кий заметил...» Проте не здійснилось, як мріялося, і Гоголь залишив-
ся нерозгаданим. Очевидно, він переживав і мучився. Бо ж, сказано у 
книзі Еклезіястовій: «Краще не дати обіту, ніж дати обіт — і не спов-
нити!»

Пам’ятаєте, як закінчується заключна глава другого тому «Мертвых 
душ», що збереглася? Нагадаю. У великій залі генерал-губернаторського 
дому зібралося все чиновництво міста — від губернатора до титулярно-
го радника: «не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие 
и вовсе не кривившие — все не без волненья и беспокойства ожидали 
выхода генерал-губернатора».

Послухаємо, що він їм сказав:
«– Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого ни-

какие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к 
ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, проще-
но; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя 
просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никаки-
ми наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко 
вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью 
и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть 
бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу 
всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священ-
ную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий граж-
данин несет все и жертвует всем, — я должен сделать клич хотя к тем, у 
которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово 
„благородство“...

Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля 
наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; 
что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, 
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гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; все 
оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой 
правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в 
силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чинов-
ников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет без-
успешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху 
восстанья народ, вооружался против <врагов>, так должен восстать про-
тив неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным род-
ством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к 
тем из вас, кто имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство 
мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предсто-
ит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность 
земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представля-
ется, и мы едва...»

На цьому рукопис обривається. Справді, гоголівська містика! Слова 
князя про невигубну неправду сказані ніби сьогодні. Так само й недописа-
не закінчення й нині актуальне: «...И мы едва...»

Чи міг взагалі Гоголь, який, будучи душею українцем, але вже, говоря-
чи словами 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 ін-
тересу Гоголя до України як історичної, так, власне, і сучасної йому, поча-
ток роботи після 1839 р. над другою редакцією «Тараса Бульбы». Валерій 
Шевчук вважає, що у той час, коли в присутності Жуковського Гоголь у 
1841 р. спалив рукопис п’єси з історії запорозького козацтва, він «цим 
самим спалив навіки в собі й Україну». Ці твердження, висловлені відо-
мими гоголезнавцями, не варто сприймати буквально. Досить згадати 
щойно викладену нами історію про те, як у 1845–1846 рр. (!) Гоголь за-
цікавився романами Куліша та пророчив йому написання книги з історії 
України, аби зрозуміти, що він і не втратив інтересу до України, і не спа-
лив її в собі. Та в контексті нашої книги 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 рр.: «Он вполне был прав, утверждая впоследствии, что 
никогда 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 гораздо меньшими способностями и меньшим при-
званием, чем Гоголь». Ми ж добре розуміємо, що в душі нашого великого 
земляка знайшлося місце не лише для Росії. Певно, що Микола Васильо-
вич переживав і за свою Україну. 

Цікаві аргументи знаходимо у записних книжках Гоголя, які у 40-х рр. 
рясніють українськими сюжетами, штрихами, помітками. Там чи тут зу-
стрічаємо лапідарні записи: «В Киеве... Софийский собор в очищенном 

виде. Опускаемая икона при больших вратах в Лавре... Трёх Святителей 
древняя церковь близ Софийского собора...» Або далі: «Пословицы мало-
российские. 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 рр. чита-
ємо 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 україн-
ським 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 начинают-
ся игры в горелки, а как станут распускаться листья на деревьях, игры 
хороводами». Ще запис: «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, не-
крещену положила“. С зелёной недели они витают в лесах, аукают и 
зазывают с хохотом прохожих: „Ходите к нам на рели качаться“, с тем 
чтобы защекотать насмерть. На Русальной неделе никто в Малороссии 
не осмеливается купаться в реках или хлопать в ладоши». Про Вербну 
неділю зазначено, що в «Малороссии школьники с учителями идут одев-
шись в лучшее платье с ветвями перевязанной лентами вербы; хранят-
ся 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 мно-
гих 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 Олексан-
дри Смирнової) згадував, як улітку 1849 р. дорогою в маєток Смирнової 
в Калузькій губернії «говорил Гоголь о Малороссии, о характере мало-
россиянина и так развеселился, что стал рассказывать анекдоты, один 
другого забавнее и остроумнее...»

Все це ніяк не схоже на те, що Гоголь «втратив інтерес» до Мало-
росії. Сам Гоголь, як ми вже знаємо, наприкінці 1844 р. заявив, що він 
не знає, яка в нього душа, хохлацька чи російська. Насамперед, це зна-
чить, що він не відрікся від українськості й генної сутності своєї душі. 
Так само це свідчить про врощування його таланту й особистості в ім-
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перську ментальність. Мова не йде про засудження Гоголя, наївно було 
б заплющувати очі на цілком об’єктивний процес. Навіть важко уявити, 
щоб обидва українські генії — Шевченко і Гоголь — пішли однаковою 
дорогою. На захмарній височині вони втілили собою нас — українців — 
з нашою відвічною ментальністю — справді дві половинки української 
душі.

Нагадаю точне узагальнення Юрія Барабаша: «Те, що в Шевченка на-
роджує нестримний гнів, сарказм, грізні інвективи, рішучість будь-що 
йти проти течії, ламати осоружні історіографічні кліше, загальновизнані 
авторитети, — у Гоголя викликає лишень розгубленість, непевність, ду-
шевну смуту, бажання ухилитися, промовчати, причаїтися... Там, де Шев-
ченко безоглядно відкритий і цілісний у своєму національному почутті, 
Гоголь замкнений, інтровертний, згубно роздвоєний... Два різних пагони 
одного етнічного дерева. Дві типологічно несхожі іпостасі національно-
го характеру» (Барабаш Ю. Вибрані студії. С. 577).

Поступове висихання в душі Гоголя національного джерела, що ще-
дро 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 запи-
тував з Києва у червні 1844 р.: «Неужели чувство любви к родине у тебя 
высохло?»

Утім, наївно було б думати, що російський письменник Гоголь коли-
небудь повністю втрачав відчуття Батьківщини. Ми й показуємо, що це 
було зовсім не так. Окремо наголошу слова Сергія Аксакова, який, ко-
ментуючи вже згаданий лист Гоголя до нього з Відня від 7 липня 1840 р. 
з проханням до Костянтина Сергійовича вислати йому видання мало-
російських пісень Максимовича, написав: «...Здесь видно... как дороги 
были ему родные малороссийские песни. Даже третье издание Максимо-
вича, 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» (виділено мною. — В. М.). Мудре за-
стереження 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 завжди, передусім, у Москві. Рідко випадала можливість, коли 
Гоголь був, говорячи словами Юрія Барабаша, «вільним від будь-яких сто-
ронніх міркувань і міг дозволити собі бути, а не вдаватися».

Певно, що все сказане жодним чином не заперечує тієї турботи, яку 
виявили до Гоголя його московські і петербурзькі друзі. Про це яскраво 
свідчить, зокрема, лист Миколи Язикова до Сергія Аксакова, написаний 
у червні 1845 р. з приводу закордонної хандри Миколи Васильовича. 
Йшлося в ньому про те, що до Гоголя мав би поїхати хтось із близьких 

йому людей аби «отогнать от него хандру, которая его сокрушает и да-
вит»: «Я не знаю, кто из московских друзей Гоголя более люб ему? По-
годин конечно заходит к вам — посоветуйтесь и с ним. Гоголь должен 
жить, по крайней мере сто лет, и должны беречь его для России, как зе-
ницу ока, по крайней мере покуда мы живы!!» (Гоголь Н. В. Материалы 
и исследования. — М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1936. С. 
158–159). Між іншим, задовго до цього, в березні 1841 р. Гоголь напи-
сав Сергію Аксакову, кого б він хотів бачити за кордоном — Михайла 
Щепкіна й Костянтина Аксакова: «...Пусть за мною приедут Михаил 
Семёнович и Константин Сергеевич... А милее душе моей этих двух, 
которые могли бы за мною приехать, не могло бы для меня найтиться 
никого».

«Ближче до батьківщини небесної»

В останніх рядках московської сторінки біографії Гоголя вимагає 
справді нового прочитання його щире захоплення малоросійськими 
вечорами з українськими піснями. Вже стало традицією, що російські 
гоголезнавці не надають цьому сюжету належної уваги, не акцентують 
його тісний зв’язок із намаганнями Гоголя вибратися з духовної кризи, 
що вкоротила йому віку. Ті вечори були не лише приємним проведенням 
часу, коли Гоголь відчував себе розкуто й комфортно, вони важили для 
нього незмірно більше. В останні роки й місяці життя рідні пісні зали-
шилися для Миколи Васильовича мало не єдиною духовною ниткою, що 
пов’язувала його з Україною, «соломинкою», за яку він хотів ухопитися, 
про що ми докладно поговоримо у другому розділі. «Пісні для Малоро-
сії — все», — написав Гоголь у молодості, й великий українець відчув це 
на собі буквально. Рідні пісні справді стали для Гоголя в Москві цілющим 
джерелом короткого душевного спокою, проте самі по собі не могли по-
долати духовну кризу письменника та врятувати йому життя. За його 
власними словами, написаними, до речі, в рідній Василівці у вересні 
1850 р., саме 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 гіркота, бо справді Москва для Гоголя стала землею, з якої таки 
було «ближче до батьківщини небесної». На мою думку, життя Гоголя, на-
певне, було б довшим, коли б восени 1851 р. він поїхав із Москви, як зби-
рався, в Україну. Проте Гоголь, за словами Юрія Манна, «на подив його 
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московських друзів, повернувся додому». З дороги вперше збився непо-
сидющий Гоголь, який 5 травня 1846 р. 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 дороги» (Ігор Зо-
лотуський), 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 р. Микола Васильович волав до 
матері у Василівку: «Рад бы лететь к вам, со страхом думаю о зиме...» Мос-
ковська зима, якої боявся Гоголь, справді принесла спалення ним другого 
тому «Мертвых душ» і смерть генія.

Розділ 1

«Я в Москву  
приїхав»
(Москва у гоголівські часи)

«Де ти, краса Москви стоглавої?»

оголь уперше приїхав до Москви через двадцять років піс-
ля наполеонівського нашестя — влітку 1832 р. То був зна-
менний для міста період, протягом якого Москву повністю 

відбудували, і вона буквально воскресла, як Фенікс із попелу, після по-
жежі 1812 р.

Та про все по чину. Перед нашестям Наполеона, тобто на час наро-
дження Гоголя, у Москві було 183 вулиці, 401 провулок, 25 площ. Коли 
2 вересня французькі війська ввійшли в місто, тут залишалося менше 
10 тисяч жителів із більш, як 240 тисяч. У ніч на 4 вересня в Москві поча-
лася грандіозна пожежа. Тарас Шевченко писав: «Как жертва всесожже-
ния вспыхнула святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству 
раздался клич, чтобы выходили стар и млад заливать вражескою кровью 
великий пожар московский».

Вихідець з України, Гоголів знайомий Григорій Данилевський розпові-
дав в історичному романі «Сожжённая Москва», що побачив світ 1886 р.: 

Г

Гоголiвська Москва
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«С разных сторон поднимались густые облака дыма с пламенем. Горели 
соседние Тверская, Никитская и Арбат». Гоголів знайомий арбатець Ми-
хайло Загоскін писав у книзі «Москва и москвичи» про повернення сво-
го героя в місто: «Вот уж я проехал Никитские ворота — вот мой при-
ход... Церковь цела, быть может, и мой дом... Нет! Вот он, голубчик, без 
кровли!.. Подъезжаю поближе... Гляжу — и что ж? Господи боже мой!.. 
Передняя стена дома в развалинах, почти все комнаты нижнего этажа 
раскрыты, как напоказ!»

У першому опублікованому вірші очевидця спаленої Москви Олексан-
дра Пушкіна «Воспоминания в Царском Селе» (1815) читаємо:

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни...

И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.

Ці рядки стосувалися арбатського світу, бо підлітка водили до Кремля 
чи саду Пашкового дому через Воздвиженку або Знаменку.

Є свідчення, що з 427 будинків, які стояли між Арбатом і Москвою-рікою, 
не згоріли лише 8!

Гоголь якось цитував Миколу Язикова:

Пламень в небо упирая
Лют пожар Москвы ревёт.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь?

У цілому внаслідок жахливої пожежі згоріло більше двох третин міс-
та: з 9158 будинків уціліло 2626 (29 проц.), із 8520 магазинів — 1368 (16 
проц.), із 290 храмів — 123 (42 проц.). Згорів Московський університет, кар-
тинні галереї та бібліотеки вельмож. Спопелилися безцінні рукописи й 
книги, загинув оригінал «Слова о полку Ігоревім».

Перебування у спустошеній Москві поставило французьку армію на 
межу катастрофи. Навколо міста розгорнулася партизанська боротьба. 
6 жовтня 1812 р. Наполеон почав відступ із Москви.

Той же Данилевський писав:
«Молва об освобождении Москвы быстро облетела окрестнос-

ти. В город хлынули всякого рода рабочие, плотники, каменщики, 

штукатуры и маляры; за ними явились мелкие, а потом и крупные 
торговцы... Из подгородных деревень стали подвозить лес для постро-
ек, припрятанные съестные припасы и всякий, из Москвы же увезённый 
товар. Хозяева сожжённых, разрушенных и ограбленных домов заня-
лись возобновлением и поправкой истреблённых и попорченных зда-
ний. Застучал среди пустынных ещё улиц топор, зазвенела пила...»

Уся ця велетенська робота з відбудови Москви була підпорядко-
вана спеціальній комісії, створеній у 1813 р. Олександром І. Перед 
нею було поставлено також завдання будівництва нового громадсько-
адміністративного центру міста з напівкільцем парадних площ. Передба-
чалося перепланування та укладання нових червоних ліній (тобто ліній 
забудови) з відповідним розширенням середини Садового кільця та ви-
несенням нової забудови фасадами на червону лінію вулиць і провулків. 
Крім того, було поставлено вимогу дотриматися певної стильової єднос-
ті міста з перевагою ампірного стилю.

Протягом двох десятиліть Москва стрімко й невпізнанно змінилася 
та прикрасилася новими будинками й громадськими спорудами завдяки 
впровадженню єдиної містобудівної політики, уніфікації фасадів, архі-
тектурних деталей і декору. Міська площа під час ампірної доби набула 
важливого містобудівного значення (прикладом може бути Театральна 
площа). Було відроджено архітектурний ансамбль Кремля, відбудовано 
Московський університет на Моховій, зведено Манеж, сховано під землю 
річку Неглинну, а біля Кремля на її місці розбито Олександрівський сад пло-
щею близько 10 гектарів. У 1824 р. завершилося будівництво Великого те-
атру і Малого театру.

Наприкінці 20-х — у першій половині 30-х рр. ХІХ століття, тобто вже на 
очах Михайла Максимовича, який прибув до міста у 1819 р., Михайла Щепкі-
на (1823) й Осипа Бодянського, що став москвичем у 1831р., відбудову після-
пожежної Москви було завершено та розпочато реконструкцію і розширен-
ня центру й прилеглих вулиць. Зводилися торгові комплекси нового типу: 
Купецька біржа на Ільїнці, перший у Росії Пасаж (Голіцинська галерея) між 
Великим і Малим театрами та Кузнецьким мостом. Крім того, в Москві від-
крилися: 1-ша дитяча лікарня, 1-ша Градська, Новокатерининська й Очна 
лікарні, Набілкiвська і Маросейська богадільні, Міський сирітський приту-
лок, Міщанське училище, навчально-виховні заклади — Олександрівський 
інститут і Миколаївський сирітський інститут. У 1833–1836 рр. на Моховій 
вулиці було зведено новий будинок Московського університету та універ-
ситетську церкву Св. Тетяни. Відкривалися нові вищі навчальні заклади: 
Вище технічне училище (1830), Межовий інститут (1835), Петровська ака-
демія (1865). Відновлювалися старі й будувалися нові храми. У 1830 р. у 
Нескучному саду збудовано приміщення літнього цирку.

Біля Кремля було знято бастіони Петра І, а на їх місці укладено про-
їзди біля стіни Китай-города — сучасні Театральний і Китайський проїз-
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ди. Тоді ж було відкрито Воскресенську площу. З’явилися Пречистенський, 
Нікітський, Страсний, Петровський, Рождественський, Сретенський, 
Чистопрудний, Покровський і Яузький бульвари. Починаючи з 20-х рр., 
коли було остаточно знесено Земляний вал і навколо міста прокладено 
вулицю Садову довжиною 17 кілометрів, ішла забудова так званого Садо-
вого кільця, що існує до цього часу.

Ось, до якої Москви вперше приїхав Гоголь! Не дивно, що він вигук-
нув: «Как раскинулась, как расширилась старая Москва!»

Храм Христа Спасителя, Кремль з новим комплексом Великого Кремлів-
ського палацу та дзвіницею Івана Великого, — все це він уже бачив на влас-
ні очі, — увінчували концепцію центру Москви, втілену в 1830–1850-х рр. 
(щоправда, храм Христа Спасителя тоді ще будувався). Вони панували 
над Першопрестольною.

Зовнішній вигляд центру Москви значно змінився після того, як по-
містили в трубу річку Неглинну. На її місці, позаду Малого театру, була 
прокладена нова вулиця — Неглинний проїзд, а міст на вулиці Кузнецький 
міст було знесено. Та найбільше радувало москвичів те, що дві великі 
площі — Театральна і Воскресенська, які восени й навесні нагадували су-
цільне болото й були практично непрохідними й непроїзними, стали 
рівними, чистими й красивими. За Неглинним проїздом, над колиш-
ньою течією Неглинки було влаштовано Цвєтной бульвар, що починався 
від Трубної площі.

Звичайним московським будинком став невеликий одно- або двопо-
верховий особняк із класичним фронтоном, за яким знаходився доволі 
великий двір із господарськими службами; три і чотири поверхи зустрі-
чалися в Москві рідко. Цікавий побутописець Москви Петро Вістенгоф 
розповідав у книзі «Очерки московской жизни», що вийшла в світ у 
1842 р.: «С каждым годом наружный вид Москвы украшается быстрою по-
стройкою огромных красивых домов, принадлежащих казне и частным 
лицам». Утім, казенні будинки часто нагадували казарми з колонадами та 
царськими орлами на фронтонах, говорячи словами Шевченка, були «ка-
зармовидними».

Тодішній поет писав:

В мои года хорошим было тоном
Казарменному типу подражать,
И четырем или шести колоннам
Вменялось в долг шеренгою торчать
Под неизменным греческим фронтоном.

Будинки в Москві то «вибігали» на вулицю, то подавалися назад, 
углиб дворів. Спроби вирівняти традиційні звивини вулиць зустріча-
ли, особливо в центрі, жорсткий опір власників будинків. Ще однією 

характерною особливістю Москви було те, що великі будинки були «пе-
ремішані» з маленькими будиночками: «Вы видите палаты вельмож по-
дле мирной хижины ремесленника, которые не мешают друг другу, у 
каждого своя архитектура, свой масштаб жизни; ходя по Москве, вы не 
идёте между двумя рядами каменных стен, где затворены одни расчёты 
и страсти, но встречаете жизнь в каждом домике отдельно» (Петро  
Вістенгоф).

Щоб переконливо продовжити цю важливу думку, звернемося до 
Віс саріона Бєлінського, який тривалий час жив у Москві. У статті «Пе-
тербург и Москва» (1845) він писав: «Стоит час походить по кривым 
и косым улицам Москвы, и вы тотчас заметите, что это город патри-
архальной семейственности: дома стоят особняком, почти при каж-
дом есть довольно обширный двор, поросший травой и окружённый 
службами. Самый бедный москвич, если он женат, не может обойтись 
без погреба... Нередко у самого бедного москвича, если он женат, лю-
бимейшая мечта целой его жизни — когда-нибудь перестать шататься 
по квартирам и зажить своим домиком... Таких домишек в Москве не-
исчислимое множество, и они-то способствуют её обширности, если 
не её великолепию. Эти домишки попадаются даже на лучших улицах 
Москвы, между лучшими домами, так же как хорошие (т. е. каменные 
в два или три этажа) попадаются в самых отдалённых и плохих улицах 
между такими домишками...»

Погляньмо на Москву, так би мовити, з висоти пташиного польоту. Це 
можна зробити з одного, як тоді говорили, «підвищеного пункту», яких 
у місті було, принаймні, чотири: Поклонна гора за Дорогомилівською за-
ставою, Воробйові гори, місцевість Симонова монастиря й, нарешті, дзвіниця 
Івана Великого. Звернімося за допомогою до тогочасного «Путеводителя 
по Москве»:

«Тогда представится древняя столица во всем её протяжении, и взор 
зрителя, теряясь в отдаленности, не находит ей конца: виден Кремль 
с золотыми главами, видны все бесчисленные и разнохарактерные, и 
разноцветные храмы с их блистающими куполами и с разнообразными 
колокольнями, видны здания, делающие честь художникам, видна Москва 
река с её изгибами, видны, наконец, деревянные домики, поля, рощи, 
сады, огороды. Смесь всех этих предметов образует картину единствен-
ную, возбуждающую в сердце зрителя изумление и какое-то неизобрази-
мое благоговение, так что и взор и самые мысли тупеют, так сказать, при 
этой необъятной картине».

На цьому можна було б і зупинитися, проте, виявляється, згори краще 
видно й характерні особливості різних адміністративних дільниць і гео-
графічних частин Москви. Тож дозволю собі продовжити цитування:

«Вся северная часть Москвы, за исключением крайней восточной и 
таковой же западной полосы до течения Москвы реки, составляет глав-
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ное место жизни и деятельности городской. Здесь соборы, монастыри, 
дворцы, здания вельмож, лавки и магазины, учебные заведения и 
увеселительные места, прекрасные улицы, привольные бульвары и сады; 
здесь святой Кремль, торговый Китай город, вечно кипящая жизнью 
Тверская улица, боярская Пречистенка и нарядный Кузнецкий мост с его 
заманчивыми французско-русскими вывесками. Замоскворечье резко от-
деляется от той части Москвы. Оно уже теряет характер столицы, в нем 
мало жизни, движения; тут много деревянных зданий, мало общественных 
учреждений. Это другой город, похожий более на губернский или хоро-
ший уездный городок. Между тем и эта огромная часть Москвы не без 
красы: здесь обращают на себя внимание различные благоугодные заведе-
ния, красивые купеческие дома с садами и всеми удобствами хозяйствен-
ной жизни. Вот чем именно Москва хороша, что с какой стороны на нее 
ни смотри, со всякой она представляет много предметов занимательных 
и важных! Северо-восточная и западная полосы Москвы наполнены по-
чти исключительно фабриками. Юго- же восточная часть Москвы, полу-
остров между течением реки Москвы и Яузы, называемый Рогожскою 
частью, представляет собой совершенно новый характер, нисколько не 
похожий на другие части города. Здесь живут исключительно торговые 
люди; в каменных их домах дубовые ворота на запор, у окон нижних 
этажей железные решетки, жизнь их вся за оградой, и в нее проникнуть 
иностранцу или иногородцу довольно трудно...»

в «арбатському світі»

Перебування Миколи Гоголя у Москві було значною мірою пов’язано з 
Арбатом, на якому він жив і помер. Тож маємо запам’ятати, що під назвою 
«Арбат» історично мається на увазі не лише сучасна вулиця, довжиною 
в кілометр, на початку якої нині розташовано Національний культурний 
центр України в Москві, а значно більша територія з навколишніми вули-
цями й провулками.

Так історично склалося. Радянський москвознавець Петро Ситін пи-
сав: «У ХІV–ХVІ століттях „Арбатом“ називалася вся місцевість від Крем-
ля до нинішнього Садового кільця, між вулицею Калініна, Арбатом і Єр-
молаєвським провулком». В одному з сучасних московських путівників 
також зазначено, що за тих часів «Арбат починався від кремлівських стін 
і доходив до Патріарших ставків».

У ХVІ столітті «Орбатом» називалася також нинішня вулиця Воздви-
женка. Хоч у 1658 р. цар Олексій Михайлович, за якого відбулася Пе-
реяславська рада, указом повелів назвати всю цю частину дороги Смо-
ленською вулицею (нею, а також Арбатом йшла за тих часів дорога на 

Смоленськ, а далі — на Європу), в просторіччі, навіть, і в офіційній до-
кументації цього не сталося. У москвознавця ХІХ століття Михайла Пи-
ляєва читаємо, що і в XVII — на початку XVIII століття «Воздвиженка на-
зивалася Арбатською вулицею». Лише сто з лишком років потому, після 
царського указу, коли Москву було розділено на поліцейські дільниці й 
одна з них дістала назву Арбатської, москвичі поступово звикли до на-
зви Воздвиженка. Щодо Арбату, то назва Смоленська вулиця також не 
прижилася.

На рубежі ХІХ і ХХ століть кордонами місцевості, яку вважали Ар-
батом, були, з одного боку, Спиридонівська вулиця і Нікітські ворота, а з 
іншого — Остоженка й перші будинки провулків, що відходили від неї 
до Москви-річки. Художник Володимир Домогацький, який у той час 
оглядав арбатський ареал із п’ятого поверху, писав: «Это и было при-
арбатье, и отсюда оно было как на ладони. С севера его ограничивали 
карнизы и крыши Никитской. С запада — скрытые за домами бульвары 
Садовой. Несколько южнее — синяя дымка заречных далей, самую реку 
нам заслоняли высокие дома близ Остоженки, а сзади на востоке мест-
ность ограничивал Кремль». У московському путівнику 1917 р. писали 
про «лабіринт чистих, спокійних і звивистих провулків між Арбатом 
і Пречистенкою», знайомих Миколі Гоголю. Мова йде про територію 
приблизно від Нікітських воріт і Поварської до Пречистенки, навіть до 
Остоженки, з мереживом прилеглих провулків: Плотников, Старо-
конюшенний, Серєбряний, Трубниковський, Карманицький, Спасопєс-
ковський, Сивцев Вражек, Великий і Малий Афанасьєвські, Гагарінський,  
Собача площадка.

Пам’ятатимемо про це, як пам’ятає Старий Арбат, що завжди збері-
гав і зберігає відчутну незалежність від офіційного районування і ніби 
плаваючі обмежувальні лінії своєї території. Він є своєрідним історико-
культурним ареалом, за словами Андрія Бєлого, цілим «арбатським сві-
том», який не збігався й не збігається з адміністративним поділом. Ста-
рий Арбат — це не лише географічне поняття, а й особливий феномен 
історії та культури, значно ширший за адміністративний кордон.

Проте й цих знань про «межі арбатського світу» замало, щоб оглянути 
Старий Арбат очима українця. Насправді, за Гоголевих часів межі Арбат-
ської дільниці міста були значно ширшими, ніж зазвичай вважають мо-
сквознавці. Здається, чітко про це написав лише відомий москвознавець 
Сигурд Шмідт: «Межі Арбатської дільниці простягалися від Арбатських 
воріт до Тверських, з одного боку, і до Смоленського ринку за Кудріно 
(тобто до перетинання Тверської вулиці з Садовим кільцем) з іншого». 
Втім, позначмо кордони Арбатської дільниці чітко за тодішньою адміні-
стративною картою міста. Вона простягалася на північ і північний захід у 
напрямку до Садового кільця та Тверської вулиці, включаючи частину Садо-
вої і Тверської вулиць, Кудрінської і Смоленської площ, Патріарші ставки, 
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Єрмолаєвський, Палашевський, Великий і Малий Козихінські, Великий і 
Малий Бронні, Скатертний, Хлібний, Столовий, Борисово-Глібський, Бо-
гословський, Мерзляківський, Георгієвський, Ржевський, Гранатний, Дур-
новський провулки, Велику й Малу Молчанівки, Собачу площадку, Велику 
й Малу Нікітські, Поварську, Спиридонівську вулиці, нинішній Новин-
ський бульвар.

Крім того, в середині ХІХ століття територія Старого Арбату входи-
ла не лише до Арбатської, а й до Пречистенської дільниці. Цікаво, що 
незрима межа між ними пролягла по самій Арбатській вулиці (тепер — 
вулиця Арбат). Будинок, де нині знаходиться Національний культурний 
центр України в Москві, належав до Пречистенської дільниці, а будинки 
навпроти — до Арбатської. Пречистенська дільниця розташовувалася на 
південь від Арбатської вулиці. До неї належали староарбатські Великий і 
Малий Афанасьєвські, Філіпповський, Староконюшенний, Денежний, Гага-
рінський, Нікольський, Кривий, Власьєвський, Сивцев Вражек провулки. 
Вона сягала за Пречистенку до приарбатської Остоженки і навіть вихо-
дила на набережну Москви-річки.

І ще: визначні арбатські споруди, скажімо, Олександрівський кадет-
ський корпус і храм Тихона Амафунтського біля Арбатських воріт, пов’язаний 
з іменем Шевченка, а також деякі будинки на Арбатській площі входили 
до Тверської дільниці. Наприклад, це стосується будинку Олександра Са-
вича, в якому жила Євдокія Єлагіна і де бував Микола Гоголь.

Арбатські особливості, передусім культурні, порівняно з іншими тери-
торіями Москви в способі тутешнього життя почали виявлятися в процесі 
соціального вивищення Арбату, зокрема після перенесення Петром І сто-
лиці до Петербурга, коли Москва стає, за визначенням Пушкіна, «порфі-
роносною вдовою». Арбатські слободи, що працювали на царя, втратили 
свої основні функції, і ремісники залишили ці місця. Зокрема, в середи-
ні ХVІІ століття частина українських слобідчан з Арбату переселяється 
на Маросейку і Хохловку. Разом з тим саме у цей час в районі нинішньої 
Пречистенської набережної розростається село Києвець: «В Киевце, у 
Москвы-реки, на берегу». Джерела свідчать, що тут, між Остоженкою і 
річкою, все активніше селилися українці, які виїжджали з України після 
Переяславської угоди 1654 р. під час російсько-польської війни.

У цей час на Арбаті дедалі більше будувалося дворянських садиб, як 
правило з городом і садом, службами та житлом для прислуги. Ця місце-
вість почала вирізнятися соціальною однорідністю постійних жителів, 
кількість яких з часом зростала. На разі, землевласниками й домовлас-
никами залишалися священики, купці, міщани, проте дедалі частіше тут 
поселялися саме дворяни — на весь рік або на його частину, передусім, на 
зимовий сезон московських балів. Олександр Пушкін зазначав: «Неког-
да Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое 
изо всех провинций съезжалось в неё на зиму». 

Після московської пожежі 1736 р. будівництво нових дворянських осо-
бняків стало характерним для всієї Москви й Арбату передусім. Дворян-
ські садиби «наступали» з боку Пречистенки й до середини ХVІІІ століття 
заповнили квартали поблизу Сивцевого Вражка. У другій половині XVIII 
століття Староконюшенний провулок і Арбатська вулиця були забудовані 
аристократичними садибами — «дворянськими гніздами». Як писав сучас-
ник, «більша частина дворянських сімей живе на Арбаті або біля Арбату». 
Орієнтовані на Кремль, вулиці Нікітська, Воздвиженка, Знаменка також 
забудовувалися розкішними дворянськими особняками. Завдяки цьому 
Москва набувала риси європейського міста й одночасно зберігала непо-
вторну самобутність російського, більше того, московського колориту. 
Справді, багата дворянська садиба другої половини ХVІІІ століття — яви-
ще суто московське.

В арбатському ареалі, передусім у прикремлівській частині, прожи-
вали знатні, в тому числі, царські люди. Михайло Пиляєв, зокрема, пи-
сав: «Где стоит теперь Арбатская часть (між іншим, у Шевченковій по-
вісті «Капитанша» зустрічаємо згадку про «Арбатскую часть». — В. М.), 
там жил отец Натальи Кирилловны (друга дружина царя Олексія Ми-
хайловича Наталія Наришкіна, мати Петра І. — В. М.) и был впослед-
ствии подгородный дом царицы Натальи, а по ней и сына ее Петра 
Великого... В дополнение сказанного о возможной и точной принад-
лежности арбатского частного дома царице Наталье Кирилловне, при-
бавим еще, что юный Пётр, не удаляясь от родного ему места, учредил 
тут же свой полковой Преображенский двор; он стоял в Гранатном пе-
реулке...»

Неподалік від того місця, де нині розташовано Національний культур-
ний центр України в Москві, знаходився будинок, який придбав у 1702 р. 
дід видатного російського полководця генералісимуса Олександра Суво-
рова, дяк Ф. Мануков. У ХVІІІ столітті нинішній Серєбряний провулок 
навіть називався Мануковським. Судячи з усього, Суворов тут і народив-
ся. Самому полководцю належав будинок на Великій Нікітській вулиці, 
куплений його батьком у 1760 р. Між іншим, із десятка пам’ятних дошок, 
які були встановлені в Москві до революційного 1917 р., одна з перших 
знаходилася на будинку Гагмана по Великій Нікітській, де провів дитин-
ство Суворов (№ 42): «Здесь жил Суворов». У церкві Феодора Студита бiля 
Нікітських ворiт (в 1950–1992 рр. носив ім’я Суворовського) майбутньо-
го полководця хрестили, а сорок чотири роки потому Суворов вінчався 
тут з В. Прозоровською. 

Олександр Суворов пов’язує Арбат з Україною. Він керував україн-
ською козацькою флотилією та кількома полками козаків-чорноморців, 
що допомагали йому взяти Очаків, Ізмаїл, Аккерман, інші укріплені ту-
рецькі фортеці. Під командуванням Суворова українські козаки воюва-
ли на території Австрії, Італії та Швейцарії. Свою відому книгу «Наука 
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побеждать» Олександр Васильович написав у містечку Тульчин на Поділ-
лі, недалеко від якого в селі Тиманівка знаходиться музей видатного ро-
сійського полководця, а в Ізмаїлі Одеської області є музей, присвячений 
штурму цього міста суворовськими військами. 

Цікаво, що книга Миколи Полевого «История Суворова» з ілюстраці-
ями Шевченка перевидавалася в Росії шість разів, востаннє — в 1904 р. 
Зокрема, вона побачила світ і в 1858 р., коли Шевченко найдовше жив у 
Москві. Тоді ж у місті фабрика П. Лук’янова надрукувала дві лубочні кар-
тинки, скопійовані з цієї книги. На одній з них у центрі аркуша — портрет 
Суворова, а навколо нього в семи рамках окремі ілюстрації з книжки. Всі 
вони подані за малюнками Шевченка, які, очевидно, приваблювали авто-
ра лубка демократичністю сюжетів. На другій картинці, побудованій за 
тим же принципом, із семи сцен — три за малюнками Шевченка (Помар-
ницкий А. В. Портреты А. В. Суворова: Очерки иконографии. — Л., 1963. 
С. 146). 

У 1790-х рр. на Воздвиженці в стилі зрілого класицизму було побу-
довано розкішний, один із кращих у Москві, палац для графа, генерал-
фельдмаршала Кирила Григоровича Розумовського (1728–1803) — 
українця, третього сина «регистрового казака Киевского Вышгорода 
Козельца полка» Григорія Розума. Головний будинок (нині № 8) садиби 
Кирила Розумовського (можливо, архітектором був Василь Баженов) 
зберігся й донині достойно закріпляє ріг Воздвиженки та елітного Ро-
манового провулка (в ХVІІ столітті — Розумовський провулок), де в ми-
нулому столітті жило чимало радянських «гетьманів». Москвознавець 
Іван Кондратьєв писав: «При этом доме находится одна из старинней-
ших церквей во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Построение её 
приписывалось брату патриарха Филарета боярину Ивану Никитичу 
Романову (около 1625 г.)». Справді, церква була поєднана з будинком 
кам’яним критим переходом. За Гоголевих часів також була домовою 
церквою: «Знамения Пресвятой Богородицы при доме графа Шереме-
тьева на Воздвиженской улице». Закрита в 1920-х рр. У 1991 р. поверну-
та Російській православній церкві.

Кирило Розумовський, який народився на хуторі Лемеші Козе-
лецького повіту Чернігівської губернії і в дитинстві пас скотину, став 
першим російським президентом Імператорської Академії наук (до 
нього були тільки німці), а в 1750–1764 рр. був гетьманом Малоросії — 
останнім гетьманом Лівобережної України. Втім, сам Розумовський 
говорив, що насправді останнім гетьманом був Іван Мазепа. Деякі до-
слідники вважають, що діяльність Розумовського певною мірою пере-
гукувалася з політикою Мазепи, проте у графа не було самостійниць-
кого духу, бо надто любив почесті й багатство. Та зрештою й часи були 
вже інші.

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 при-
хильність цариці можна було не стільки ревною службою, скільки хитро-
мудрим догідництвом. Зокрема, відомо, що в 1754 р. гетьман подарував 
Єлизаветі фантастично красиву карету з дивовижним різьбленням, що 
виставлялася в Оружейній палаті Кремля. Хоч історики іронічно назива-
ли Розумовського «гетьманом у перуці», сам він до своєї посади ставився 
серйозно, принаймні просив у цариці зробити її спадковою. Це й стало 
причиною немилості Катерини ІІ до гетьмана та його сина Андрія, якого 
Розумовський і бачив своїм спадкоємцем. Утім, утративши гетьманство, 
Кирило Григорович залишився в оточенні цариці. Зі своїх численних 
посад він особливо цінував посаду командира лейб-гвардії Ізмаїльського 
полку, що забезпечувала йому конкретну владу.

Михайло Грушевський писав про цього гетьмана:
«На Україні Розумовський нудився... в справи українські не дуже мішав-

ся, і Україною правила старшина 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 сво-
єю особою». Як відомо, Розумовський добився скасування митниці між 
Великоросією і Малоросією, і його епоху історики називають «золотою 
осінню Гетьманщини».

З 1795 р. у палаці на Воздвиженці, побудованому для Кирила Розумов-
ського, жив його старший брат, граф Олексій Розумовський (1709–1771). 
Він мав співацький талант, чудовий голос, завдяки чому у 1731 р. потра-
пив до Придворної співацької капели в Петербурзі. Потім, як відомо, став 
фаворитом Єлизавети Петрівни. «Вже як вони, хоч тайно обвінчались, 
то це ж таки уже не фаворит» (Ліна Костенко). Є версія, що знаменита 
княжна Августа Тараканова була дочкою Єлизавети Петрівни та Олексія 
Розумовського. За таємним указом Катерини ІІ вона була заслана у 1786 р. 
до Іванівського монастиря (Малий Іванівський провулок, 2), де провела 
25 років, а похована в Новоспаському монастирі (Селянська площа, 10): 
«Августа Тараканова, 25 лет прожившая в Ивановском монастыре и по-
гребенная необычайно торжественно в Новоспасском, почитается за 
дочь императрицы Елизаветы Петровны. Жила она в отдельной келье, 
никуда не выходила, никого не принимала, носила имя монахини Доси-
феи (но в клировых книгах таковая не значится). На ее надгробии на-
писано: „Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини 
Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе 
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Иисусе в монашестве двадцать пять лет, а скончавшейся 4-го февраля 
1810 г. Всего ее жития было шестьдесят четыре года!“» За активної участі 
Олексія Розумовського у 1745 р. було відновлено Київську митрополію, а 
в 1747-му проголошено царську грамоту про обрання гетьманом України 
його брата Кирила Розумовського. Саме Олексія Розумовського мав на 
увазі Пушкін, порівнюючи зі своїм предком:

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов.

Або ще у Пушкіна зустрічаємо такий запис:
«N. N., вышедший из певчих в действительные статские советники, 

был недоволен обхождением князя Потемкина. „Хиба вин не тямит 
того, — говорил он на своем наречии, — що я такий еднорал, як вин сам“. 
Это пересказали Потемкину, который сказал ему при первой встрече: 
„Что ты врешь? Какой ты генерал? Ты генерал-бас“».

Утім, раджу прочитати книгу мистецтвознавця Лариси Івченко про ці-
каві версії щодо реальної ролі Олексія Розумовського у розвитку й побу-
туванні музики при російському дворі (Івченко Л. Реконструкція нотної 
колекції графа О. К. Розумовського за каталогами ХVІІІ сторіччя. — К., 
2004. С. 20–22).

У 1800 р. Олексій Розумовський продав палац графу Миколі Шереме-
тєву й переселився до батьківської підмосковної садиби на Гороховому 
полі, побудованої в 1799–1802 рр. у стилі дерев’яної класицистичної ар-
хітектури з великим парком. Михайло Пиляєв писав: «Дом этот занимал 
целый квартал, один сад этого большого дома имел в окружности более 
трех с половиной верст и занимал 43 десятины земли... На всем простран-
стве его были устроены боскеты, цветники, всевозможные прихотливые 
аллеи из искуственно подстриженных деревьев; широкие дорожки в 
нем начинались от дома, высоко насыпанные и утрамбованные, и мало-
помало все делались уже и уже и наконец превращались в тропинку, ко-
торая приводила к природному озеру, или на лужайку, усеянную дикими 
цветами, или к холмику, покрытому непроницаемым кустарником, или 
вела к крутому берегу реки Яузы». Садиба Розумовського пережила по-
жежу 1812 р. і подальші лихоліття ХІХ і ХХ століть, але була зруйнована 
на початку ХХІ століття.

За царя Олександра І Олексій Розумовський повернувся на державну 
службу, став міністром народної освіти. За його участю було відкрито 
42 приходських і 24 повітових училища, кілька гімназій та інститутів, а 
також знаменитий Царськосельський ліцей. Розумовський пішов у від-
ставку в 1816 р., а шість років потому помер. Сам Кирило Розумовський 

закінчив життя в Батурині, де й похований. До речі, від фельдмаршала 
графа Шереметєва походила близька знайома Тараса Шевченка Варва-
ра Рєпніна, а Кирило Розумовський був її прадідом. Останній з відомого 
роду — Петро Розумовський — помер у 1835 р. в Одесі.

У великої української поетеси Ліни Костенко є прекрасний вірш «Ста-
ра церковця в Лемешах», написаний і опублікований ще за радянських 
часів, в якому мати двох синів — Олексія і Кирила — Наталія Розумовська 
молиться у рідній церкві, сповідуючись до свого померлого чоловіка про 
їхні щасливі долі:

Один був мужем вінчаним цариці,
сподобивсь другий навіть булави.
Вона молилась: Грицю, чуєш Грицю!
Хоча б на мить устань та оживи!

Та подивися на свою Наталку,
що за твої одмолені гріхи
яку он долю виспівали змалку
підпаски наші, наші пастухи!

Вони ж гусей тут пасли в конюшині,
вони ж тут руки дряпали в шипшині,
вони ж на цьому вигоні росли.

А ті ж то гуси, гуси-лебедята,
та й узяли підпасків на крилята,
та й у хороми царські занесли!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
З колін звелась графиня Розумовська,
зашарудів широкий кринолін.
Чи то спіткнулась, чи на плитах ковзько,
чи на дзвіниці хилитнувся дзвін, –
і задвигтіла церква-кам’яниця,
і хрест на церкві також хилитавсь,
і хилиталась паперть і дзвіниця

Мабуть, Грицько в землі перевертавсь.

Якщо на Арбаті дворянські садиби все частіше будувалися кам’яними, 
то середній дворянський будинок у Москві був, зазвичай, дерев’яним. 
Його будівництво обходилося дешевше, його простіше було протопити, 
до того ж справедливо вважалося, що в такому будинку легше дихається 
й живеться. Ось, як писав про таке дворянське помешкання тогочасний 
поет Костянтин Батюшков: «Вот маленький деревянный дом, с палисад-
ником, с чистым двором, обсаженным сиренями, акациями и цветами. 
У дверей нас встречает учтивый слуга. Комнаты чисты, стены расписаны 
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искусной кистью, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. Зер-
кала, светильники, кресла, диван — все прелестно и, кажется, отделано 
самим богом вкуса. Здесь обитает приветливость, пристойность». Утім, 
допожежна дворянська Москва не вирізнялась впорядкованістю й чисто-
тою. Брудно було навіть у Кремлі, де все занепадало й осипалося. Дворян-
ський син, поет Володимир Філімонов писав:

Вот допожарная Москва:
Валы, бугры, пруды, овраги,
Домы на горках и во рвах,
Телеги, цуги, колымаги.
Тревога, суета средъ улиц и домов,
И вечный шум карет и дрожек,
И вечный звон колоколов.

Особливий інтерес викликає післяпожежна забудова Арбату, в ареалі 
якого жили Гоголь, Бодянський і Щепкін, де бував Тарас Шевченко, а нині 
знаходиться Національний культурний центр України в Москві. Під час 
нової забудови було вирівняно деякі арбатські провулки, що утворили-
ся на місці проходів по церковних дворах (Серєбряний, Малий Афана-
сьєвський, трохи раніше — Плотников). Багаті будинки, що з’являлися 
в арбатських і приарбатських вулицях і провулках, найчастіше були ви-
тонченими особняками в стилі класицизму. Їх оздоблювали архітектур-
ними елементами: багатою ліпниною, барельєфами фігур, крилатими 
грифонами на дахах, рельєфами лев’ячих голів на фронтонах і гербами 
на чавунних гратах. На Пречистенці один із найвідоміших московських 
особняків — будинок Хрущова (№ 12 на розі Хрущовського провулка) має 
два однакових парадних фасада з портиками в центрі кожного, які, про-
те, суттєво відрізняються за композицією. Взагалі в арбатських провул-
ках портик з античним орденом довго сусідив з сільським побутом дво-
рянської челяді. Очевидець згадував: «Багато хто тримав у себе в дворах 
корів. Я пам’ятаю весняний ранок. Усього чотири години: я прокидаюся 
й чую незвичний для себе звук. Що таке? Виявляється, йде пастух Плот-
никовим провулком і грає на ріжку. Корови виходять з воріт, і пастух 
жене їх на Дівоче поле».

Старий Арбат уособив своєрідність московських архітектурних 
ліній, що впродовж віків впливали на формування ментальності мо-
сквичів, робили їх внутрішньо вільнішими й розкутішими порівняно, 
передусім, з петербуржцями. Принаймні, історик Іван Забєлін ствер-
джував: «Например, постройка домов и улиц в Санкт-Петербурге и в 
Москве. Там — прямые, давящие на вас линии, здесь — кривые, весёлые, 
нетесные. Вы не чувствуете нравственного удушья, вам легко». Втім, 
ще раніше звернув увагу на це французький маркіз, мандрівник Ас-

тольф де Кюстін, який писав, що «в Москві дихається вільніше, ніж в 
усій іншій імперії».

Про глибші причини цього феномену розмірковував випускник Мос-
ковського університету, російський правник, історик, філософ і публіцист 
Борис Чичерін:

«Тогдашняя Москва была преимущественно дворянским городом. 
Тут жили зажиточные, независимые семьи, которые не искали слу-
жебной карьеры и не примыкали ко двору. Это налагало своеобраз-
ную печать на всю московскую жизнь. В ней не было того, что со-
ставляло и поныне составляет язву петербургского большого света, 
стремления всех и каждого ко двору, близость к которому определяет 
положение человека в свете. Слова и действия царственных особ и 
чиновные производства не занимали все умы и не были предметом 
постоянных толков».

Разом з тим, Москва ментально відчувала себе столицею, що виявляло-
ся не лише в усвідомленні невигубної Першопрестольної, а й у щоденно-
му настрої москвичів, у дрібних, але важливих деталях. Скажімо, довідко-
ве видання про Москву, що вийшло у 1849 р., називалося так: «Подробная 
справочная книжка для приезжающих и живущих в столице» (виділено 
мною. — В. М.).

Та повернемось до московської архітектури дворянських часів на 
прикладі Арбату. Невеликі, переважно одно- і двоповерхові особняки з 
бельєтажем і мезоніном будувалися з розривом на червоній лінії вулиці 
й оточувалися садами й дворами. Один із таких особняків — відомий бу-
динок Штейнгеля — зберігся на розі Гагарінського й Хрущовського про-
вулків (Гагарінський, 15). Це той самий Володимир Іванович Штейнгель 
(1783–1862) — російський письменник і декабрист, засуджений до 20 ро-
ків каторжних робіт, з яким Шевченко познайомився 14 травня 1858 р. у 
Петербурзі: «...Познакомился с декабристом бароном Штенгелем, с то-
больским другом М. Лазаревского». 

Після війни 1812 р. Штейнгель служив у канцелярії московського 
генерал-губернатора і займався післяпожежною забудовою Москви. Вий-
шовши у відставку, Штейнгель познайомився з Кіндратом Рилєєвим, 
від якого дізнався про існування таємного товариства. 14 грудня 1825 р. 
Штейнгель був на Сенатській площі, тиждень потому повернувся до 
Москви, де його арештували. На той час він уже не жив у Гагарінському 
провулку, особняк було продано ще в 1819 р. У 1830 р. будинок деякий 
час винаймав Микола Тургенєв, дядько відомого письменника. У 1834 р. 
тут мешкав онук Суворова князь Олександр Суворов. У 1872–1917 рр. 
особняком володіла відома в Москві сім’я Лопатіних, яка підтримувала 
зв’язки з багатьма діячами російської культури та науки. На «лопатін-
ських середах» побували Лев Толстой, Олександр Писемський, Федір 
Достоєвський, Сергій Соловйов, Василь Ключевський, Афанасій Фет... 
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Сюди в 1897–1898 рр. до молодої письменниці Лопатіної приходив Іван 
Бунін. Багато років потому, вже в еміграції, Бунін згадував: «Она мне 
нравилась потому, что нравился дом...» Дивовижне зізнання! Воно ба-
гато в чому пояснює прихильність Буніна, та й не тільки його, до таєм-
ничих арбатських провулків з романтичною аурою. До цього незвичай-
ного «арбатського світу» повною мірою можна віднести слова Бориса 
Пастернака: «Мне посчастливилось узнать, что можно день за днем 
ходить на свидания с куском застроенного пространства, как с живой 
личностью».

У Великому Афанасьєвському провулку також збереглися дворянські 
особняки. В одному з них у 1829–1833 рр. жив Гоголів знайомий Сергій 
Аксаков. Саме сюди влітку 1832 р. Михайло Погодін привів Миколу Васи-
льовича, який вперше прибув до Москви. На власні очі сьогодні можна 
також побачити особняки, що збереглися на Сивцевому Вражку, 27 (сво-
го часу тут жив Олександр Герцен), на розі Сивцевого Вражка і Калошина 
провулка, в Денежному провулку та в інших місцях Арбату.

В особняку Шереметєвих на Поварській (тепер — № 27), гостюючи 
у свого товариша Сергія Кисельова, Олександр Пушкін у грудні 1828 р. 
вперше читав «Полтаву», яку попервах хотів назвати «Мазепа». Тридцять 
років потому поруч на Поварській в будинку Олександра Кошелєва (те-
пер — № 31) бував Тарас Шевченко. Згадуються поетові рядки:

Наробили колись шведи
Великої слави,
Утікали з Мазепою
В Бендери з Полтави.

У Пушкіна також про Мазепу:

Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украйны не мешает.
Твердея в умысле своем,
Он с гордым шведским королем
Свои сношенья продолжает.

Звичайно, Пушкін оцінював Полтавську битву зовсім інакше, ніж вона 
залишалася в історичній пам’яті українського народу. Недарма Володи-
мир Сосюра в поемі «Мазепа» писав: «О Пушкін, я тебе люблю, та істину 
люблю ще дужче!»

Утім, як відомо, Пушкін особливо не занурювався в історію гетьман-
ства Мазепи: «„Полтаву“ написал я в несколько дней, долее не мог бы ею 
заниматься...» Михайло Максимович, дізнавшись, що поет написав «Пол-
таву», не читавши «Истории Русов», подарував йому цей твір.

Як би там не було, геніальний Пушкін був напрочуд точний у визна-
ченні задуму Мазепи: 

Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!

У Пушкіна зустрічаємо цікавий запис, пов’язаний із запорiзькими ко-
заками: «Однажды Потемкин, недовольный запорожцами, сказал одному 
из них: „Знаете ли вы, хохлачи, что у меня в Николаеве строится такая 
колокольня, что как станут на ней звонить, так в Сече будет слышно?“ — 
„То не диво, — отвечал запорожец, — у нас в Запорозцине е такие кобзары, 
що як заиграють, то аже у Петербурси затанцують“». Поет усвідомлював і 
те, що Катерина ІІ «закрепостила вольную Малороссию».

Свідком віртуального перетинання Гоголя, Пушкіна та Шевченка на 
Поварській досі залишається великий в’яз між Великим Ржевським і Бо-
рисоглібським провулками. Йому — понад 200 років, і він пам’ятає вели-
ких поетів.

У Денежному провулку володів особняком (№ 5) автор популярного 
циклу публікацій «Москва и москвичи» Михайло Загоскін, який вклав у 
нього майже весь гонорар за роман «Юрий Милославский» (1829), зга-
даний, до речі, у гоголівському «Ревизоре». Загоскін писав: «Мы, мо-
сквичи, избалованы прекрасными видами; мы встречаем их на каждом 
шагу и привыкли смотреть равнодушно на эти великолепные панорамы, 
которые пленяют всех иностранцев своей роскошной красотою и дивным 
разнообразием». У липні 1832 р. Сергій Аксаков привів до Загоскіна Ми-
колу Гоголя.

На Арбаті жив український і російський історик, археограф Дмитро 
Миколайович Бантиш-Каменський (1788–1850; нинішні будинки № 23 на 
Арбаті і № 38 у Сивцевому Вражку). Він народився в Москві, навчався 
в Московському університеті, у 1814–1816 рр. служив у Колегії закор-
донних справ, а потім був управителем канцелярії Київського військо-
вого губернатора князя М. Рєпніна. Перебуваючи в Україні, Дмитро 
Бантиш-Каменський написав і опублікував чотиритомну «Историю Ма-
лой России» (1822). Він також зібрав і систематизував цінний історич-
ний матеріал, опублікований уже після його смерті в книзі «Источники 
малороссийской истории» (1858–1859). Після знайомства з Пушкіним 
у 1831 р. Бантиш-Каменський став консультантом поета з російської іс-
торії, був автором першої друкованої біографії Пушкіна (1847). Його 
батько — Микола Бантиш-Каменський (1737–1814), родом із Ніжина, ви-
хідець із києво-могилянських спудеїв, український і російський історик. 
Починаючи з 1783 р. три десятиліття очолював Московський Головний 
архів МЗС Росії. Відомо, що разом з ним в архіві працював українець із 
бідних дворян Лев Максимович. Бантиш-Каменський впорядкував та 
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описав величезну кількість документів. Чотири томи «Обзора внешней 
политики России» вважаються класичними. У 1812 р. він організував ви-
везення архіву на підводах до Нижнього Новгороду, чим врятував безцін-
ні документи.

Будинок № 16 на розі Старого Арбату й Серєбряного провулку зберігся 
в значно спрощеному вигляді. В ньому жив інший відомий на всю Росію 
архівіст і бібліограф Петро Іванович Бартенєв (1829–1912). Неподалік у 
нинішньому будинку № 36 у 1870–1871 рр. мешкав Шевченковий знайо-
мий Олексій Плещеєв, який після повернення із заслання в Москві пере-
кладав поетові твори.

Ніби підбиваючи своєрідний підсумок післяпожежній забудові Мо-
скви й, зокрема, Арбату, Бєлінський писав: «Многие улицы в Москве, как 
то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обе линии по сторонам 
Тверского и Никитского бульваров — состоят преимущественно из гос-
подских (московское слово!) домов. И тут вы видите больше удобства, 
чем огромности или изящества. Во всём и на всём печать семейственнос-
ти: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, 
широкий двор, а у ворот, в летние вечера, многочисленная дворня...»

В арбатських провулках цей московсько-дворянський побут існував, 
так би мовити, в класичному вигляді. Нащадок дворянської Москви Пе-
тро Кропоткін зумів яскраво змалювати його:

«В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой 
Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большей частью они 
были деревянные, с ярко-зелёными крышами; у всех фасад с колоннами, 
все выкрашены по штукатурке в веселые цвета (особливість, що вражала 
іноземців. — В. М.). Почти все дома строились в один этаж с выходящими на 
улицу семью или девятью большими светлыми окнами. Лавки в эти улицы 
не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки... 
Зато на углу наверняка стояла полицейская будка». Вдалося встановити, 
що поліцейські будки стояли біля Арбатських, Нікітських та Пречистен-
ських воріт, на вулиці Арбат неподалік від церкви Миколи Явленого, на По-
варській, біля Патріарших ставків, у Сивцевому Вражку, в Денежному, Ні-
кольському, Великому Афанасьєвському, Власьєвському, Філіпповському, 
Староконюшенному, Великому Ніколопєсковському, Трубниковському, 
Хлібному, Мерзляковському провулках, на Пречистенці й Остоженці та в 
інших місцях. Усього в арбатському ареалі налічувалося понад 40 будок.

Поет Володимир Філімонов у поемі «Москва», зображаючи грибоєдов-
ську й пушкінську Москву й підкреслюючи богемність Арбату, писав:

Тогда в Москве, и праздной, и богатой,
Живали жизнью полосатой:
Арбат ложился спать — уж встали на Донской... 

Інший сучасник Петро Вістенгоф писав те саме в прозі: «Житель Замо-
скворечья (разумеется, исключая некоторых домов, где живут дворяне) 
уже встаёт, когда на Арбате и Пречистенке только что ложатся спать, и 
ложится спать тогда, как по другую сторону реки только что начинается 
вечер». У Миколи Гоголя читаємо: «Москва — русский дворянин, и если 
уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хвата-
ет больше того, сколько находится в кармане: она не любит средины... 
Москва гуляет до четырёх часов ночи и на другой день не подымется с 
постели раньше второго часу...»

Навіть Анатолій Марієнгоф уже в наступному столітті зачепив цю 
тему:

... И с ленью русских бар,
Что обретались в переулочках Арбата...

У Гоголевому дитинстві Арбат можна було порівняти з аристократич-
ним передмістям Парижа, що й робили Олександр Писемський і Петро 
Кропоткін: «Жизнь текла тихо и спокойно в этом Сен-Жерменском 
предместье Москвы». Його вулиці й провулки були заселені Толстими, 
Гагаріними, Оболенськими, Трубецькими, Голіциними, Кропоткіними, 
Наришкіними, Ростопчиними, Лопухіними, Долгорукими, Волконськи-
ми, Шаховськими, Милославськими, Всеволожськими, Сологубами... 
Кажуть, що на кожних шість-сім жителів Арбату припадав один дворя-
нин — найвищий процент по всій Москві. Очевидець свідчив, що пара-
фія церкви Миколи Явленого на Арбаті «була осереддям родовитого 
дворянства».

Ось, що писав арбатець Михайло Салтиков-Щедрін: «Москва того 
времени была центром, к которому тяготело все неслужащее поместное 
русское дворянство. Игроки находили там клубы, кутилы дневали и но-
чевали в трактирах и у цыган, богомольские люди радовались обилию 
церквей; наконец, дворянские дочери сыскивали себе женихов». До 
речі, нещадний критик кріпосного права Салтиков-Щедрін у «Пошехон-
ской старине» розкрив «жахливий підбій» дворянсько-поміщицького 
життя — безправне становище кріпосних людей за парадними фасадами 
особняків. Тим самим, не заперечуючи світлих картин Тургенєва і Тол-
стого, він доповнив їх реалістичною картиною життя дворянства «се-
редньої руки».

Якщо Москва була центром для російського дворянства (тут прожи-
вало понад 18 тис. дворян, в тому числі більше 8 тис. — потомствених), 
то, в свою чергу, Арбат у широкому розумінні був таким місцем для самої 
Москви. У дореволюційному путівнику по місту про Арбат ішлося в розді-
лі «По дворянской Москве».
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«Москва — великий гостиний двір»

У 1830–1840-х рр., коли Гоголь час від часу приїжджав до Москви, 
вона, зберігаючи риси дворянського міста, дедалі більше перетворю-
валася на промисловий і торговий центр усієї Росії. Основним змістом 
промислового перевороту був перехід від мануфактури до фабрики. Цей 
процес завершився в другій половині ХІХ століття після відміни кріпос-
ного права.

Штрихи промислової Москви, яка ще не втратила своєї затишної сіль-
ської іпостасі й, тим більше, першопрестольності, зірко підмітив Гоголів 
приятель Петро Вяземський:

...Есть прелесть в этом беспорядке
Твоих разбросанных палат,
Твоих садов и огородов,
Высоких башен, пустырей,
С железной мачтою заводов,
И с колокольнями церквей!

У цих поетичних рядках — усе точно. На початку ХІХ століття у Мо-
скві нараховувалося близько 8,5 тис. будинків і при них понад 1,5 тис. са-
дів! За статистичними даними городи у гоголівській Москві займали 1/6 
міської площі, сади — 1/12. Сучасник писав: «Сходство с деревенскими 
усадьбами увеличивалось ещё массой зелени. Редко при каком из... особ-
няков не было хотя бы небольшого садика. Сады при иных домах были 
громадны, были прямо целые парки». За цих умов інтенсивне промисло-
ве будівництво протягом перших десятиліть лише посередньо впливало 
на зовнішній вигляд міста. 

Незважаючи на те, що на час смерті Гоголя в Москві діяло понад 850 
підприємств, у місті все одно домінували кремлівські собори, дзвіниці 
храмів, Меншикова і Сухарева вежі.

Гоголів знайомий Михайло Загоскін, який помер в один рік з ним, писав 
про тогочасну Москву: «Исключая середину города, где строение боль-
шей частью сплошное, вы редко встретите дом, при котором не было 
хотя бы маленького садика или, по крайней мере несколько кустов ака-
ции или бузины. Везде какое-то странное смешение городской роскоши 
с сельской простотою. Везде сады, огороды, овраги, горы, целые поля... 
Это то и делает Москву верною представительницею всей России, кото-
рая точно так не походит на все западные государства, как Москва не по-
ходит на все европейские города».

За рік до першого приїзду Гоголя в Москву завод братів Бутеноп роз-
горнув у місті виробництво сільськогосподарських машин. У 1835 р. було 

прийнято перший фабричний закон в Росії «Положение об отноше-
ниях между хозяевами фабричных учреждений и рабочими людьми...» 
У 1836 р. затверджено Положення про акціонерні компанії, в Москві ві-
крито Робітний дім. Наступного року було засновано Московську фондо-
ву біржу, вже в 30-х рр. у місті влаштовувалися виставки мануфактурних 
і фабричних виробів. У Москві тоді переважала текстильна промисло-
вість, її продукція користувалася світовою популярністю. Текстильні 
фабрики складали понад 90 процентів загального числа московських 
підприємств і на початку 1840-х рр. займали понад 1300 будівель. Фран-
цузький маркіз Астольф де Кюстін, який відвідав Москву в 1839 р., запи-
сав: «Її шовки з честю суперничають на російському ринку з тканинами 
Сходу та Заходу». Цікаво, що у записній книжці Гоголя за 1841–1846 рр. 
відзначена «Промышленная карта, изданная Мануфактурным советом 
в Москве». «Указатель Москвы» (1852) зазначав: «Если не подлежит со-
мнению, что русская мануфактурная промышленность идет, во многих 
отношениях, наравне с иностранною, то не менее верно и то, что боль-
шая часть сделанных ею успехов принадлежит Москве. Жаккардов ста-
нок, цилиндрическая набивка ситцев, приуготовительные машины по 
части бумагопрядения, самопрядильные машины, усовершенствования 
в шерсто-прядильнях, в отделке сукон, шелковых, бумажных, шерстяных 
и особенно так называемых смешанных материй, производство стеари-
на и высших сортов химических изделий, рисовальные технические 
школы — все это появилось и основалось в Москве прежде, чем в других 
местах империи». До речі, фабриканти Київської та Волинської губер-
ній купували барвники для сукна не тільки в Одесі, а й у Москві. У другій 
половині 30-х рр. спостережливий Микола Гоголь зафіксував: «Москва — 
кладовая, она наваливает тюки да вьюки... Москва... шлёт товары на всю 
Русь... Москва — большой гостиный двор».

Ніби підтверджуючи цю тезу, в лютому 1842 р. було відкрито перший 
у Москві та Росії пасаж, більш відомий як Голіцинська галерея. Вона була 
задумана як палац торгівлі і була ним! У книзі, що вийшла майже одно-
часно з відкриттям галереї, читаємо: «Устройство галереи совершенная 
новость и небывальщина. С боков она представляет вид огромного кора-
бля, имеющего вместо носу и кормы по одному домику, между которыми 
вместо палубы служит крыша из оранжерейных рам, со стеклами, сквозь 
которые сообщается свет во внутренность галереи...» Новий тип торго-
вельної будови, що, власне, була різновидом критої вулиці, з’єднав між со-
бою дві вулиці в центрі Москви — Петровку й Неглинну. На жаль, голіцин-
ська галерея, що стояла на місці нового корпусу ЦУМу, не збереглася.

Якщо в 1814 р. у Москві нараховувалося 253 підприємства, на яких 
працювало 27,3 тис. робітників, то про Москву кінця 30-х рр. Загоскін 
писав: «...В Москве различных заводов 198, фабрик 884, ремесленных за-
ведений 2989, всего 4071. При них рабочих людей 70209, что составляет 
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более, чем пятую долю всего народонаселения Москвы». В історичних 
працях є відповідні цифри на час смерті Гоголя — 443 великих підпри-
ємства і 46 тис. робітників. Але, якщо враховуємо й дрібні підприємства, 
тоді загальна кількість зростає вдвічі. У 40-х рр. ХІХ століття, коли Гоголь 
оселився у Москві, 732 московських підприємства займали 1259 будівель. 
Серед великих підприємств, що розміщувалися в кількох корпусах, ви-
окремлювалися фабрики Гучкових, Прохорових, Новікова.

Економічному розвитку Москви, та й більше — усієї країни, сприя-
ло безпрецедентне будівництво першої в Росії залізничної магістралі 
Петербург—Москва, що розпочалося в 1843 р., а наступного року на ве-
ликому пустирі біля Каланчовського поля неподалік від Красних воріт 
розгорнулося зведення залізничного вокзалу, який, як і вся залізниця, 
був введений у дію ще за життя Гоголя — у 1851 р. Між іншим, у його 
записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано щодо Росії: «Страсть к 
обезъянству стала так велика, что мы готовы завести железные дороги 
прежде, чем подумали откуда взять топлива». Втім, запрошуючи Петра 
Плетньова в Європу, 17 квітня 1847 р. Гоголь з задоволенням писав: «Ни 
экипажей, ни дорожных запасов не нужно; везде пароходы и железные 
дороги...»

У доповіді імператору Олександру ІІ, який назвав першу російську за-
лізницю Миколаївською, повідомлялося:

«Новизна дела и особенно местность дороги, проходящей в север-
ном климате, по топким болотам и пустынным местам, прорезывающей 
Валдайские горы, обойти которые было нельзя, представляли 
чрезвычайные затруднения не только при производстве работ, но и в 
самом проектировании дороги и всех её сооружений. Препятствия эти 
преодолены, дорога сооружена и сооружена русскими инженерами. 
Только один был иностранец и то не строитель, а совещательный ин-
женер.

Сооружением дороги не оканчивался труд: нужно было иметь 
локомотивы и вагоны. Все это сделано здесь; на дороге имеется: 163 ло-
комотива, 2,078 вагонов и 580 платформ... Николаевская дорога имеет 
в своём управлении составы: дорожный, станционный и подвижной. 
Служба их свидетельствуется исправностью поездов».

Протягом перших чотирьох років «чугунка» перевезла понад 3 млн па-
сажирів, 500 тис. солдатів і майже 50 млн пудів багажу. Залізниця, що бу-
дувалася руками сотень тисяч кріпосних селян і робітничих людей, була 
своєрідним уособленням відсталості суспільного устрою Росії. Втім, як 
відомо, Гоголю навіть російське кріпосне право здавалося злом значно 
меншим, ніж те «рабство гріху», яке, на його думку, чекало на російсько-
го селянина у випадку його європейської пролетаризації. Нова залізни-
ця швидко стала могутнім важелем розвитку промисловості й сільського 
господарства, заводського виробництва, влаштування в 1852 р. уздовж 

дороги електромагнітного телеграфу тощо. Газета «Северная пчела» 
справедливо писала з приводу нового дива: «Железная дорога, теперь 
оконченная, свяжет воедино две столицы русского царства и откроет для 
нашего быта и промышленности новую эпоху». Успіх першої залізниці 
зумовив підписання на початку 1857 р. царського указу «О строительстве 
первой сети железных дорог в России» — програми розвитку російських 
залізничних магістралей. Розпочався приплив приватного капіталу на 
їх будівництво, було створено Головне товариство російських залізниць 
(російсько-французьке акціонерне товариство).

Важливим фактором капіталізації став інтенсивний приплив інозем-
них інвестицій, які сприяли швидкому подоланню прірви між напівфео-
дальною Росією і передовими, розвинутими країнами Заходу. Скажімо, 
в 1857 р. у Москві засновано станкобудівний завод братів Бромлей. Вза-
галі з середини ХІХ століття в Москві нестримно зводилися фабричні 
корпуси, вокзали, банки, торгові пасажі та універсальні магазини, вели-
кі доходні будинки, що значною мірою визначало формування основних 
магістралей міста. Перші ознаки переходу Москви від дворянського міс-
та до капіталістичного спостеріг ще Пушкін майже за три десятиліття 
до реформи 1861 р.: «...Москва, утратившая свой блеск аристократичес-
кий, процветает в других отношениях: промышленность сильно покро-
вительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. 
Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дво-
рянством». Гоголь якось занотував у записній книжці: «Какие продукты 
и через какие пристани идут... в Москву?» Ці процеси бачили неозброє-
ним оком і менше відомі сучасники. Один із них писав у 40-х рр. ХІХ сто-
ліття: «Москва сделалась в настоящее время столицей промышленности, 
куда стекаются все богатства внутреннего трудолюбия и торговой мены 
России с другими государствами. Москву снабжают все порты Балтий-
ского, Черного и Азовского морей колониальными товарами; южная 
Россия — шерстью, хлебородные губернии — жизненными припасами». 
Зі свого боку, Москва доставляла свої мануфактурні вироби на всі ринки 
Росії, зокрема, на українські ярмарки, до Сибіру, Середньої Азії і, на-
віть, Китаю. Московська губернія виробляла половину всіх бавовняних 
товарів Росії.

Господарем Москви стає купець, фабрикант, промисловець. Він скупо-
вував дворянські особняки, знімав із їхніх фронтонів герби старих госпо-
дарів міста — князів Голіциних, Долгоруких, Шаховських, Щербатових — 
і вивішував незграбні вивіски купців Солодовникових, Шелапутіних, 
Хлудових, Обідіних тощо.

У середині 40-х рр. Бєлінський уже зафіксував: «В Москве повсюду 
встречаете вы купцов и всё показывает вам, что Москва по преиму-
ществу город купеческого сословия. Ими населён Китай-город; они 
исключительно завладели Замоскворечьем, и ими же кишат даже 
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самые аристократические улицы и места в Москве, каковы Тверская, 
Тверской бульвар, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, 
Мясницкая и другие улицы». Справді, за часів перших приїздів Гоголя 
до Москви купці ще не заволоділи Арбатом, але вже «кишіли» на ньо-
му. Всього у Москві 1834–1840-х рр. на 15,7 тис. дворян уже припадало 
17,8 тис. купців. 

Гоголь знав життя і підприємницьку хватку купців. У записній книж-
ці за 1841–1846 рр. якось записав: «Василий Васильевич Варгин, умный 
купец в Москве». Ми встановили, що будинки й володіння Василя Вар-
гіна числилися у Міській, Тверській, М’ясницькій дільницях міста: на 
Тверській площі, Кузнецькому мосту, П’ятницькій вулиці: «Варгина Василия 
Васильевича, серпуховского купца». Він володів також великим престиж-
ним подвір’ям: «Посольское. Варгина Василья Васильевича, в Большом 
Черкасском переулке».

Василь Варгін був відомою людиною у Москві. Досить сказати, що саме 
він побудував приміщення Малого театру, яке згодом викупила держава. 
Варгін дружив з Олексієм Мерзляковим — поетом і літературним крити-
ком, авторитетним викладачем словесної науки в Московському університе-
ті у першій третині ХІХ століття. Під час Вітчизняної війни 1812 р. він 
займався поставками воєнного часу, на чому, кажуть, зекономив для каз-
ни чимало грошей. Але наприкінці 20-х рр. проти Варгіна було порушено 
вигадану кримінальну справу у недодачі казні понад 1 млн рублів. Купець 
більше року просидів у Петропавлівській фортеці. Втім, у 1835 р. йому 
було повернено частину конфіскованого майна, і Варгін знову зайнявся 
торгівлею та будівництвом. Процес проти нього закінчився реабілітаці-
єю у 1859 р., у рік смерті купця. Тому не дивує, що людина з такою непро-
стою долею зацікавила Гоголя.

Московські купецькі типи були відомі й Шевченкові. Скажімо, у пові-
сті «Капитанша» зустрічаємо фразу, в якій велика випічка з українського 
тіста порівнювалася з... московською купчихою: «Точно московская куби-
ческая купчиха, белая, румяная — ну так бы й проглотил всю разом». Ціка-
во також, що в травні 1857 р. у листі до Броніслава Залеського Шевченко, 
розповідаючи про роботу над своїми малюнками, писав, що для кількох 
не було моделі: «Необходим русский типический купец, чего здесь не 
имеется. Я отложил это до Москвы...» У березні 1858-го Шевченко порів-
нював з «товстою купчихою» храм Христа Спасителя.

До речі, одним із засновників московського Купецького банку був 
Шевченковий знайомий, дійсний статський радник, професор, історик-
економіст Іван Бабст (1823–1881). Це був перший банк у Москві, заснова-
ний знайомим Шевченка комерсантом Василем Кокоревим, якому вдало-
ся залучити до своєї справи групу бавовняних фабрикантів, у тому числі 
Тимофія Морозова. Ініціативний підприємець ставив за мету створити 
банк, який буде «сприяти промисловості та торгівлі». На посаду голови 

Правління він запропонував Івана Бабста. Цікаво, що Кокорев підтриму-
вав слов’янофільські переконання, але переважили професійність і на-
уковий багаж західника Бабста.

Справи банку професор і викладач Московського університету Бабст 
налагодив досить швидко. І саме приклад Купецького банку надихнув ін-
ших послідовників нової структури в капіталізації Росії. Невдовзі в Мо-
скві виникло кілька комерційних банків.

Про Гоголів інтерес до московського життя свідчить окремим штри-
хом своєрідний цінник із «Отдельных записей 1845 г.»: «Московская 
цена хлеба в 1845 р. Ржи четверть от 8 р. 50 к. до 9.50 к. Овса от 8 до 
10. Ячменя от 8 до 9. Гречи от 7 до 8. Проса от 15 до 21. Пшеницы от 
20 до 22. Семя конопляного: 13. Льняного 14. Картофелю 3.50 к.». За-
уважимо, що того року Гоголь у Москві не був, а жив у Парижі, Франк-
фурті, Вісбадені, Гамбурзі, Берліні, Греффенберзі, Римі тощо. В Мо-
скві існувала давня традиція торгівлі хлібом, про яку розповідав Іван 
Кондратьєв: «Замечательно, что у нас, за триста лет, с большой тонко-
стью обращалось внимание на розничную торговлю хлебом и мукой, и 
мука ржаная разделялась на 25 сортов, а пшеничная на 30. Существовал 
особый указ о хлебном и калачном весе, где с точностью определены 
были цены хлебу; точность эта даже изумительна по разнообразию цен. 
Правительство поступало в этом деле с большим знанием дела. Кро-
ме лиц, назначенных разрядом, в деле участвовали выборные люди от 
торговых сотен; мука покупалась на торгу по торговым ценам, потом 
просеивались в дело, ржаная на хлебы, ситные и решетные, а пшенич-
ная на калачи тертые и коврижчатые...»

Утім, розвиток ринкових відносин додавав свої корективи, в тому чис-
лі не на користь тих, хто хліб вирощував. Цікаво, що в Гоголевій записній 
книжці за 1841–1846 рр. є цікаві й точні штрихи про купців — закупщиків 
хліба: «Помещики запрашивают огромную цену, а купцы, зная хорошо ха-
рактер каждого помещика, и сколько у него хлеба и какого достоинства 
хлеб, и когда ему сроки в опекунский совет, соображая с этим, дают ему 
цены».

У цьому контексті цікаво читати Гоголів лист до матері від 2 травня 
1833 р. із Петербурга, в якому він розповідав про стан вироблення шкіри 
у Москві з огляду на те, що його сім’я за його ж порадою вклала в цю спра-
ву вдома гроші й намагалася звести шкіряну фабрику:

«Я нарочно здесь расспрашивал искусных фабрикантов в выделывании 
кож, с которыми именно для этого познакомился. Некоторые из них за-
водили в Малороссии и жалуются особенным неуспехом, жалуются на то, 
что Москва всегда подрывает. Там выделываются кожи довольно дурно, 
и оттого чрезвычайно дешево; а народ мало смотрит на доброту, но бо-
лее на дешевизну. Из Москвы же развозят их по всей России. Особенно 
не советуют делать из нее сапог, седел и других вещей, а лучше прода-
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вать ее тотчас по выделке, потому что эти вещи московской работы де-
лаются как попало, продаются так дешево, как грибы, и потому здешние 
фабриканты ни одной кожи, ниже сделанной из нее вещи, не отпускают 
в провинцию, а продают всё это здесь, потому что здесь только могут им 
выгодно заплатить».

Хоча купці, як і дворяни, в 1830–1850-х рр., тобто в гоголівські часи, 
складали лише 4–5 процентів населення Москви, вони вже тримали в сво-
їх руках основні важелі господарського життя стародавньої столиці Ро-
сії — оптову та роздрібну торгівлю і промисловість. Значно збільшилася 
роль купецтва в управлінні Москвою, її забудові, з’являлись ознаки його 
впливу на культурний клімат і колорит Москви.

володіння № 599

Великий українець неодноразово бував на Арбатській вулиці (ниніш-
ній Арбат) і бачив будинок, історію якого ми не можемо не згадати, бо 
він нині належить нашій державі, й у ньому знаходиться Національний 
культурний центр України в Москві — духовний наступник Шевченкової 
і Гоголевої присутності в місті.

Будівництво первісної двоповерхової споруди на червоній лінії Ар-
батської вулиці датується 1800–1812 рр. З цього часу починається від-
лік історії нинішнього будинку № 9, який уже перейшов двохсотрічний 
рубіж. Зведення нових житлових і нежитлових будівель, розширення їх 
углиб земельної ділянки збігається в часі з народженням та дитинством 
Шевченка (1813–1824). Щепкін, який приїхав до Москви в 1823 р., мав 
змогу бачити це будівництво. В Центральному архіві науково-технічної 
документації м. Москви мені пощастило знайти унікальні документи, 
завдяки яким можу розповісти про цей давній період забудови й упо-
рядкування земельної ділянки, що належала тоді надвірній радниці Вар-
варі Афанасіївні Мальшиній. Саме цій енергійній і діяльній росіянці ми 
завдячуємо цивілізованим освоєнням райського куточку старовинного 
Арбату.

Земельна ділянка Мальшиної простягалася від Арбатської вулиці (сьо-
годнішній Арбат) до району нинішнього Малого Афанасьєвського провулка, 
де межувала з домоволодіннями надвірної радниці Попової, міщанина 
Івана Лазарева та якоїсь Зімбулатової. З боку нинішнього Великого Афа-
насьєвського провулка до володінь Варвари Мальшиної прилягала тоді зе-
мельна ділянка графа Шереметєва. З боку нинішньої Арбатської площі й 
Гоголівського бульвару розташовувалося домоволодіння купця Сабурова. 
Між іншим, сусіди Мальшиної ніби спеціально підібрані аби продемон-
струвати нащадкам, що вже в першій чверті ХІХ століття Арбатська вули-

ця була різнорідною за становою належністю домовласників — дворянин 
з титулом графа, надвірні радники, купець, міщанин.

Документи свідчать, що в наполеонівській пожежі 1812 р. на згада-
ній ділянці згоріли двоповерховий будинок на місці нинішнього бу-
динку № 9 і будівлі у дворі. Незначна їх частина була відбудована чи 
відремонтована вже до літа 1813 р. Проте роботи не припинялися, а у 
вересні 1818 р. розпочалася серйозна добудова й перебудова основного 
будинку та інших будівель. Влітку 1822 р. було зведено, але ще не оздо-
блено триповерховий цегляний і два двоповерхових житлових будин-
ки. Повністю були готові цегляні одноповерховий житловий і нежит-
ловий будинки в глибині двору. Кілька років потому основний будинок 
на Арбатській вулиці, повернутий порталом до нинішнього Великого 
Афанасьєвського провулка, за документами був чотириповерховим, а 
двоповерховий — триповерховим. Але, судячи з усього, в них обладна-
ли підвали під житлові приміщення. До того ж, третій поверх було над-
будовано мезоніном.

Завершивши будівництво, Варвара Мальшина у 1826 р. звільнила своє 
домашнє вогнище від постою солдатів і офіцерів. До речі, домовласники 
платили чималі гроші за право гордо написати на воротах чи навіть ви-
різьбити на камені: «Звільнений від постою».

Напевно, що у 1832 р., коли Гоголь уперше приїхав до Москви і йшов 
Арбатською вулицею разом з Аксаковим до Загоскіна, він зачепив оком ар-
батську новобудову.

Наступна зустріч з Варварою Мальшиною, за архівними документами, 
датується початком 1838 р. Виявляється, що ділова й, мабуть, вродлива 
жінка вже мала інше прізвище! В «Плане и фасаде, выданном от комис-
сии для строений в Москве, 1838 года, генваря 26 дня» засвідчено, що зе-
мельна ділянка № 599 (цей номер залишиться за нею й надалі) по вулиці 
Арбатській Пречистенської частини 5 кварталу належить «коллежской 
советнице Варваре Афанасьевне Крекшиной, бывшей Мальшиной». Та-
ким чином, з новим чоловіком Варвара Афанасіївна виросла на один чин, 
бо в Росії колезький радник був громадянським чином 6-го класу й міг обі-
ймати середні керівні посади (начальник відділення, діловод у централь-
них закладах).

На плані, що зберігся в архіві, бачимо той же основний будинок з ме-
зоніном, повернутий фасадом на захід. Праворуч від входу й ліворуч в 
задній частині будинку були добудовані два затишних ганки. В дальньому 
кутку двора (з боку нинішнього Малого Афанасьєвського провулка), як і 
раніше, розташовувалася нежитлова будівля, скоріше за все, сарай. Не-
подалік, перпендикулярно до нього — дерев’яна одноповерхова будівля, 
очевидно, для прислуги.

Саме цей будинок бачив Гоголь восени 1839 р. кілька разів, а потім і 
жив неподалік на Нікітському бульварі.
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Цікаво, що будинок зводився цегляним, що тоді було рідкістю для Мо-
скви, але активно підтримувалося місцевою владою. Існували навіть «Пра-
вила для обязательного исполнения», затверджені в 30-х рр. ХІХ століття, 
в яких, зокрема, зазначалося: «Крыльца в больших домах должны быть 
каменные и галереи не дозволяются иначе, как каменные...» В «Правилах» 
передбачалося осадження нового будинку: «Каменное строение... вновь 
оконченное в одно лето, не дозволять штукатурить ни внутри, ни снару-
жи тем же годом». Вони містили й протипожежні вимоги: «Деревянные 
этажи на каменных этажах не должны обшиваться тесом, а должны быть 
штукатурены...» І ще одна — естетична — настанова: «Окраска крыш долж-
на быть... красной или зеленой краской». Який же чудовий вигляд мали 
такі будинки з висоти пташиного польоту!

В архіві я знайшов документи про земельну ділянку № 599 й забудову 
на ній, датовані серпнем 1857 р.:

«Описание существующих строений. Под № 1, каменное 4-х этажное 
жилое. № 2, каменное 3-х этажное жилое. № 3, каменное 2-х этажное жи-
лое, с подвалом. № 4, каменное 2-х этажное с антресолями жилое. № 5, 
каменное 2-х этажное, нижний этаж нежилой, а верхний жилой. № 6, 
каменный портал. № 7, каменное одноэтажное нежилое. Под № 8, камен-
ное одноэтажное жилое. № 9, каменный вход в подвал. №10, деревянное 
двухэтажное нежилое. № 11, деревянное одноэтажное нежилое. № 12 де-
ревянное одноэтажное в каменных столбах нежилое.

Кровли на сих строениях крыты железом. № 13, деревянное 
одноэтажное нежилое. Кровля крыта тесом.

В строении № 4 и 5, по фасаду показанные окна под литерами: а, б, в, 
г, д, е, и, ж, фальшивые».

Знаменний момент! На кресленні будинку, що знаходився на ниніш-
ньому місці Національного культурного центру України в Москві, глуха 
стіна, яка виходила на Арбатську вулицю, була декорована фальшивими 
вікнами, що відповідало естетиці вулиці, яка давно об’єднала будинки, 
повернувши їх обличчям до себе.

Згадані документи дозволяли звести дерев’яну одноповерхову не-
житлову будівлю з покриттям даху залізом і наказували відремонтувати 
будівлі під №№ 1, 2, 3, 4, 13. Крім того, було велено побудувати цегляні 
брандмауери. Взагалі вражає грунтовність і капітальність забудови ділян-
ки № 599, в основному кам’яними з залізними дахами, що постійно вдо-
сконалювалися.

Фактично ми зафіксували стан забудови землеволодіння № 599 на той 
час, коли Гоголь помер, тобто на початку другої половини ХІХ століття. 
Варвара Крекшина, тоді вже майже 80-річна генерал-майорша, мала влас-
ний будинок на Тверському бульварі. Земельна ділянка № 599 на той час на-
лежала знову жінці — штабс-ротмістрші Пуколовій Єлизаветі Петрівні. 
В 1872–1873 рр. у західній частині двора по червоній лінії Арбату за про-

ектом архітектора Д. Гущина було побудовано окремий триповерховий 
будинок, а земельна ділянка отримала новий номер — 636-й і позначалася 
в документах за № 636/599. Тоді на ній розміщувалося п’ять житлових це-
гляних будинків і дві службові, також цегляні, будівлі. З цього часу домов-
ласником був спадковий дворянин Олександр Іванович Ромейко. Після 
його смерті в 1916 р. земельна ділянка до Жовтневої революції знаходи-
лася під рукою його дружини Олени Миколаївни Ромейко.

Мешканці арбату  
за часів Гоголя та Шевченка

Спробуємо «населити» Арбатську вулицю (тепер — Арбат) живими людь-
ми, які мешкали на ній за часів Гоголя та Шевченка чи трохи пізніше, тоб-
то назвати поіменно всіх, хто мав тут власний будинок. Робота виявилася 
дуже непростою, але в книзі «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на 
Старому Арбаті» (2006) було вперше оприлюднено прізвища арбатських 
сучасників двох українських геніїв. Йшлося про це й у книзі «Тарас Шев-
ченко: „Моє перебування в Москві“» (2007). Після того ще довго вивчав 
списки домовласників усієї Арбатської дільниці, й тепер можу уявити її 
соціальний склад за часів Гоголя та Шевченка, який відображав процеси, 
що проходили в арбатському ареалі.

Передусім, про сусідів Єлизавети Пуколової — домовласниці на тери-
торії нинішнього будинку № 9. Неподалік в Афанасьєвському провулку мали 
власні будинки купчихи Феоктиста Травникова і Олександра Бобильова; 
міщанки Євдокія Максимова та Ганна й Уляна Лазареви. Найближчими 
сусідами Пуколової на Арбатській вулиці були: титулярний радник Олек-
сандр Нємчинов, купці Макар Лапін і Федір Большой, селянин графа Ше-
реметєва Григорій Марковкін, «кандидат Санкт-Петербурзької Академії» 
Олександр Стрекалов і губернський секретар, князь Петро Голіцин.

На іншому боці Арбатської вулиці, що входила до Пречистенської 
дільниці, мали володіння: надвірний радник Степан Лошаківський; цехо-
ва (майстри, які мали цех з пошиву одягу чи взуття, білизни або капелю-
хів, виробництва меблів чи карет тощо) Марія Аріола; чиновник 12 класу 
Авдій Лазарик; підпоручиця Катерина Семичева; генерал-майор Федір 
Тиньков; колезькі асесори Михайло Хрущов і Михайло Лопиревський; ку-
пець Іван Селівестров; дочки надвірного радника Єлизавета й Ольга 
Вельяминови; штабс-капітан Микола Новиков. Чотири будинки мав на 
Арбаті та в Кривому провулку князь Микола Меншиков. Далі жили: міща-
ни Афімія Мокєєва і Семен Дубровін; цеховий Костянтин Виноградов; 
купець Семен Буров; надвірний радник Никанор Хитров. Поруч стояли 
будинки церковнослужителів паламаря Івана Любимова, протоієрея Сер-
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гія Платонова, дяка Петра Голосова. Далі жив статський радник Микола 
Васильчиков. На цьому боці Арбатської вулиці знаходилося також при-
міщення Московської провіантської комісії.

На протилежному боці вулиці, що входила до Арбатської дільниці, 
жили штатські (цивільні) чиновники: дійсний статський радник, князь Ми-
хайло Оболенський; титулярний радник Іван Тоон; таємний радник Олек-
сандр фон-Дребуш; колезька радниця Софія Митькова; колезька асесорша 
Ганна Писемська. Чимало будинків належали військовим чинам: генерал-
майорам Миколі Бутурліну і Сергію Самсонову (біля Арбатських воріт); 
полковницям Олімпіаді Насакіній, Ганні Прожевській і Катерині Дави-
довій; секунд-майору Петру Загряжському (мав також будинок на Молча-
нівці); поручику Петру Кікіну; дружині генерала від інфантерії Єлизаветі 
Головіній. Окремо виділимо купців: Федір і Петро Староносови; Сергій 
Славний (біля Арбатських воріт); Микола Кубєєв (лавка на Смоленській 
площі); Ганна Шоріна, Олександра Корольова. Серед інших — почесні гро-
мадяни Микола Троїлін і Марія Комарова, дяк Євграф Остроумов, цехо-
вий Гільдебрандт. На цьому боці вулиці знаходився також будинок «Комі-
тету Імператорського Московського людинолюбного товариства» (при 
церкві Миколи Явленого).

Домовласниками на Арбатській вулиці були три князі — Петро Голі-
цин, Михайло Оболенський і Микола Меншиков. Так само було в інших 
куточках Арбатської дільниці. Скажімо, дійсний статський радник, князь 
Сергій Сергійович Гагарін мав землю в Трубниковському провулку, ко-
лезький регістратор, князь Лев Миколайович Гагарін — будинок на вули-
ці Новинський вал, генерал-майор, князь Павло Гаврилович Гагарін та 
гвардії полковник, князь Олександр Черкаський — на Великій Нікітській, 
князь Олексій Кропоткін — в Денежному провулку, княгиня Дар’я Волкон-
ська мешкала біля Пречистенських воріт, княжна Софія Голіцина — в Га-
гарінському провулку, графиня Аграфена Єфімовська мала будинок на 
Великій Молчанівці, дійсний статський радник, граф Олексій Зубов — на 
Поварській, граф Платон Зубов — у Гранатному провулку, барон Михайло 
Боде мешкав на Поварській, баронеса Анна Корф — на Малій Нікітській 
вулиці тощо. Всього в Арбатській дільниці нараховувалося понад двад-
цять дворянських прізвищ з почесним титулом барона, князя та графа, в 
тому числі Мещерські, Щербатови, Урусови, Ухтомські, Мансирові, Боб-
ринські... У гоголівські часи дворянам належала керівна роль у міському 
самоуправлінні.

На Арбатській вулиці 13 домовласників належали до чиновної знаті 
та дрібніших рангів, а в усій Арбатській дільниці їх нараховувалося по-
над 180 (!). Вони представляли практично всі щаблі Табеля про ранги. Не-
сподівано багато виявилося домовласників, які належали до військової 
знаті і менших чинів — 11 прізвищ на Арбатській вулиці і близько 160 (!) 
в Арбатській дільниці. Дивно, що така інформація в арбатознавчій літе-

ратурі раніше не зустрічалася. В арбатському ареалі деякі будинки на-
лежали дрібним власникам «із дворян», зустрічалися «з дворян дівиці» 
тощо.

Вісім купецьких прізвищ на Арбатській вулиці та численні купець-
кі домоволодіння в усіх кінцях Арбатської дільниці чітко окреслюють 
тенденцію, що набирала силу в гоголівські часи. В 70-х рр. і особливо у  
80-ті рр. купецтво набуває переваги у міських справах. Після виборів 
1877 р. купцям належало близько 80 % гласних міської думи. Брат і се-
стра Селіверстови мали будинки на Поварській і на Великій Молчанівці, 
купець Максим Козаков жив у Єрмолаєвському провулку, а купець Олек-
сандр Деген — на Остоженці, купець Гаврило Брюшков купив землю в Па-
лашевському провулку, а Василь Карнаухов — у Зачатьєвському провулку 
тощо. Всього в Арбатській дільниці нараховувалося близько 70 купець-
ких домоволодінь. Серед їх власників були Бакланови, Бокови, Головасті-
кови, Козакови, Кожухови, Ламакіни, Лодкіни, Мамрови, Понизовкіни, 
Смуренкови, Тулупови та інші.

Ще більше — майже 80 домовласників (з них чотири з Арбатської вули-
ці) були церковнослужителями — протоієреї, священики, диякони, дяки, 
паламарі. Це й зрозуміло, бо на той час в ареалі Старого Арбату діяло 
понад 30 храмів і 4 домових церкви. Серед церковнослужителів зустрі-
чаємо прізвища Архангельських, Богородських, Богословських, Воздви-
женських, Лаврових, Остроумових, Преображенських, Святославських, 
Троїцьких, Фівейських, Цвєткових... Окремим рядком скажемо про про-
скурниць. Їх в Арбатській дільниці нараховувалося 13 (Казанцева, Петров-
ська, Протопопова, Сахарова, Федорова та інші).

Серед мешканців Арбатської вулиці зустрічаємо двох почесних гро-
мадян, а в Арбатській дільниці вони володіли більш як десятьма будин-
ками. Скажімо, почесний громадянин Микола Лузін жив у Великому 
Бронному провулку, а Семен Лєпьошкін — на Смоленському ринку. З 
московських міщан на Арбатській вулиці виявлено лише два прізвища, 
втім, у всій Арбатській дільниці вони володіли майже 60-ма будинками. 
Близько 10 будинків числилися за цеховими. Навіть селянин графа Ше-
реметєва, домовласник з Арбатської вулиці, не був одиноким. В Єрмо-
лаєвському провулку знаходився будинок Івана Соколова, а у Великому 
Козихинському — Тимофія Головкіна, обидва — колишні «селяни графа 
Шереметєва». Двома будинками володіли вчителі: домашня вчителька 
Лідія Марконет жила на Спиридонівській вулиці, а вчитель Михайло Тер-
новський — у Малому Бронному провулку. Єдиною серед домовласни-
ків була дружина аудитора Марія Подчиньонкова, яка жила біля Арбат-
ських воріт.

Серед людей мистецького світу домовласниками на той час були ар-
тистки: Єлизавета Гартман — в Благовіщенському провулку, Акуліна Мед-
ведєва — в Дурновському, Анна Федорова — в Гранатному і танцмейстерша 
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Катерина Лобанова — в Серєбряному провулку. В Старому Конюшенному буди-
нок був записаний на дружину відомого актора Василя Живокіні (працю-
вав у Малому театрі півстоліття — з 1824 до 1874 рр.) Мотрону Живокіні. 
Два будинки числилися за театральними службовцями — капельдинера-
ми. Що ж до інших представників інтелігенції та художньої богеми, то 
вони не мали власних будинків.

Не виключено, що хтось із названих арбатців свого часу зіткнувся з 
Гоголем чи Шевченком на московських вулицях чи в провулках.

Прикмети вуличного  
життя Москви

Мені вдалося знайти яскраві й правдиві картини, залишені таланови-
тим побутописцем Москви сорокових років, сучасником Гоголя і Шев-
ченка, призабутим письменником Іваном Кокоревим (1826–1853). Ось що 
він писав про Москву Гоголевої присутності в ній:

«В продолжение двух-трех часов путешествия в Москве можно встре-
тить все степени развития городской жизни, начиная от столичного 
шума и блеска до патриархального быта какого-нибудь уездного городка. 
Идешь, например, по широкой бойкой улице, с домами как на подбор, 
один другого лучше; по стенам из окон, из дверей манят тебя вывески 
всякого рода и цвета; направо и налево снуют пешеходы; мостовая горит 
под бегом рьяных коней; двери лавок устают затворяться и отворять-
ся; узлы, кульки, тюки, ящики ежеминутно шмыгают то с возов, то на 
воза...

Только что перебежал улицу, сделал несколько шагов, глядь — совер-
шенно другая декорация: всю улицу вдоль перерезает широкий бульвар 
с ветвистыми липами; по обеим сторонам его тянутся степенные дома, 
разнообразные по наружности, но одинаковые по цели, которую име-
ли в виду их хозяева — устроить жилище для себя, а не помещение под 
известное число торговых заведений; приволье, простор, иногда даже 
слишком, видны во всем — и в богатых покоях, в которых есть где раз-
вернуться старинному хлебосольству, и в разных службах, занимающих 
просторный двор, с воротами настежь, и в тенистых садах, обнесенных 
решетчатым забором...

Еще несколько шагов — и другая картина... Вот она — область просто-
го, идеального быта. Нет здесь ни мостовой, которую красиво заменяет 
зеленый луг с торною дорогою посредине; нет никаких принадлежнос-
тей городской суетной жизни; нет ни одного торгового или увесели-
тельного заведения, если не считать двух мелочных лавочек с товаром 
рублей на сотню в каждой... Домики, все без исключения, деревянные, 

одноэтажные, выстроены по правилам свободной архитектуры, один 
смотрит вправо, другой влево, и почти все имеют способность скло-
няться набок; на лавочках у ворот посиживают старушки, занимаясь 
вязаньем чулок; дети, милые дети, бойко играют в бабки или в шары; 
мохнатые куры безбоязненно разгуливают по улице, роясь в земле; на 
лугу пасется идиллическая корова; в луже, которую принято называть 
прудом, полощутся утки... Пройдешь этим укромным предместьем 
Москвы, — и пошли тянуться с обеих сторон огороды, замелькали са-
раи, крытые соломой, начали встречаться мужики и бабы, кто на кось-
бе, кто на пашне». Спостережливий француз Астольф де Кюстін, який 
відвідав Москву в гоголівські часи, також звернув увагу на характер 
московського міського пейзажу: «Підніміться на гірку, навіть невисо-
ку, відчиніть вікно, вийдіть на балкон або на терасу — і перед вашими 
очима з’явиться нове, величезне місто, що розкинулося на пагорбах, 
між якими пролягають ниви, ставки, навіть ліси; місто-село, оточене 
полями...»

Гоголь любив окраїнну Москву. Садиба Михайла Погодіна біля Дівочого 
поля, в якій він жив, знаходилася саме у такому місці: «Я в Москве. Дни 
все на солнце, воздух слышен свежий, осенний, передо мною открытое 
поле, и ни кареты, ни дрожек, ни души, словом рай...»

Узагальнюючи, можна сказати, що московський пейзаж упродовж 
ХІХ століття, особливо у першій половині, зберігав камерний, а то й 
патріархальний характер, що утвердився в післяпожежний період. Роз-
ташування й невеликі розміри будинків робили Москву антиподом Пе-
тербурга.

Коли Москва ще спала, в «калашнях» уже акуратно накладали калачі 
й сайки у великі довгі лотки. Лунали церковні дзвони, вулиці наповню-
валися людьми. Хтось прямував до храму, ішли у своїх справах кухарі, 
чиновники поспішали на роботу, з’являлися візники, купці в торгових 
рядах відчиняли лавки і розкладали товар. Двірники, ліниво потягу-
ючись, виходили з лопатами прибирати сніг, водовози гуркотіли мос-
товими, жебраки влаштовувалися біля церковних огорож, кучери вели 
коней у кузні, студенти тягнулися до університету, а діти з сумками — в 
училища, п’янички поспішали похмелятися в шинок, де хожалий (по-
ліцейський) обходив будочників. З дворів вибігали хлопчики з доручен-
нями від господарів. Про них Петро Вістенгоф узагальнююче писав 
так: «Мальчик на посылке обыкновенно старается поместиться на за-
пятках проезжающего экипажа... Вообще московский мальчик своево-
лен, лукав, задорен между товарищами и почти всегда имеет страсть к 
голубям...»

Уже зранку в дворах з’являлися всюдисущі московські лахмітники зі 
своїм незмінним викриком скрипучим голосом: «Берём!» Петро Вістен-
гоф спостеріг: «Московские улицы оглашаются криком людей, которые 
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не продают, но покупают все, что вам угодно, только бы оно было старое 
и дешевое; часто вы встретите их на больших улицах и услышите: старые 
голенища продать, нет ли бутылок, штофов, всякого старья, тряпья и 
старого заячьего меха продать?»

Той же Вістенгоф писав ще й таке: «На улицах Москвы появляется 
множество хорошеньких женщин, которые, не имея гроша в ридикю-
ле, отправляются в город, в надежде и на кредит купца, и на случайную 
встречу с обязательным знакомым, который из вежливости иногда пла-
тит за покупку».

Опівдні московська мостова починала двигтіти від великих екіпажів, 
фаетонів, прольоток, дрожок, колясок, карет (гуркіт стояв неймовірний, 
бо шини були тоді металевими) — багаті і заможні москвичі робили візи-
ти, молоді люди і панянки їхали до модних магазинів на Кузнецький міст 
(Гоголь якось занотував у записній книжці: «На Лубянке, пройдя Кузнец-
кий мост...»).

Були й такі гультяї, які прокидалися опівдні, а то й о другiй годинi і, 
витративши чимало часу на туалет, виїжджали з дому: «Куда — это часто 
они сами не знают, такие люди обыкновенно садятся в фаэтон и, поду-
мавши несколько минут, говорят кучеру: пошел из ворот направо, потом 
налево, пошел прямо, перегони вон эту карету, стой, стой! ... Тут госпо-
дин выскакивает из фаэтона, чтобы поговорить несколько минут со сво-
ею знакомой, идущею по тротуару в хорошенькой шляпке, надетой на 
затылке, и в кисейном платье, под которым жестоко накрохмаленная 
юбка производит шум по улице; сказавши с этою знакомою несколько 
слов, господин опять прыгает в фаэтон...»

Цікавий аналіз соціальної і професійної ролі московських екіпажів і 
московських «виїздів» зустрічаємо у М. Богословського: «Крупные док-
тора, получавшие хорошие гонорары, ездили летом в каретах, а зимою 
в парных санях непременно с высокою спинкою. Между экипажем, в 
котором ездил доктор, и получаемым им гонораром существовала обо-
юдная связь. Выше был гонорар — лучше был и выезд, пара лошадей 
и карета, но, с другой стороны, и высота гонорара при первых или 
случайных визитах определялась по экипажу... Можно было встретить 
одиночные и парные „сани с верхом“ таким же, каким покрывались 
пролётки и коляски; в таких санях с верхом ездили архимандриты 
мужских и игуменьи женских монастырей и вообще „монастырские 
власти“».

О четвертій годині починався обід, і місто завмирало на годину. 
Потім оживало знову, але ділове життя доволі швидко заступало до-
звільне. Безліч москвичів і гостей міста заповнювали, особливо вліт-
ку, московські сади і бульвари, та о будь-якої пори — трактири і ка-
баки. У Гоголя в записній книжці: «Народ. Увеселительные дома с 
кабаками».

«Давай бали...»

Коли Гоголь бував у Москві, у моді були сезони балів, і з усіх кінців міста 
безкінечна низка карет тягнулася до під’їзду Дворянського зібрання або на 
Поварську, Арбат і Пречистенку, де московські багатії давали пишні бали. 
Сучасник писав: «Вся Поварская в буквальном смысле запружена была 
экипажами, которые по обеим сторонам улицы тянулись до Арбатских 
ворот... Кого тут не было, начиная с главнокомандующего до нашего бра-
та, студента, от альфы до омеги!»

Поет пушкінських і гоголівських часів Володимир Філімонов писав 
про бальні куточки тодішньої Москви:

В Москве родной по всем углам,
На горках, на буграх, на скатах, средь долины
Их было много тут и там:
В Арбатской улице дворянской,
В аристократии Тверской,
В прямой, широкой, хоть Мещанской,
В Басманной, исстари богатой красотой,
И в хлебосольной Поварской...

Про самі московські бали краще від Пушкіна не скажеш:

Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц лёгкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Все чувства поражают вдруг.

До півночі життя міста завмирало, але дві-три години потому розпо-
чиналися роз’їзди з балів і Дворянського зібрання...

Про бали читаємо у того ж Пушкіна, як про «світ пустий»:

... всех занимает
Такой бессвязный, полный вздор,
Всё в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Вопросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки...
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Від Москви дорогущі бали розпульсовувалися всією Росією, і в 
«Мертвых душах» «отзывался неблагополучно Чичиков о балах вооб-
ще»: «Кричат: «Бал, бал, веселость! — просто дрянь бал, не в русском 
духе, не в русской натуре; черт знает что такое...» До цього місця в творі 
належить начерк на окремому листі зі слів Чичикова: «Балы! Ну, что... 
Балы... сколько на платье да тряпки денег усадят! Сколько муж ни делает 
канальства, бездельничества и мерзостей из-за того, чтоб жене достать 
денег на наряд, а жена рядится затем, чтобы мужу же поставить рога!.. 
Балы!., так перепуталось все, что не знаешь теперь, кто с кем живет... 
Все стало родня! Балы! Подумаешь, человек разумное животное, и этак 
проводит время. Оденется, как прилично взрослому человеку во фрак, 
а ногою дряг, дряг. Видно, что весельчак. Народ, по крайней мере, если 
веселится, так и вскрикивает, и приседает, видно, что веселится. А здесь 
выступает мелочно. Дурак, глядит сова совою, а ногою дряг, точно как 
будто блохи кусают его за ногу. Говорят друг с другом о сурьезном, а но-
гою дряг, дряг... Разве это веселость... Балы. Балы! В губернии голод, а 
они балы. Ведь именья, небось ведь, или закладывает или продает! Всяк 
лезет в чиновники, чтобы на счет всех жить, а не на свой. Чтобы кутить 
да пьянствовать».

У московській моді були благодійні бали, бенкети й маскаради. Петро 
Вістенгоф, наприклад, писав: «Маскарады Немецкого клуба под Новый 
год и в субботу на масленой, которые начинаются почти тотчас после 
дневного бала в Благородном собрании, бывают так многолюдны, что в 
них съезжается посетителей до 9000 человек.

Для этих огромных маскарадов, а равно для маскарадов, даваемых в 
пользу бедных французов и немцев, Благородное собрание уступает свои 
красивые залы; они соединяются посредством лестниц с залами немец-
кого клуба, находящимися в одном и том же доме, и наполняются посе-
тителями».

У збереженій частині другого тому «Мертвых душ» є фрагмент, де Ви-
шнєпокромов говорить:

«– ...Капиталы не должны быть в одних руках. Это теперь предмет 
трактатов во всей Европе. Имеешь деньги, — ну, сообщай другим: угощай, 
давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мас-
терам, ремесленникам».

У зв’язку з цим цікаво зазначити, що в ніч з 9 на 10 лютого 1849 р. у 
Москві у будинку військового генерал-губернатора Арсенія Закревського 
відбувся маскарад, організований його дружиною. Гоголів друг Степан 
Шевирьов писав про нього: «Москве, непрерывно благотворящей, можно 
иногда и повеселиться. Торговля оживилась. Магазины и лавки не наго-
товлялись товару. Фабрики приходили в деятельность. Заработная плата 
умножалась. Портные и ремесленники не находили времени. Около бо-
гатеющего купца, около довольного ремесленника сытнее был и бедный. 

Признано экономами за лучшее средство благотворения народу и обще-
ству возбуждать труд, деятельность, давать повод к работе» (Барсуков Н. 
Жизнь и труды М. П. Погодина. — СПб.: Типография Т. М. Стасюлевича, 
1896. Т. 10. С. 206). У зв’язку з цією статею Шевирьова Іван Аксаков 1 бе-
резня 1849 р. писав батькові: «Заметили вы тут слова о благотворитель-
ности, о пользе роскоши и расточительности? И какой вздор все это! 
Никогда не полезна роскошь, ибо она непроизводительна и расточает 
капиталы, которые, действуя как капиталы, в тысячу раз полезнее, неже-
ли в бесконечно малом раздроблении. По крайней мере так учила меня 
политическая экономия...»

Відповідь Сергія Аксакова свідчить про те, що під час читання листа Іва-
на Аксакова був присутній Гоголь.

Утім, гуляннями та балами жила далеко не вся Москва, в Замоскво-
річчі, населеному в основному міщанами й купецтвом, життя проходило 
зовсім інакше — патріархально, спокійно, замкнено в сімейному побуті. 
В довгих провулках не було жвавого руху і рідко коли гриміла мостовою 
карета, на яку майже завжди виглядали з вікон...

До того ж із часом історичний занепад дворянства суттєво зменшив 
безтурботне бальне життя в Москві. Той же Пушкін уже встиг зафіксува-
ти: «Куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда дева-
лись пиры, чудаки и проказники — все исчезло... Нынче в присмиревшей 
Москве огромные барские дома стоят печально между широким двором, 
заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным 
гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину тридцать ру-
блей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для 
пансиона — и то слава Богу! На всех воротах прибито объявление, что 
дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанима-
ет. Улицы мертвы. Обеднение Москвы доказывает обеднение русского 
дворянства». Московські веселі й безтурботні компанії поступово пере-
биралися до демократичних, але впорядкованіших, ніж попередні каба-
ки, трактирів, що були невід’ємною ознакою московської вулиці.

Про московських поліцейських,  
пожежників і візників

Петро Вістенгоф вихваляв московських поліцейських: «Неусыпными 
попечениями светлейшего градоначальника устройство полиции доведе-
но до совершенства... Все полицейские чиновники вежливы, услужливы; 
при малейшей в них надобности обывателя спешат немедленно оказывать 
всякое со своей стороны содействие. Само собою разумеется, такие каче-
ства — причина того, что полиция пользуется от жителей тем уважением, 
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которое свойственно этой большой отрасли внутреннего благосостоя-
ния столицы». Не без того, але в 40-х рр. ХІХ століття прогулянка москов-
ськими бульварами вночі була доволі небезпечною. Це стосувалося на-
віть центра міста. Сучасник писав про район Страсного бульвару 1850-х рр.: 
«Я хорошо помню, как иногда при наступившей темноте, но даже еще не 
поздно вечером, с площади доносились крики: „Караул, грабят!“, и от нас 
более храбрые выбегали на площадь, а менее мужественные отворяли 
форточки и возможно внушительно и громко возглашали: „Идем!“». Так 
і було, бо поліцейських стражників було мало, будочники чергували біля 
своїх будок, а темрява...

Та заради справедливості зауважимо, що за деякими даними в середи-
ні ХІХ століття в чотирьохсоттисячній Москві за рік відбувалося лише 
5–6 убивств, декілька грабежів, близько 400 шахрайств і 700 крадіжок. Дві 
третини злочинів розкривалися. На гірше ситуація почала змінюватися 
з початку 60-х рр. ХІХ століття. За Гоголевих часів з порушниками гро-
мадського порядку вчиняли дуже просто. Провинні лакеї, кучера, повари 
тощо із кріпосних відсилалися їх панами до поліції, де їх, залежно від 
письмового прохання господарів, шмагали хлистами. Так само карали і 
вільних людей з міщан і фабричних робітників. Цікаво, що ці екзекуції 
схвалювали самі провинні, бо подібна розправа звільняла їх від судової 
тяганини і позбавлення волі за незначні правопорушення. Нерідко такі 
покарання мали публічний характер і викликали неприхований інтерес 
у обивателів.

Опалювалася Москва печами, тому вози, що розвозили дрова по сади-
бах, були найпершою ознакою ранкового міста разом з димами над ди-
марями будинків. Улітку для безпеки від пожеж усім жителям, які мали в 
дворах дерев’яні будівлі, заборонялося топити, більше того, на устя печі 
привішували воскову печатку, наявність якої час від часу перевіряли. 
Дерев’яна Москва споконвіку горіла часто й страшно. Відомий мандрів-
ник де Бруїн, який відвідав місто в 1692 р., писав про його готовність до 
пожежі: «В Москве есть особая стража, наблюдающая во все часы ночи и 
поднимающая тревогу немедленно, как только произойдёт подобное не-
счастие». За часів Катерини ІІ пожежна варта отримала певну систему і 
порядок. У москвознавця Івана Кондратьєва читаємо: «Но кому, собствен-
но Москва обязана устройством пожарной команды, так это бывшему в 
царствование Александра I обер-полицеймейстеру Москвы А. С. Шульги-
ну. В этом отношении он сделал полное преобразование. Пожарных сиг-
налов на каланчах при нем тогда еще не было, а при пожарных командах 
всегда было по нескольку казаков с оседланными лошадьми, которые в 
случае пожара давали знать о том в соседние части. Но несмотря на это, 
пожарные являлись на пожары с изумительной скоростью. Лошади под 
обозом были превосходные, самый обоз и сбруя в блестящем щегольском 
виде. Команда в соответственной времени одежде, без металлических 

шлемов. Набор пожарных лошадей тогда подкреплял не то закон, не то 
обычай отбирать у всех лошадей за неосторожную езду по улицам и отда-
вать в пожарную команду без судебного на то определения. Это правило 
при некоторых случаях влекло за собой вопиющую и притеснительную 
несправедливость. Шульгин на пожарах отличался молодецкой неустра-
шимостью и мастерскими распоряжениями».

Справді, з початку ХІХ століття в місті діяли професійні пожежні ко-
манди, які володіли кращими кіньми. У кожній дільниці міста за безпе-
кою стежили брандмейстери (начальники пожежних команд). Централь-
не пожежне депо знаходилося на Пречистенці. До речі, навпроти нього з 
1835 р. жив у знаменитому «Пречистенському палаці» Гоголів знайомий 
Денис Давидов, який невдовзі продав його державі, нарікаючи, між ін-
шим, на неспокійну близькість головного пожежного депо. До речі, тут і 
донині знаходиться Управління державної протипожежної служби ГУВС 
міста Москви.

Уже тоді кожній пожежі присвоювали номер. «Перший» мала закрита 
пожежа (дим видно, а вогню немає). «Другий» мала подолати одна по-
жежна частина. За «третім», коли вогонь виривався назовні, виїжджали 
вже три пожежні частини. А найнебезпечнішим був «п’ятий», що збирав 
усі пожежні частини, бо загрожував значній частині міста. В обозі, що ви-
їжджав на пожежу, везли багри, машину, що качала воду, бочки з водою, 
труби, шланги. Попереду обозу нісся верховий з палаючим факелом і тру-
бив у мідну трубу.

Ще раз звернемося до Петра Вістенгофа: «Во время пожара пожарная 
команда, находящаяся в Москве в удивительном устройстве, поражает вас 
быстротою своих действий и тем самоотвержением, какое показывают 
заслуженный начальник и простой солдат. Пожарный с удивительным, 
свойственным русскому бескорыстием, воспламеняемый примером сво-
их старших, спасает ваше имущество и лезет за вас в огонь, не требуя ни-
какой благодарности; ему одобрительный привет начальника: спасибо, 
братцы! вознаграждает все опасности. Несмотря на огромное простран-
ство столицы, с первым появлением пожарного сигнала на Московском 
депо несколько частей, сообразно сделанным распоряжениям, уже нахо-
дятся на пожаре, как будто они его предвидели. При звоне колокола, упо-
требляемом только в случае тревоги, днем ли то или в глубокую полночь, 
пожарные в совершенной тишине бегут, сохраняя перенумерованный 
между собою порядок, отворяют конюшни, запрягают не более как в 3 
минуты тем же затверженным порядком лошадей и вихрем несутся на 
пожар».

Про дії пожежників (їх Вістенгоф знову таки перехвалив) дізнаємося 
з опису Бодянського, який залишив розповідь про відому пожежу у Велико-
му театрі в березні 1853 р., що виявила чимало прорахунків в організації 
пожежної безпеки в Москві:
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«Замечательно, что после перестройки в 1843 году доносили госуда-
рю, что театр снабжен тысячами ведер воды в водоеме, проведенной 
из Сухаревой башни, так что стоит только открыть краны, и все было 
бы покрыто водою. Но теперь в водоеме с незапамятного времени 
не было ни капли воды, краны заржавели, а стольная занавесь, кото-
рая могла быть спущена сверху и отделить на время пожара партер 
от сцены, тоже никуда не годилась. Говорили также, что и профессор 
химии тогда доказывал невозможность сгореть театру, уверяя, что его 
скорее можно потопить, чем сжечь. „Что ж, — сказал я, узнав об этом, 
пришедши в профессорскую, от товарищей (в среду, когда горел еще 
театр). — Ведь вышло-то одно и то же: не удалось потопить, как при-
вел Бог затопить“». Бодянський відзначив також, що пожежної драби-
ни не вистачало на висоту Великого театру. Іншим разом, 19 лютого 
1855 р., Бодянський розповів про швидко погашену пожежу в універ-
ситеті, свідком якої був сам: «Заметили сильный дым из трубы... и, ска-
зав о пожаре,.. побежали кругом на двор, куда уже прискакала одна 
часть (Тверская)... Труба пожарная уже действовала... вскоре всё по-
тушено» (Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857. — М.: Жизнь и мысль, 
2006. С. 81–82, 158).

На початку 40-х рр. ХІХ століття у місті нараховувалося майже 12 
тисяч візників. Вони панували на московських вулицях, славилися сво-
єю розгнузданою лайкою і зустрічалися на кожному кроці. Сучасник 
писав: «Извозничья ругань славилась в Москве, и существовало даже 
выражение: „ругаться по-извозчичьи“». Московський лінгвіст Володи-
мир Єлістратов зазначає: «В Москві існувала, можна сказати, грандіоз-
на візницька культура з її багатющим лексиконом...» На всіх площах і 
майже на кожному великому перехресті, біля готелей знаходилися бір-
жі (стоянки) візників. Через те, що вони були платними, там зазвичай 
стояли візники з добрими кіньми й пристойними екіпажами. На біржі 
можна було взяти кабріолети, ресорні дрожки та прольотки, запряжені 
одним конем. Бідні візники в пошуках клієнтів їздили містом. Нічного, 
бідного візника називали «ванькою», маючи на увазі «поганий виїзд». 
Термін «ванька» ввійшов навіть до словника Володимира Даля і пояс-
нювався як «зимний легковой извозчик на крестьянской лошадёнке и 
с плохой упряжкой, который не стоит на бирже, а стережёт ездоков 
по улицам». Щодо назви візників «ваньками» Загоскін у книзі «Москва и 
москвичи», написаній на початку 40-х рр., розмірковував: «Почему все 
дешёвые извозчики, которые появляются в Москве зимою, а исчезают 
летом, называются ваньками? Неужели потому, что первый крестьянин, 
который задумал покинуть зимою свою деревню и приехать в Москву из-
возничать, назывался Иваном?.. Или не потому ли, что крестьяне вооб-
ще любят это имя и почти всегда из трёх мужиков, взятых наудачу, один 
называется Иваном?»

Москвознавець Іван Кокорев писав: «Назвать простого живейного 
извозчика-москвича ванькою — значит нанести страшную обиду его 
амбиции и задеть его репутацию». Найчастіше ваньками були селя-
ни, які підробляли візництвом у Москві взимку: «Франт садился в его 
сани с видимым презрением, которое ванька давно привык сносить 
от чужих и от своего брата извозчика. Бывало, наскочит лихач, да 
отломает своею здоровою оглоблею некрепкий задок его саней и еще 
ругается, как обыкновенно ругаются извозчики; бывало, лошаденка 
его, ни с того ни с другого, начнет дурить и загородит дорогу в каком-
нибудь тесном месте, а тут несется карета, которая того и гляди унич-
тожит и бедного ивана и его родимого коня; или нападет будочник, да 
начнет тузить за то, что стал неловко — видишь, очень близко к тро-
туару, также случалось, что наймет его какой-нибудь негодяй, гоняет 
целый день по городу и, приехав в Ряды или в какой-нибудь казенный 
дом с сквозными воротами, оставлет, не заплатив денег. Словом, мно-
го горя в жизни надобно перенести ваньке-извозчику!» Перевага «ва-
ньок» у тому, що вони за дешеву плату готові були везти сідока, куди 
завгодно.

Зовсім інший статус мали «лихачі», яких Загоскін називав «візниками-
аристократами». Вони мали прекрасних коней, зручні, багато вбрані 
ресорні дрожки та прольотки. Вигляд мали поважний: широка борода, 
бархатна малинова або блакитна шапка, сіряк, перетягнутий ошатним 
поясом. Послугами «лихачів» користувалися московські франти, офіце-
ри, купецькі синки, чиновники й дворяни.

До особливої категорії належали візники, які спеціалізувалися на ка-
танні веселих компаній. Вони вдягалися в російський каптан і шапку з 
павлиним пір’ям, збруя у коней була зі срібним набором і бубонцями. 
Сани для таких виїздів облаштовувалися високою спинкою, розписаною 
квітами в казковому стилі, всередині оббивалися килимами, а запрягали-
ся кращими рисаками. У такі сани сідало до шести людей, що зі дзвонами 
неслися Москвою або виїжджали куди-небудь за місто.

Можна було найняти візника й на далекі відстані. Скажімо, Гоголь у 
вересні 1848 р., повертаючись з України в Москву, взяв у Орлі бричку, яку 
обіцяв повернути. Олександру Данилевському писав: «В Москве же нанимаю 
надежного извозчика, который отвезёт к вам... и бричку в исправнос-
ти». 

Середня ціна візника на день складала: прості дрожки — 5 руб., про-
льотка — 10 руб., фаетон з парою коней — 10 руб., коляска і карета з 
четвіркою коней — 15 руб. асигнаціями. Втім постійної такси за проїзд 
не було, торгувалися візники з пасажиром іноді довго. Олександр Кочу-
бинський у спогадах зазначав, що Бодянський приїжджав до універси-
тету не на «ваньці», а на ресорних дрожках. У щоденнику Шевченка за-
нотовано, що в березні 1858 р. вони зі Щепкіним брали прольотку для 
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поїздок по Москві. Читаючи розповідь Григорія Данилевського про те, 
як Бодянський знайомив його з Гоголем, звертаєш увагу, що вони взя-
ли дрожки, хоча від помешкання Бодянського до будинку, в якому жив 
Гоголь, було всього півтисячі кроків: «Мы сели на извозчичьи дрожки 
и поехали по соседству на Никитский бульвар, к дому Талызина, где 
в квартире графа А. П. Толстого в то время жил Гоголь». Астольф де 
Кюстін свідчив, що серед екіпажів «найчисленнішими та найживопис-
нішими є дрожки — цей справді національний візок — літні сани». За 
гоголівських часів у місті з’явився перший громадський транспорт — 
довгі відкриті екіпажі з поздовжною перегородкою, запряжені парою 
коней, на півтора десятка пасажирів, які сиділи на лавках. У народі їх 
називали «лінійками». У «Мертвых душах» читаємо: «На улицах пока-
зались... неведомые линейки...» У того ж де Кюстіна: «Лінійки — дроги 
з подвійними сидіннями на вісім чоловік, які розміщуються спиною 
один до одного». Насправді в лінійці вміщувалося десять чоловік. Су-
часник описував поїздку в лінійці: «Никакой жестокий инквизитор 
не мог выдумать более мучительной пытки, как езда в этих экипажах, 
но терпеливые москвичи ездили и платили еще деньги за свою муку. 
Такого безобразия, как эти линейки, вряд ли где можно найти. До не-
возможности грязные, вечно связанные ремешками, веревочками, с 
постоянно звенящими гайками, с расшатанными лошадьми, худыми и 
слабосильными до того, что они шатались на ходу». Лінійки курсува-
ли від Луб’янської площі до Смоленського ринку, з центру до застав, 
а влітку — до Петровського парку, Сокольників, Останкіного. Їх біржа була 
на Новій площі. Пізніше москвичі користувалися ще й омнібусами — 
багатомісними екіпажами на кінній тязі з кондуктором і регулярним 
маршрутом.

На далекі відстані використовували карети-диліжанси. У середині 
ХІХ століття в Москві нараховувалося вісім закладів, які відправляли 
диліжанси до Петербурга, Володимира, Нижнього Новгороду, Тули, 
Риги, а також Харкова. У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. 
є цілий ряд поміток щодо цього: «На Тверской в доме Яковлева 6-ое 
заведение экстрадилижансов»; «Экипажи, в шестом заведении дили-
жансов. При Большом театре». Або: «Коляска дешёвая на Патриарших 
прудах, в доме Герасимова, у кучера Семёна»; «Против Хамовнической 
части коляска». Або: «Коляска венская. В Староконюшенном, на Сив-
цеве вражке, в приходе Власия, в доме Киреева 375». Цю повну адре-
су перевіряємо за «Алфавитным указателем к плану Пречистенской 
части» середини ХІХ століття, в якому справді зафіксовано будинок 
«№ 375 Киреева Кирилла Васильевича, московского мещанина, в пер. 
Сивцевом вражке».

Вельми цікаво також розшифрувати ще один Гоголів запис у ряду тран-
спортної теми: «Мясницкой части, 3 квартал в казённом доме 278 №». 

Беремо «Алфавитный указатель к плану Мясницкой части» і знаходимо 
під № 278 будинок «Правления ІV округа путей сообщения и публичных зданий, 
на проезде Чистых прудов».

Здається, Гоголь оживає у тогочасній реальній Москві...
За кордон або до Петербурга із Москви Гоголь виїжджав у спеціально-

му дорожному екіпажі — диліжансі чи тарантасі. Скажімо, 6 квітня 1840 р. 
у «Московских ведомостях» було опубліковано оголошення: «Некто, не 
имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего 
собственный экипаж, на половинных издержках; на Девичьем Поле, в 
доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя». У спо-
гадах Сергія Аксакова «История моего знакомства с Гоголем» є розповідь 
про те, як Гоголь у травні 1842 р. виїжджав із Москви до Петербурга, щоб 
відправитися за кордон:

«Я, Гоголь, Константин и Гриша сели в четвероместную коляску и по-
ехали до первой станции, до Химок, куда еще прежде поехал Щепкин 
с сыном и где мы расположились отобедать и дождаться дилижанса, 
в котором Гоголь отправлялся в Петербург... Сели обедать, выпили за 
здоровье Гоголя привезенным с собой шампанским и, сидя за столом, 
продолжали разговаривать о разных пустяках до приезда дилижан-
са, который явился очень скоро. Увидав дилижанс, Гоголь торопливо 
встал, начал собираться и простился с нами, равно как и мы с ним, не 
с таким сильным чувством, какого можно было ожидать. Товарищем 
Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной фамилией, ка-
жется немецкой, но человек необыкновенной толщины. Гоголь и тут, 
для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя 
Гонолем и даже записался так, предполагая, что не будут справляться 
с его паспортом... Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись 
дверцы дилижанса».

За часів Гоголя у Москві лише центральні вулиці мали бруківку — твер-
де камінне покриття. Мостові були, як правило, дерев’яними, а по троту-
арах прокладалися дерев’яні містки. В негоду вони завдавали москвичам 
чимало неприємностей, навіть і в післяшевченкові часи. А ще дерев’яні 
мостові під час пожеж самі спалахували й переносили вогонь на проти-
лежний бік вулиці та вздовж неї. Московський купець Іван Слонов писав: 
«Но самым главным московским отпечатком были московские мостовые. 
Это было нечто невозможное. Вымощенные крупным булыжником, всег-
да грязные и пыльные, с большими ямами, а зимой глубокими ухабами, 
они всегда были египетской казнью москвичей. На них часто происхо-
дили аварии, калечились лошади, ломались экипажи... Часто страдали и 
седоки, ломая себе руки и ноги...»

У Гоголя читаємо: «...Бричка пошла прыгать по камням...»
Гоголевий сучасник російський письменник, князь Володимир Одоєв-

ський залишив і таку характеристику московських тротуарів, з якими зі-
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ткнувся й Микола Васильович: «Лавочники... считают не только улицу, 
но и тротуар принадлежностью своих лавок... Вы найдете на тротуарах 
не только вёдра, мешки и прочий товар, но и корыта для корма лошадей, 
или решета и прочую тому подобную посуду, живописно поставленную 
рядком... Такого отсутствия всякого порядка не встретишь ни в одном го-
роде в мире». Всемосковським атрибутом були калюжі й баюри, які регу-
лярно засипали, але вони залишалися неподоланими. У свята теслі навіть 
споруджували над ними дерев’яні помости.

Про водопостачання Москви

За гоголівських часів Москва не знала каналізації. Вона з’явилась у 
Першопрестольній лише наприкінці ХІХ століття, коли від забруднен-
ня міста смертність досягла 33 людини на 1 тис. жителів. Тоді, в 1899 р., 
міський голова князь М. Голіцин записав у щоденнику: «На мою долю 
выпало пережить во главе городского управления одну из патетичес-
ких минут его — открытие канализации. Это такая операция, перед ко-
торой всё прочее бледнеет». За Гоголевих часів ситуацію можна було 
схарактеризувати пізнішими словами Михайла Салтикова-Щедріна, 
який писав, що в Москві завжди погано тхнуло, «даже на главных ули-
цах вонь стояла коромыслом». Громадських туалетів тоді ще не було, 
а ті, що стояли у дворах, забруднювали землю й поширювали сморід, 
адже нечистоти вивозилися майже завжди з запізненням. Крім того, 
деякі домовласники, користуючись недоглядом поліції, викопували 
на своїх дворах ями, куди складали нечистоти й сміття. Все це суттєво 
погіршувало екологічну ситуацію міста. Проблема відходів тяжіла над 
Москвою довго. Очевидець писав: «Москва доныне (1914 г.), несмотря 
на водопровод и канализацию, не может добиться чистого воздуха, и 
к иным дворам лучше и сейчас не подходить, но в шестидесятых го-
дах (ХІХ століття. — В. М.) зловоние разных оттенков всецело господ-
ствовало над Москвой. Уже не говоря про многочисленные, прими-
тивно организованные обозы нечистот, состоявшие часто из ничем не 
покрытых, расплескивавших при движении свое содержимое кадок... 
зловоние в большей или меньшей степени существовало во всех дво-
рах, не имевших зачастую не только специально приспособленных, но 
никаких выгребных ям...»

Ще наприкінці ХVІІІ століття потреба чистої питної води для Мо-
скви зросла настільки, що імператриця Катерина ІІ вимушена була ви-
дати указ про пошук джерел: «Москва доброй воды для употребления 
не имеет, москворецкая вода мутна и нечиста». Розвідувальні роботи 
почалися в 1778 р., а вже в 1780-му вода з Митищ надходила в місто 

трьома акведуками. У 1804 р. було відкрито новий водогін. У 1830–
1835 рр. його оновили, при цьому влаштували п’ять фонтанів, що 
склали колоритну особливість ряду площ. Шереметєвський фонтан 
знаходився на Сухаревській площі, Петровський — на Театральній, Во-
скресенський — біля входу до Олександрівського саду, Варварський — на 
Варварській площі. Проте в середині ХІХ століття в Москві всерйоз 
не вистачало води. Скажімо, взимку 1847–1848 рр. замість необхідних 
330 тис. відер на день Москва отримувала менше 100 тис. Тому в 1858 р. 
за проектом інженера Андрія Дельвіга було закінчено реконструкцію 
старого водогону, влаштовано водозбірні басейни на Арбатській, Твер-
ській, Калузькій, Серпуховській площах, біля будинку Пашкова та на 
Зацепі, а у Великих Митищах побудували помпову станцію. Довжи-
на водогону складала 45 км, але охоплювала невелику територію. До 
того ж, у будинки вода, як правило, не подавалася. На трасі водогону 
стояли чавунні водорозбірні колонки, а пізніше воду розвозили й боч-
ками. Сучасник писав: «В местностях, где не было бассейна, водовозы 
возили воду из Москвы-реки, а иногда и из других совсем уже негигие-
нических источников — небольших московских речек, прудов и т. д.». 
За цих умов у москвичів особливо високо цінувалася митищинська 
джерельна вода. В їх свідомості вона часто асоціювалася з чистою во-
дою, з чаєм (згадаємо, наприклад, картину Василя Перова «Чаювання 
в Митищах»).

Гоголів друг, поет Микола Язиков написав про митищинську воду 
вірш:

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим,
Боги сжалились над ним.
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол — и ключ кипучий
Покатился — пей, Москва!

Цей вірш, очевидно, був навіяний і тим, що один із струмків, який да-
вав джерельну воду в районі Митищ, називався Громовим і за переказами 
був відкритий «ударом грому», тобто блискавки.

Великою підмогою для москвичів були місцеві колодязі, які розташо-
вувалися біля будинку. Це було престижним фактором, що іноді навіть 
зазначалося в адресах нарівні з церквами. Записуючи свою адресу в Газет-
ному провулку всередині 1853 р., Бодянський зазначив, що будинок Ігнатьє-
ва, в якому він жив, знаходився поруч із Нікітським монастирем в «будин-
ку навпроти колодязя».
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Про харчування  
та міських рознощиків

Харчування великого міста забезпечувалося завдяки власним горо-
дам і господарствам москвичів, через базари, магазини та лавки. Харчо-
ві лавки — м’ясні, овочеві, молочні — з’явилися ще в старовину, а мага-
зини — в ХVІІІ столітті, після петровських реформ. Московські газети 
рясніли «публікаціями» (оголошеннями) про продаж всього і вся: від 
різних сортів рослинного масла — макового, соняшникового, гірчич-
ного — «на Тверской близ Охотного ряду в доме г-на Васильчикова, в 
овощной лавке Григория Семёнова» — до «хальвы (Константинополь-
ское варенье для дессерта) и маслин»; від фортепіано та коней до суше-
них фруктів у магазині на Нікольській вулиці і грибів в Охотному ряду. 
До речі, у Гоголевій записній книжці можна зустріти нотатку про те, що 
у Москві багато грибів, які нібито «розвозять» по Росії. Можна лише 
підтвердити, що в місті з грибами дійсно не було проблем, а на першому 
тижні Великого посту влаштовувався великий грибний базар. У Гоголя 
читаємо й про те, що у місті Владимирі багаті вишневі сади, а з них «ви-
шни идут в Москву». Так само в іншому місці занотовано, що мак пере-
робляється на олійницях в Арзамасі, «оттуда всё масло идёт в Москву». 
Є й такий запис: «Сало — приезжают московские купцы, но закупают на 
рынках...»

Наприкінці 40-х рр. у Москві налічувалося близько 280 магазинів, але 
незрівнянно більшу роль відігравали лавки. Майже 40 відсотків з них 
були продуктовими: овочевих — 907, борошняних — 400, м’ясних — 233, 
рибних — 60, з продажу масла — 46, чайних — 45, бакалійних — 33, конди-
терських — 28, фруктових погребів — 46.

Серед відомих московських ринків — Смоленський, Хитровка, Суха-
ревка, ринок біля Китайгородської стіни. Москвичам і гостям міста ві-
домими були лавки й магазини в Гостиному ряду, на Тверській, Кузнецькому 
мосту, М’ясницькій і Нікольській вулицях. Існувало багато невеликих ба-
зарів, які жили яскравим і цікавим життям. Чимало вулиць також пере-
творювалися на базари. Сучасник писав: «Улица московская не в улицу, 
если на ней нет продажи овощных товаров — иногда с прибавкою рома, 
виноградных вин и водок... продажи пива и меду с пивным фонтаном из 
бутылки в стакан на вывеске».

На московських вулицях, особливо центральних, можна було зустріти 
чимало рознощиків, які найперше відрізнялися кольором одягу. Петро 
Вістенгоф писав: «Бесчисленное множество разнощиков всякого рода 
наполняют московские улицы; одни из них, разодетые в синих халатах, 
продают дорогой товар; другие — в серых халатах, торгуют товаром сред-
ней цены; наконец, мальчики и бабы — разносят самые дешёвые лаком-

ства». Саме останні користувалися найбільшим попитом, у них можна 
було придбати ласощі, морозиво, всілякі ягоди, в тому числі в чашечках 
з медом, пряники, медяники, патоку з імбирем, а ще — спаржу, огірки, 
редьку, горох, яблука та груші, в тому числі сушені на паличках, а ще — ку-
рей і курчат — живих і смажених, малосольну осетрину, свіжу ікру тощо. 
Продаж, як правило, супроводжувався голосним криком, адже рознощик 
не мав де повісити рекламну вивіску. Не на лобі ж?! Цей професійний 
«крик» став особливим жанром словесного мистецтва, без якого не-
можливо уявити тодішню Москву, так само, як і без церковного дзвону. 
Кажуть, що свого часу викрики рознощиків були зафіксовані й видані в 
нотному записі.

Принаймні, у Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. читаємо:

«Крики
Владимирская клюква,
Владимирская крупна,
Эки бабашки,
Брали девушки Наташки».

Схоже, що це у Москві почуто й записано. Бо на московських базарах 
рознощики працювали весело, мало не з піснею: «По ягоду, по клюкву, 
Володимирская клюква, приходила клюква издалека, просить меди пята-
ка, а вы, детушки, поплакивайте, у матушки грошиков испрашивайте...» 
Або: «Яблочки ранет, у кого своих нет!»; «Кислых щей — в утробу влей!»; 
«Устал кричать, покупайте так!» тощо.

Цікаво, що 20 травня 1858 р. Шевченко записав у щоденник пародій-
ний вірш, який почув у сім’ї своїх друзів Уварових:

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь
Под бременем тягостной ноши.
Напрасно ты голосом звонким кричишь:
«Лемоны, пельцины хороши!»

«Яблука квашені і сливи солоні!» — кричав один рознощик. «Кавуни 
моздокські, виноград астраханський!» — волав інший. «Апельсини, апель-
сини!» — лементував третій. «Лимони!» — надривався його конкурент.

Продавці пирогами і млинцями найчастіше вишиковувалися в одну 
шеренгу, торгуючи також з приспівками: «Кому пирожки, горячие пи-
рожки? С пылу, с жару — пятачок за пару!»; «Пышки, пышки, подходите, 
ребятишки, подтяните штанишки!» Московські старожили розповідали, 
що пироги були смачними й недорогими, проте нерідко самі рознощики 
відштовхували своєю неохайністю. В історії залишилося чимало цікавих 
сценок. Скажімо, хлопчик їсть пиріг із варенням, у якому йому трапив-
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ся шматок брудної ганчірки. Він звертається до пирожника: «Дяденька, у 
тебя пироги-то с тряпкой...» Той у відповідь: «А тебе, каналья, что же за 
две копейки с бархатом что ли давать?»

На такі випадки в народі побутувала рифмована антиреклама:

Раз бабкина пирога поел
Так чуть не околел.
А как два пирога отведал,
Так неделю на двор бегал!

Цікаві й точні рядки про рознощиків залишив московський купець Іван 
Слонов:

«Среди публики по рядам ходили многочисленные разносчики, но-
сившие на головах в длинных лотках, покрытых тёплыми одеялами, жа-
реную телятину, ветчину, сосиски, пироги, сайки и проч., при этом все 
разносчики на разные голоса громко выкрикивали названия своих това-
ров... Затем ещё были интересные типы „рядских поваров“. Они носили в 
одной руке большой глиняный горшок со щами, завернутый в тёплое оде-
яло, в другой руке корзину с мисками, деревянными ложками и чёрным 
хлебом. Миска горячих вкусных щей с мясом стоила 10 коп. После еды 
миски с остатками щей и хлеба торговцы ставили на пол в рядах, около 
своих лавок, где их доедали бегавшие по рядам бродячие собаки. Потом 
приходил повар, собирал миски, тут же вытирал их грязным и сальным 
полотенцем и снова наливал в них желающим горячих щей».

На базарі частенько траплялися крадіжки. Ось хтось ніби ненароком 
випустив на волю кілька різнобарвних кульок, і публіка, задерши голови, 
витріщилася на них, та ще й жаліє незграбного покупця... Раптом у на-
товпі лунає крик: «Батюшки, обікрали!» За ним волає другий, третій... Це 
ватага карманників витратилася на привабливі кульки, щоб примусити 
всіх зазіватися...

Усі дари сільських та й місцевих городів москвичі могли просто купи-
ти, чимало з них мали власне домашнє господарство. За часів Гоголя та 
Шевченка Москвою ще розгулювали корови, які щодня давали москви-
чам тепле молоко. Та влітку більшість поміщиків із сім’ями від’їжджали 
до своїх сел. Заможні москвичі також мали підмосковні садиби, або вина-
ймали їх. Гоголь гостював у Аксакових в Абрамцевому, на Щепкіновій дачі 
у Волинському, у Шевирьова в Троїцькому, у Олександри Смирнової в її під-
московному селі Спаському Бронницького повіту, навідував Петра Вязем-
ського в Остаф’євому. Ігор Золотуський пише, що в остаф’євському архіві 
зберігся запис письменника: «5 июня 1849. Рылись здесь Гоголь...»

Москвознавець Дмитро Никифоров у книзі «Старая Москва. Опи-
сание жизни в Москве со времён царей до ХХ века» (1903) писав: 
«В пятидесятых годах прошедшего (ХІХ. — В. М.) столетия Москва счита-

лась да и была столицей русского дворянства. Помещичьи семьи поздней 
осенью, и никак не далее Рождественских праздников, наполняли Мо-
скву. В течение шести-семи зимних месяцев проживалось в Москве всё, 
что было выручено доходов с имений. Летние месяцы жизнь в деревне 
почти ничего не стоила. Усадьбы были полны всем, что требовалось для 
жизни: мясо, живность, молоко, мука, крупа — все было своё. Из Москвы 
привозили чай, сахар и некоторые бакалейные продукты».

Уже згаданий Іван Слонов цікаво розповідав про переваги московсько-
го життя в другій половині ХІХ століття (пам’ятаймо, що він заглядав 
туди з початку ХХ століття): «В прежнее время менее было опасности 
для жизни обывателя. Он не мог сгореть беспомощно в десятом этаже 
небоскрёба, куда не достает ни одна пожарная лестница; обывателя на 
улицах не давили трамваи и автомобили; лавочники не отравляли его 
фальсификацией различных жизненных продуктов, которые в прежнее 
время были баснословно дешевы и без фальсификации. Так, например: 
1 фунт черного хлеба стоил 1 копейку, пара больших вкусных калачей 5 
коп., фунт лучшего мяса 5 коп., десяток яиц 8 коп., фунт масла коровье-
го 15 коп., фунт лучшей паюсной икры 1 руб. 20 коп., фунт осетрины 15 
коп., сажень крупных березовых дров 2 руб. 50 коп. и т. д. В центре горо-
да, хорошая квартира в 4–5 комнат стоила 25–30 руб. в месяц. В то время 
не знали ни дровяных, ни квартирных кризисов, все было дешево и все-
го было вдоволь».

Про міську пошту

Міську пошту в Москві було відкрито у 1845 р., і Гоголь користувався 
нею з 1848 р., коли чергового разу приїхав до Москви. Раніше листи своїх 
панів розносили по місту лакеї та прислуга, які в святкові дні збивалися 
з ніг. Скажімо, 27 серпня 1835 р. Гоголь написав Миколі Боткіну записку 
про свій візит до нього наступного дня. 26 жовтня 1839 р. у першій поло-
вині дня Гоголь двічі писав Сергію Аксакову і отримав від нього відповідь. 
З цією метою використовував свого слугу Андрія й Осип Бодянський, коли 
надсилав записки й листи Михайлу Погодіну, Степану Шевирьову та ін. Мо-
сквичі відразу оцінили поштове нововведення. Протягом першого року 
роботи московської пошти до неї надійшло понад 160 тис. листів, а на-
ступного року — понад 200 тисяч. Листи приймалися в усіх куточках міста 
в 120 невеликих лавках. Восени 1848 р. уперше з’явилися скриньки, збиті 
з тонких дошок, оббиті жерстю й пофарбовані в яскраво-зелений колір. 
Вони були встановлені в десяти кондитерських магазинах. У 40-х рр. у 
Москві вже продавалися конверти, а у 50-х рр. з’явилися перші поштові 
марки.
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Імператорський Московський поштамт знаходився на М’ясницькій ву-
лиці й складався з цілого ряду експедицій: прийому кореспонденції і по-
силок та відправлення пошти; прийому грошей; іноземної кореспонден-
ції; розбору і видачі грошей; газетної експедиції тощо. Існувало також 
відділення поштових карет: «Почтовое отделение транспортов, карет и 
брик находится при Почтамте у Мясницких ворот». У Москві тоді вже 
працювало спеціальне Поштамтське училище. При поштамті діяла лі-
карня.

У середині ХІХ століття центральний поштамт мав п’ять своїх відді-
лень: у Сретенській дільниці, на Садовій вулиці біля Тріумфальних воріт, 
у будинку Наумової (№ 608); у Пречистенській дільниці в приході Іоан-
на Предтечі; в Якиманській дільниці на Полянці в будинку Лущевіна (№ 
392); у Басманній дільниці на Німецькій вулиці в будинку колезького асесора 
Євграфа Колоколова (№ 236); у Рогозькій дільниці на Великій Олексіїв-
ській вулиці у будинку купця Тихона Бичкова (№ 476). Улітку тимчасово 
відкривалися додаткові поштові пункти у дачних місцевостях — Петров-
ському парку і Сокольниках. Пізніше — у 60-х рр. — Москву було розділено на 
23 поштових округи.

Про порядок відправки кореспонденції та грошей дізнаємося з офіцій-
ного документу:

«Прием простых писем, денег, документов и посылок на все тракты 
внутри Империи и за границу, производится ежедневно, кроме воскре-
сенья, с 8 часов утра, в Почтамте до 2 часов по полудни, а в отделениях 
Почтамта до полудня.

Почтамт принимает для пересылки денежные суммы до неограниче-
ния, а его отделения не принимают свыше 1450 руб. сер.

Для доставления корреспондентам возможности отправлять нужные 
письма и после 2 часов дозволен прием их в самом Почтамте до 5 часов 
вечера, со взыманием добавочной платы, по 10 коп. с каждого письма» 
(Милютин И. Описание Москвы и её достопримечательностей... — М., 
1850. С. 324–326).

Рознесенням листів по Москві й дачним місцевостям займалися понад 
80 листонош. Лист, відправлений о 9-й ранку, опівдні доставлявся в най-
віддаленіший куточок міста. Між іншим, Гоголь писав: «У нас единствен-
ная исправная вещь: почтамт».

Утім, у Москві листоноші стикалися з чималими труднощами не лише 
в гоголівські часи, а й впродовж усього ХІХ століття. Московський пошт-
директор писав: «Если в Париже, Лондоне и Берлине письма доставля-
ются не в квартиры получателей, а отдаются привратникам домов; если 
в Петербурге большей частью ничего не стоит отыскать дом, а в доме 
квартиру, где живёт получатель, то Москва далека ещё от этих удобств. 
Здесь мало найти дом, гораздо труднее найти в доме того, кого нужно, и 
нередко случается, что в самом начале этих разысканий на почтальона, 

особенно в отдалённых частях города, бросается стая собак и заставляет 
его, забыв исполнение своей обязанности, искать, и не всегда успешно, 
собственного спасения».

Про хвороби та їх лікування

У середині ХІХ століття у Москві діяли близько півсотні лікарень «ци-
вільного відомства», в яких одночасно лікувалися понад 3,5 тис. чоловік, 
а також лікарні «воєнного відомства» на більш як 800 осіб стаціонару. 
Крім того, в місті працювало 10 приватних лікарень при фабриках і заво-
дах, де розміщувалося понад 1 тис. чоловік. Діяли також приватні лікар-
ні: костоправна, водолікувальна, «гальванічний кабінет», гомеопатична. 
Навіть виходила медична література. Скажімо, у записній книжці Гого-
ля за 1846–1850 рр. помічена книга: «Домашний врач Гомеопат, доктора 
Геринга. Москва, в университетской типографии. 1846, издал Форбри-
хер». У передмістях нараховувалося 13 повітових лікарень на більш як 
200 осіб. Серед великих лікувальних закладів слід відзначити Московську 
громадську лікарню, Катерининську Преображенську, Маріїнську та Го-
ліцинську лікарні, Імператорську Павловську лікарню, Московський вій-
ськовий госпіталь, Дитячу та Очну лікарні, Лікарню для чорноробочого 
класу.

З «Очерков московской жизни» Петра Вістенгофа дізнаємося:
«Главные, господствующие болезни в Москве: горячка, чахотка, апо-

плексия, паралич, подагра, водяная, сухотка, чахотка, цынготная, зуб-
ная, насморк, глазная, кашель, обыкновенные простудные припадки, 
ревматизм, коклюш, золотуха, геморрой, скарлатина, корь, оспа, лишай, 
ломота и сифилитическая. Болезни развиваются преимущественно в низ-
шем классе между ремесленниками и фабричными; распространению их 
способствуют безнравственность, неопрятность и часто невозможность 
лечиться за недостатком средств; к тому же невежды, скрывая первона-
чальное появление недуга от нерадения, дают ему развиться в высшей 
степени, предаваясь обычной неумеренности: в питье и пище. Когда же 
они достигают до совершенного изнеможения, то, по невежеству, не при-
бегают к докторам, а лечатся у каких-то баб, мужиков и отставных фель-
дшеров, которые, так сказать, замазывают наружные признаки болезни, 
давая ей полный разгул в больном теле...»

Інший сучасник — М. І. Вишняков — розповідав про це докладніше:
«Обыкновенно у нас обращались к помощи врачей уже в случае опреде-

лившейся болезни, с которой не удавалось сладить своими средства-
ми... Заговор считался действительным средством против зубной боли 
и против бородавок... Насморк и кашель лечили тем, что накапают на 
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синюю (непременно синюю) сахарную бумагу сала и привяжут их к гру-
ди на ночь или обернут шею заношенным (никак не новым) шерстяным 
чулком... Если человек бился „животом“, его поили капустным или 
огуречным рассолом, квасом с солью или давали есть печёной груши. 
Если болела голова, ставили к затылку горчичник... В чудодейственную 
силу кровоспускания, пиявок и банок все, безусловно, верили и счита-
ли эти средства панацеями во множестве болезней воспалительного ха-
рактера».

Цікава інформація міститься у листах Степана Шевирьова до Гоголя. 
Ось на початку 1847 р., тобто в рік 700-річчя Москви, він писав: «Но 
как-то грустно оно начинается. Только и слышим о больных. У меня 
весь дом кашляет». І ще: «У меня все дети были больны... До сих пор 
коклюш кругом меня раздаётся». 28 листопада 1850 р. Шевирьов пи-
сав з Москви в Одесу: «Гуляют на Москве гриппы, головные боли, 
жабы, корь и прочие приятности. Головной боли подвергся и я. Жена 
моя была больна сильным головным ревматизмом». На початку 1830-х рр. 
у Москві розпочалася епідемія холери, занесена з Бухари і Хіви че-
рез Оренбург, яка забрала життя десятків тисяч людей. Про холеру 
1847 р. Михайло Погодін писав Гоголю в листопаді: «Холера проходит. 
Действовала слабо и только на неосторожных». Утім, у червні 1848 р. 
Гоголевий однокласник по Ніжинській гімназії Костянтин Базілі пи-
сав йому з Москви: «Здесь ужасно свирепствует холера...» В березні 
1858 р., коли Шевченко хворів у Москві, за даними «Московской ме-
дицинской газеты», спостерігалося певне збільшення кількості захво-
рювань і навіть смертності в місті. Газета невпевнено пояснювала це 
так: «Несмотря на то, что колебания термометра и барометра были 
незначительны, внешние атмосферные условия в этом месяце были 
видимо неблагоприятны. Несколько раннее и неравномерное насту-
пление весны, вскрытие реки, позднее прохождение льда, долго ле-
жавшего под водою, и т. п. обстоятельства, по всему вероятию, содей-
ствовали этому». В березні 1858 р. до лікарень Москви поступило 3,9 
тис. хворих, а виписалося з них — понад 4,2 тис. чоловік. У військових 
шпиталях перебувало понад 1 тис. хворих, а до приватних лікарень 
поступило понад 280 чоловік і виписалося більше 300. У березні в Мо-
скві померло 1156 чоловік. Вражає, що 775 з них були немовлята й 
діти. Серед померлих: селян — 463, міщан — 337, дворян — 104, військо-
вих — 83, купців — 75, дворових людей — 38, людей духовного сану — 28, 
службовців — 18, іноземців — 10. Статистика зафіксувала, що раптово 
померли 14 чоловік, убивств — 3, самовбивств — 4, мертвонародже-
них — 26.

У віданні Московської ради дитячих притулків знаходилися Олексан-
дринський, Миколаївський, Ольгинський, Олександро-Маріїнський, 
Пресненський, Яузький, Серпуховський та інші дитячі притулки. Жі-

ноча опіка над бідними здійснювалася через спеціальні відділення 
практично в усіх дільницях Москви. В місті діяли Московський дім 
вдів, кілька богаділень і притулків для бідняків. У Москві нараховувало-
ся близько 30 «вільних аптек» і працювала Московська запасна аптека 
в М’ясницькій дільниці міста на Чистопрудному бульварі. В записній 
книжці Гоголя зустрічається згадка про «аптекарские товары на Ма-
росейке».

Периметр території Москви дорівнював тоді 40 верстам. Довжина 
її від південного заходу (з Воробйових гір) на північний схід (до Преоб-
раженської застави) складала 13 верст, а ширина від сходу до заходу —  
8 1/2 версти. Клімат у Москві помірний. Середня річна температура за 
шкалою Реомюра + 3,58°, найхолоднішим був січень — -8°, найтеплішим — 
червень — + 15,4°. У Петра Вістенгофа знаходимо інші цифри (за шка-
лою Цельсія): «Климат в Москве умеренный. Зимние морозы достига-
ют до 30°, но продолжаются недолго; редко летние жары превышают 
28°, осень преимущественно бывает сухая и здоровая, весна — почти 
всегда непостоянна, но редко сопряжена с какими-нибудь поветриями 
и болезнями. Грозы в течение лета не свирепствуют, среднее число их в 
году 11. Почти всегда благорастворенный воздух, исключая нескольких 
удушливых дней во время лета, причиною весьма малой смертности в 
Москве... »

Панівні вітри — південно-західний і південний, зрідка дули північно-
західний (як під час холери 1848 р.) і північно-східний. Бурі в Москві бу-
вали дуже рідко, землетрус — один раз, 1 жовтня 1446 р.

Довжина річки Москви від витоків до гирла — 420 верст, із яких 400 
припадало на Московську губернію; ширина від 7 до 60 сажень; глиби-
на від піваршина до 6 сажень. Москва-ріка замерзала приблизно 1 лис-
топада і розкривалася десь 1 квітня, таким чином для судноплавства 
була відкрита майже 200 днів на рік. Цікаво, що, конспектуючи у 1849–
1850 рр. книгу академіка Петербурзької академії наук Палласа Петра 
Симона (1741–1811) «Путешествие по разным провинциям Российско-
го государства» (1773–1788), Гоголь записав: «Верхний берег Москвы-
реки иногда состоит из чёрной, рухлой, несколько глинистой... земли, 
испещрённой морскими телами... так что всё положенье сходствует с 
морским дном».

У місті нараховувалося до 200 ставків, найбільші з них — Патріарший, 
Чисті пруди, Самотьока.

Історично Москва поділялася на Кремль, Китай-місто, Біле місто, Зем-
ляне місто і передмістя (околиці); адміністративно була поділена на 17 
дільниць, які в свою чергу складалися з 90 кварталів і близько 600 полі-
цейських дільниць. У місті стояло понад 340 поліцейських будок.

У середині ХІХ століття в Москві налічувалося близько 12,5 тис. садиб, 
а населення складало понад 360 тис. жителів.
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«Найкультурніша частина Москви»

Дуже важливо, в якому культурному просторі перебував Гоголь, оселив-
шись наприкінці 40-х рр. ХІХ століття в арбатському ареалі, що у дорево-
люційному путівнику по Москві справедливо був названий «найкультурні-
шою частиною Москви». Тим паче, що тут частенько бував Шевченко, а 
Бодянський прожив усе життя.

З другої половини XVIII століття Арбат з прилеглою територією «од-
ворянюється», стає одним з аристократичних районів Москви. Тут «осі-
дали» не лише природжені дворяни, але й ті, хто нещодавно, згідно з Та-
белем про ранги, здобув дворянство, тобто представники інтелігентських 
професій — лікарі, професори Московського університету, відкритого в дру-
гій половині XVIII століття, юристи та ін. Віссаріон Бєлінський вказав 
на ще одне джерело поповнення міста освіченими людьми за рахунок 
вищої знаті: «По смерти Петра Великого Москва сделалась убежищем 
опальных дворян высшего разряда и местом отдохновения удаливших-
ся от дел вельмож. Вследствие этого она получила какой-то аристокра-
тический характер...» Усі ці люди облагороджували Арбат, робили його 
освіченішим, що мало велике значення для всієї Москви, бо тоді, за сло-
вами Михайла Пиляєва, «цілком освічених молодих людей в Москві було 
небагато, більша частина їх жила в Петербурзі або робила кар’єру в ар-
мії». Звичайно, за таких умов будь-яка концентрація людей з освітою та 
духовними запитами, тим паче на невеликій території, перетворювала її 
на окремий острівець культури, що відіграв велике значення в духовному 
житті всього міста.

Одночасно в арбатському ареалі дедалі частіше селилися письменники, 
поети, художники, композитори, артисти, науковці, викладачі вузів, про-
фесори... Серед них був і Гоголь, який жив тут постійно з кінця 1848 р., а 
також Бодянський, який завжди намагався мешкати неподалік від універ-
ситету. В арбатському ареалі оселився Максимович, коли приїхав до Москви 
з України восени 1858 р. Усіх інтелектуалів притягувала культурна аура Ар-
бату й можливість постійного спілкування між собою. Таким чином, Арбат 
не тільки не втратив особливої духовної наповненості і привабливості дво-
рянських часів, а навіть посилив її, успадкувавши кращі культурні дворян-
ські традиції і залишившись справжньою оазою російської культури. Пе-
тербург дедалі більше сприймався столицею чиновної і придворної Росії, 
а Москва — столицею російської культури. Пушкін зазначав: «...Просвеще-
ние любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию 
Ломоносова. Московская словесность выше петербургской... Учёность, 
любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы...» 

Особливо вирізнився район Арбату після розподілу міста на кварта-
ли, коли стали помітні їх характерні особливості, в тому числі культурні. 

Саме тут дедалі помітніше переважала або панувала особлива атмосфера 
культурних прагнень і вільної думки. В Москві говорили, що за чинами 
треба направлятися до Петербурга, за грошима — до Замоскворіччя, за 
знаннями й спогадами — на Арбат.

Відвідини Гоголем Москви і його життя в ній збігаються в часі з інтен-
сивним формуванням російської інтелігенції в місті, передусім в арбат-
ському ареалі. В цьому процесі особливу роль відіграло дворянство, яке, 
за словами Пушкіна, є «необходимым и естественным сословием вели-
кого образованного народа». З цього приводу, здається, найкоротше й 
найточніше написав якось арбатець Іван Бунін: «Ни одна страна в мире 
не дала такого дворянства». Сучасні дослідники також наголошують, що 
в ХІХ та й на початку ХХ століть «більша частина московської творчої 
(артистичної, художньої, наукової) інтелігенції жили в одному секторі 
міста... Йде мова про місця, що звалися в Москві „дворянським царством“ 
або „гніздом“». (Кнабе Г. С. Арбатская цивилизация и арбатский миф. —  
В кн. Москва и московский текст русской культуры. Сборник статей. М.: 
РГГУ, 1998. С. 141, 142, 143).

В одному з солідних дореволюційних путівників по Москві читаємо: 
«Селянська реформа порушила безтурботне життя гаснучого панства, і 
дворянський район Москви піддався поступовій зміні: його стали захо-
плювати дедалі нові культурні верстви московського населення, що на-
роджувалися. Адже вся сучасна російська культура в початковій своїй 
стадії — дворянська... Тому інтелігенція наша, пов’язана з пануванням 
культури, стала селитися в тій же відносно культурній частині Москви. 
Панство, яке частково походженням, а ще більше спадкоємністю сходи-
ло зі сцени, поступалося насидженими місцями на Арбаті професорам і 
вчителям, судовій магістратурі та адвокатам, журналістам і лікарям. В їхні 
руки переходили тепер старі панські особняки».

У цих рядках йде мова про ключові обставини, за яких Арбат став куль-
турним символом Москви та всієї Росії. Арбатознавець Айдер Куркчі на 
початку 80-х рр. минулого століття писав: «Спокійно й просто перетіка-
ла Росія в Арбат і назад... з Арбатом суголосні внутрішня безгрішність, 
почуття, такт, уміння вести розмову, бажання пам’ятати вираз обличчя — 
все те арбатське, без чого культура російських просторів ХІХ–ХХ століть 
була би неповною. Неповною без арбатських особняків, без зеленого і 
снігового оточення садів, землі».

Особливості життєвого укладу, культурних і розумових можливостей 
людей інтелектуальних професій, які поселилися й жили на Арбаті, по-
ступово створювали його унікальну атмосферу і неповторний духовний 
абрис. Сама аура цієї місцевості ніби вимагала залучення нових творчих 
ідей і сил. Історія російської культури, передусім останніх двох століть, 
виразно втілилася та відбилася саме в Арбаті. Вдивляючись в її історич-
ну тканину, ми бачимо безліч ниток, що пов’язують її з Арбатом. Справ-
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ді, в Москві не знайти іншої місцевості, з якою було б пов’язано стільки 
славетних імен літературної, художньої, театральної, музичної Росії. На 
Гоголевому віку в арбатському ареалі жили, творили чи бували Державін, 
Денис Давидов, Рилєєв, Вяземський, Пушкін, Лермонтов, Грибоєдов, Загос-
кін, Салтиков-Щедрін, Герцен, Огарьов, Аксаков, Олександр Островський, 
Лев Толстой, Тургенєв, Писемський, Плещеєв, Полонський, Фет... 

Духовний феномен Арбату фомувало його ствердження суто росій-
ською вулицею, на якій не було, на відміну, скажімо, від Кузнецького мосту, 
магазинів зарубіжних фірм і значного впливу іноземців. Це сприяло тому, 
що Арбат став справжньою колискою російської мови й культури. До 
речі, Гоголь у листі до Степана Шевирьова у березні 1835 р. писав: «Москве 
предстоит старая её обязанность спасти нас от нашествия иноплемённых 
языков». Поет і перекладач Олександр Паліцин писав:

Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз был слышен глас — 
Живущим внутрь иль вкруг сея градов царицы, 
Языка чистого российского столицы, 
И должно в нем служить всем прочим образцом.

А Гоголів друг Микола Язиков (1803–1846), про якого Пушкін сказав: 
«Сей поэт удивляет нас огнем и силою языка», закликав:

Поэты наши! Для стихов!..
В Москве ищите русских слов!..

Арбатський район у другій половині ХІХ століття став осередком му-
зичного життя Москви, що було зумовлено історично. Ще в 1660 р. у Мо-
скві на Поварській вулиці було відкрито «Государев съезжий двор трубного 
учения», тобто перша російська державна музична школа, якою керував 
відомий тоді «майстер трубного навчання» С. Бураков. Учні вчилися гра-
ти на трубі, флейті, гобої, а також на валторні — «духовом музыкальном 
орудии, свитой кольцом в обороты медной трубой, с устником и ра2стру-
бом по концам». У пам’яті Москви ця школа залишалася в назві Трубни-
ковського провулку.

У 1866 р. було відкрито Московську консерваторію на чолі з Миколою 
Рубінштейном (молодшим братом Антона Рубінштейна — засновника 
консерваторії в Петербурзі). Перший будинок консерваторії знаходився 
майже на розі Арбатської площі й Воздвиженки, де зараз чахлий скверик 
перед виходом зі станції метро «Арбатська» Арбатсько-Покровської лі-
нії. В 1871 р. консерваторія переїхала до особняка на Великій Нікітській 
вулиці, що колись належав княгині Катерині Дашковій. У цьому переїзді 
було щось символічне, адже сама Дашкова писала про себе: «Несмотря на 

то, что у меня не было учителя, вокального или инструментального, я так 
блистательно понимала музыку, что могла судить о ее красотах в качестве 
истинного виртуоза».

В арбатському ареалі на Нікітському бульварі, 6 знаходився відомий 
усій Москві «Солов’їний дім», який належав директору московської 
казенної сцени, театральному прекладачеві, режисеру Федору Кокош-
кіну, з яким був знайомий Гоголь. Володіння Кокошкіна виходило на 
Арбатську площу до церкви Бориса і Гліба, і візнику досить було сказати: 
«На Арбат, до Кокошкіна, що біля Бориса і Гліба». У будинку Кокошкі-
на, який театрали називали ще «кокошкінською академією», проходи-
ли літературні вечори, читання п’єс, репетиції, в ньому жили артисти, 
яких господар підтримував і вчив. Скажімо, тут мешкав відомий музи-
кант Олександр Варламов, якого в Петербурзі виокремив український 
композитор і диригент Дмитро Бортнянський, а в Москву забрав Ми-
хайло Загоскін. Не забудьмо, між іншим, що в 1790-х рр. Бортнянський 
написав гімн на слова Михайла Хераскова «Коль славен наш Господь 
в Сионе», що став національним російським гімном. У «Солов’їному 
домі» Варламов написав 75 романсів, у тому числі «Гори, гори, моя звез-
да», «Я встретил вас и всё былое», «Белеет парус одинокий». Кокошкін 
навчав у своєму будинку за власні кошти Миколу Чиркіна, який потім 
став відомим артистом і співаком під благозвучним прізвищем Лавров 
та був партнером Михайла Щепкіна, Надії Рєпніної, Павла Мочалова... 
Ще за Петра І в 1702 р. на Красній площі було побудовано перший в Ро-
сії публічний (на 400–500 місць) дерев’яний театр («Комедійну храми-
ну»), що функціонував до 1707 р. Про зовнішній вигляд театру нічого 
невідомо, крім його розмірів — довжина 39 м, ширина 21,5 м. Першу 
в Москві драматичну трупу було створено в 1756 р. при Московському 
університеті, на основі якої два десятиліття потому виник Московський 
драматичний театр (названий так Петровським), що в 1806-му став Ім-
ператорським. У 1807 р. біля Арбатських воріт, приблизно там, де тепер 
пам’ятник Миколі Гоголю, побудували перший казенний театр, який 
згорів під час пожежі 1812 р. Це був дебют у Росії архітектора Карла 
Россі. Надзвичайною красою цієї дерев’яної будівлі з колонами навколо 
захоплювалися сучасники. В театрі грала Катерина Семенова (жила на 
Арбатській вулиці), мистецтво якої високо цінував Олександр Пушкін. 
До речі, у зв’язку з будівництвом театру Арбатську площу було вирівня-
но й замощено.

Біля Арбатських воріт, на розі Знаменки й Великого Знаменського про-
вулка ще й тепер можна побачити обриси палацу-театру, побудованого 
італійським архітектором Кампорезі на замовлення смоленського вій-
ськового губернатора Степана Апраксіна, який, вийшовши у відставку, 
поселився в Москві. Цей театр славився на всю Москву. На його сцені 
виступали всі знаменитості, які приїжджали до Першопрестольної. Тут 
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співали солісти італійської опери, а з 1814 до 1818 рр. виступав Імпера-
торський театр. «На театрі Апраксіна багато років грали імператорські 
актори. Й оперу італійську виписано і поставлено було теж за сприяння 
Апраксіна» (Пиляєв). У 1812 р. тут слухав оперу Россіні «Сорока-злодійка» 
Пушкін. Театр відвідував Герцен. У Апраксіна нараховувалося 17 музи-
кантів, стільки ж акторів і актрис. Театр існував до 1813 р., коли будинок 
перейшов до державної власності й був перебудований для сирітського 
інституту.

освічена Москва

Вираз «освічені москвичі» вживав Тарас Шевченко. Йшлося не лише 
про москвичів, які складали духовну еліту міста, але й тих, які цікавили-
ся тодішніми культурно-мистецькими явищами і подіями. Кинемо на них 
хоча б побіжний погляд.

Олександр Герцен вважав, що Москва, яка перестала бути столицею 
Росії і залишилася без царя та його оточення, на відміну від Петербурга 
мала значно більше можливостей для розвитку громадського життя й сус-
пільної думки. Віссаріон Бєлінський пояснював духовні переваги Москви 
тим, що її нестоличний статус значною мірою дозволив місту позбутися 
адміністративного, бюрократичного й офіційного характеру. Він наголо-
шував, що Москва не тільки зберегла свою національну фізіономію, іс-
торичну пам’ять, печать священної старовини, але й була родоначальни-
цею нових ідей і напрямків.

Поет Михайло Дмитрієв у 1847 р., коли відзначалося 700-річчя Мо-
скви, 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 предусмотрительно-
го времени. Нечего, правда, греха таить: в Москве и в ее обществе еще 
слишком много грубого, необузданно-дикого, невежественного... Москва 
не темный угол, а столица, да еще столица древняя, в которой хорошее 
и дурное, новое и старое, образованное и невежественное перемешано 
в самом картинном беспорядке, как прилично истинно русской столи-
це» («Век», журнал общественный, политический и литературный. —  
С.-Петербург, 5 апреля 1861 года. С. 478). У місті вже давно звикли до 
газет, і згаданий автор їдко зазначав про москвичів: «Привыкшие без-
условно верить всякому печатному слову — „в газетах напечатано“, маги-
ческое 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 рр. у Москві видавалися журнали «Московский телеграф», 
«Молва», «Европеец», «Телескоп», «Московский вестник». Якось у листі 
до Олександра Данилевського з Риму Гоголь написав цікаві слова про пошук 
власної дороги в житті: «...Дорог множество. Как не быть им в Москве? 
Там издаётся, например, журнал. Если взглянуть пристально даже на это, 
то много представится совершенно новых сторон...» Поет Петро Вязем-
ський зазначав: «Россия училась говорить, читать и писать по-русски по 
книгам и журналам, издаваемым в Москве». На початку 1833 р. Михайло 
Максимович писав тому ж Вяземському до Петербурга: «Хотелось бы вам 
сказать что-либо о литературе московской; но я совершенно отстал от 
нее, несмотря даже на то, что она находится в ботаническом состоянии. 
Журнал университетский начнется с 1 июня. Альманах новый затевает-
ся Мельгуновым. Печатаю стихотворения Н. Тепловой. Больше не знаю. 
Если б вам угодно спросить об моих занятиях литературных, то я издаю 
1-ю и 2-ю книги „Размышлений о природе“, — первую книгу крестьянина 
Наума „О великом Божием мире“ — начало давно замышляемой мною на-
родной энциклопедии, да еще 1-ю тетрадь малороссийских песен с нота-
ми. Для старого же издания оных безнотного имею уже более 500 песен, 
между коими есть дивно-поэтические». Тим самим письменницькі занят-
тя молодого Максимовича, про які ми ще поговоримо далі, впліталися в 
московський літературний процес.

Ми не ставимо за мету проаналізувати московські видання, але нага-
даю, що саме Гоголь писав щодо їх важливості Степану Шевирьову: «Про-
бежал некоторые номера русских журналов, которые попались мне в 
руки и которых в силу можно было держать в руках по причине толщины. 
Взгляд на них мне был нужен. Все-таки в них выражается часть того об-
щества, которое больше всех других читает книги. Это нужно принять к 
сведению всякому, кто ни заводит речь с обществом. Своя собственная 
речь сделается доступнее. Не снизойдя к другим, нельзя их возвести к 
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себе...» Стосовно самого Гоголя варто процитувати рядки з його листа 
до того ж Шевирьова, написаного у березні 1835 р.: «Я вас люблю почти 
десять лет, с того времени, когда вы стали издавать Московский вестник, 
который я начал читать, будучи ещё в школе, и ваши мысли подымали 
из глубины души моей многое, которое ещё доныне не совершенно раз-
вернулось». А Михайла Погодіна тоді ж просив: «Да пожалуста напечатай 
в Московских Ведомостях объявление об Арабесках. Сделай милость, в 
таких словах: что теперь, дискать, только и говорят везде, что об Ара-
бесках, что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на 
нее страшный (N. В. до сих пор ни гроша барыша не получено) и тому 
подобное».

У цьому контексті зазначимо, що в газеті «Молва» було опубліковано 
статтю Віссаріона Бєлінського про творчість Гоголя «Гоголь. Арабески 
и Миргород» (1835, № 15), а в «Телескопе» — «О русской повести и по-
вестях г. Гоголя» (1835, №№ 7, 8). У першій статті Бєлінський писав, що 
нові твори Гоголя «принадлежат к числу самых необыкновенных явле-
ний в нашей литературе». У другій — заявив, що «После „Горе от ума“ я 
не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею 
нравственностью и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельней-
шее влияние на нравы, как повести г. Гоголя». Це було написано ще до 
«Ревизора» і «Мертвых душ»! Отже, справжнє визнання Гоголя фактично 
сталося в московській пресі.

Процитуємо також фрагмент з відзиву газети «Молва» (1836, № 9) на 
перший показ гоголівського «Ревизора» у Москві, який свідчить про гли-
боке розуміння того, що світська публіка на прем’єрі не могла не воро-
же зустріти п’єсу Гоголя: «Так должно было быть, так и случилось!» Га-
зета писала: «...Публика, посетившая первое представление „Ревизора“, 
была публика высшего тону, богатая, чиновная, выросшая в будуарах... 
Эта публика не обнаруживает ни печали, ни радости, ни нужды, ни до-
вольства... потому, что это неприлично, что это вульгарно. Блестящий 
наряд и мертвенная холодная физиономия, разговор из общих фраз или 
тонких намеков на отношения личные: вот отличительная черта обще-
ства, которое низошло до посещения „Ревизора“, этой русской, всерос-
сийской пиесы, изникнувшей не из подражания, но из собственного, 
быть может горького чувства автора. Ошибаются те, которые думают, 
что эта комедия смешна, и только. Да, она смешна, так сказать снаружи; 
но внутри, это горе-гореваньице, лыком подпоясано, мочалами испута-
но. И та публика, которая была в „Ревизоре“, могла ли, должна ли была 
видеть эту подкладку, эту внутреннюю сторону комедии?.. Мы сбираемся 
идти к судье или городничему, думаем, как говорить и что сказать ему, а 
публика, о которой говорим теперь, кличет судью, зовет городничего... 
С этой-то точки глядя на собравшуюся публику, пробираясь на местеч-
ко между действительными и статскими советниками, извиняясь перед 

джентльменами, обладающими несколькими тысячами душ, мы неволь-
но думали: вряд ли „Ревизор“ им понравится, вряд ли они поверят ему, 
вряд ли почувствуют наслаждение видеть в натуре эти лица, так для нас 
страшные...»

Серйозною подією російського літературного життя 30-х рр. був ви-
хід «Библиотеки для чтения». Скажімо, в першому томі було вміщено ві-
рші Гоголевих друзів Василя Жуковського й Олександра Пушкіна, а також 
стаття Миколи Полевого «Взгляд на историю России» і навіть дослідження 
Михайла Максимовича «О составных частях грунтов». У грудні 1844 р. 
Гоголь просив Олександру Смирнову: «...Пришлите мне Библиотеку для 
Чтения...» На початок 40-х рр. за умов миколаївського режиму Москва 
фактично залишилося без журнальних видань. У 1842 р. Герцен іронічно 
зауважив: «В Москве издаётся один журнал, да и тот „Москвитянин“». Ма-
лося на увазі, що видання мало суворо процаристський характер. На по-
чатку 1845 р. Гоголь писав Язикову, який уже жив у Москві: «Если через год 
и Жуковский переедет на жительство в Москву (как он то помышляет), 
то Москва получит большую значительность и степенность, какой ей не-
доставало. Тогда может восстановиться в ней та литературная патриар-
хальность, на которую у ней есть только претензии, но которой в самом 
деле нет».

У жовтні 1846 р. Степан Шевирьов писав Гоголю з Москви: «Если бы 
вышла теперь вторая половина „Мертвых душ“, то вся Россия бросилась 
бы на нее с такою жадностию, какой еще никогда не было. Публика устала 
от жалкого состояния современной литературы. Журналы все запрудили 
пошлыми переводами пошлых романов и своим неистовым болтаньем... 
Твоей новой книги еще не знаю. Но мы ждем от тебя художественных 
созданий. Я думаю, что в тебе совершился великий переворот, и, может 
быть, надо было ему совершиться, чтобы поднять вторую часть „Мертвых 
душ“. О, да когда же ты нам твоим творческим духом раскроешь глубокую 
тайну того, что так велико и свято и всемирно на Руси нашей! Ты приго-
товил это исповедью наших недостатков, ты и доверши».

У часи гоголівських приїздів до Москви, передусім у 40-х рр., уже зни-
кали деякі літературні гуртки і салони, особливо характерні для росій-
ської культури початку ХІХ століття. Відомий дослідник їх діяльності 
М. Аронсон ще в 20-х рр. минулого століття писав: «Не можна запере-
чувати їх великого еволюційного значення в певні літературні періоди, 
як не можна заперечувати й їх значної участі в творчості деяких росій-
ських письменників. Найважливіше в них, мабуть, — це їхнє централь-
не місце в історико-літературному процесі певних літературних епох» 
(Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. — М.: Аграф, 
2001. С. 103). Більше того, в гуртках і салонах було започатковано й роз-
горнуто дискусію між слов’янофілами і західниками. Олександр Кошелєв 
згадував:
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«В Москве мы мало ездили в так называемый grand monde, — на балы 
и вечера, а преимущественно проводили время с добрыми приятелями 
Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевыревым, 
Погодиным, Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в неде-
лю 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 нарождавшим-
ся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством».

З усіма ними Гоголь був знайомий. Він мав можливість відчути мос-
ковську духовну атмосферу, бо слов’янофільство й західництво були не 
лише філософськими системами миколаївської Росії, але й літератур-
ними партіями, що грунтувалися не стільки на філософській, скільки на 
публіцистично-емоційній ідеології.

Наприкінці 20-х рр. ХІХ століття в Москві були популярними суботи 
у Сергія Аксакова, який разом зі своїми синами у 30-х рр. опинився в цен-
трі філософськи й публіцистично обгрунтованого слов’янофільства. На 
початку 50-х рр. аксаковські вечори набули виразного малоросійського 
характеру за участю Миколи Гоголя, Михайла Максимовича, Осипа Бо-
дянського. У 1858 р. побував у сім’ї письменника й Тарас Шевченко.

Цікаву інформацію про московські інтелектуальні зв’язки Гоголя 
можна знайти в монографії Ірини Колесник «Гоголь. Мережі культурно-
інтелектуальних комунікацій» (К., 2009). Тим більше, що практично всі 
московські знайомі Гоголя свого часу так чи інакше брали участь у діяль-
ності різних гуртків і салонів. Навіть у 50-х рр. Осип Бодянський був час-
тим відвідувачем деяких московських салонів. Але в другій половині ХІХ 
століття, тобто після смерті Гоголя, такі домашні об’єднання припинили-
ся. Письменник Володимир Соллогуб писав: «Теперь подобные средото-
чия, может быть, более не нужны. Представители движения в науке и в 
искусстве размножились; они уже образуют не кружки, а стихию». Таким 
чином, Гоголь поселився в Москві, де вже завершувався процес літера-
турної професіоналізації, а функції гуртків і салонів мали б узяти на себе 
літературні журнали.

Характеризуючи Москву 40-х рр., Олександр Герцен писав у «Былому 
и думах»: «Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных 
интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью полити-
ческих, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги 
составляло событие; критики и антикритики читались и комментиро-
вались... Подавленность всех других сфер человеческой деятельности 
бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном, 
действительно, совершался глухо и полусловами, протест против нико-
лаевского гнета».

Проте насправді в середині 40-х рр. літературна діяльність у Москві 
була доволі 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 Мо-
скве, и, между тем, именно в Москве-то и нет никакой литературной дея-
тельности, по крайней мере теперь...» За словами Пушкіна значною мірою 
зменшилося «могущество общего мнения, на котором в просвещённом 
народе основана чистота его нравов». Крім того, як сказав свого часу Го-
голь Бодянському, в Росії «якось розучуються читати». Цю тенденцію спо-
стерігали мислячі люди й у 50-х рр., особливо щодо зниження інтересу 
до серйозних книг. Скажімо, Борис Чичерін залишив такі рядки: «Писать 
ученые книги в России в настоящее время — труд весьма неблагодарный, 
требующий значительной 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 де-
лает несносным всякое напряжение мыслей, даже всякое умственное вни-
мание. Число серьезных чтецов все более и более уменьшается».

Утім, книжкові магазини в Москві не пустували, в них продавалося чи-
мало цікавих видань. Скажімо, наприкінці 40-х рр. ХІХ століття книгарня 
Улітіна в Московському університеті в офіційному довіднику по місту рекла-
мувалася 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 со-
чинения, а также пополнять недостающими томами имеющиеся в библи-
отеке экземпляры. Тут же принимается подписка на все русские периоди-
ческие издания...»

За Гоголевих часів у Москві було два професійних театри — Великий 
(театр опери та балету), відкритий у 1825 р., і Малий (1824) — драматич-
ний. «Книга адресов жителей Москвы» К. Ністрема за 1858 р. дає мож-
ливість встановити, що в дирекції 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 зростан-
ня. Володимир Нелідов, який керував трупою Малого театру наприкін-
ці ХІХ — початку ХХ століття, писав про них: «Шаховський, Кокошкін і 
Львов створили епоху Мочалова, Щепкіна та інших». Єдину на той час 
драматичну та музичну трупу в 1848–1860-х рр. очолював знайомий Го-
голеві композитор Олексій Верстовський — управляючий конторою Мос-
ковських імператорських театрів. Він жив на Арбаті в Староконюшенному 
провулку і на початку 1840 р. тут бував Гоголь. На обліку в Москві знахо-
дилося 30 акторів «1-го і 2-го розрядів» і 31 актриса «1-го і 2-го амплуа», 
серед яких Сергій Васильєв, Василь Живокіні, Любов Косицька, Катери-
на Лаврова-Васильєва, Надія Медведєва, Пров Садовський, Іван Самарін, 
Сергій Шумський, Михайло Щепкін.
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То був час, коли Малий театр увійшов в історію великими акторами. 
Півстоліття потому працівники сцени зробили Марії Єрмоловій подару-
нок, від якого у геніальної актриси виступили на очах сльози — шматок 
дерев’яної підлоги Малого театру, на якому було написано: «На этих по-
дмостках играли Мочалов, Щепкин и Ермолова».

Малий театр нарівні з Московським університетом сприяв тому, що з 
другої чверті XIX століття центр культурного життя продовжував пере-
міщуватися з Петербурга до Москви. В Малому театрі було поставлено 
«Горе от ума» Олександра Грибоєдова, «Ревизор», «Женитьба», «Игро-
ки», сцени з «Мертвых душ» Миколи Гоголя, в яких розкрився вражаю-
чий талант Михайла Щепкіна. В постановках за творами Шекспіра та 
Шіллера виявилося трагедійне обдарування Павла Мочалова. Невдовзі 
після смерті Гоголя, з 1853 р., основним драматургом театру став Олек-
сандр Островський. Гоголь був присутній на читанні ним комедії «Бан-
крот» («Свои люди — сочтёмся») у Михайла Погодіна 3 грудня 1849 р. 
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 націо-
нального балету, до чого доклав значних зусиль балетмейстер Адам Глуш-
ковський. Музична драматургія Великого театру була представлена тво-
рами композиторів Олександра Аляб’єва, Олексія Верстовського та ін. 
Після пожежі 1853 р. спектаклі йшли на сцені Малого театру, а в новому 
приміщенні, знаному нині в усьому світі, — з 1856 р. Ще в 40-х рр. тут були 
поставлені перші російські класичні опери «Жизнь за царя» (1842) та 
«Руслан и Людмила» (1846) Михайла Глинки. Першу Шевченко слухав у 
Петербурзі невдовзі після приїзду з Москви 17 квітня 1858 р., коли назвав 
у щоденнику Глинку безсмертним композитором, а оперу — геніальною.

У ті часи в Москві ще не було загальнодоступних художніх галерей. 
Щоправда, на початку 1850 р. у Москві на Садовій-Кудринській вулиці було 
відкрито для огляду колекцію графа Олександра Ростопчина, що налічу-
вала понад 280 мистецьких творів, у тому числі полотна Дюрера, Ремб-
рандта, Рубенса та ін. Уже в травні 1850 р. у галереї Ростопчина були ви-
ставлені картини Федотова Павла Андрійовича (1815–1852) — відомого 
художника, родом з Москви, академіка Петербурзької академії мистецтв, 
який впровадив у російський побутовий жанр драматичну сюжетну ко-
лізію («Свежий кавалер», 1846; «Сватанье майора», 1848; «Анкор, и еще 
анкор!», 1851–1852).

Журнал «Москвитянин» писав тоді: «Что заставляло стоять перед 
ними (картинами) на выставках такую большую толпу посетителей, что 
привлекло приходивших к ним в растопчинскую галерею, это верность 
действительности, иногда удивительная, разительная верность». Мож-
на лише припустити, що Гоголь відвідав цю виставку, адже був у Москві. 

На жаль, про зустріч письменника з художником залишилося лише ску-
пе свідчення літератора і критика Олександра Дружиніна, який близько 
знав Федотова. За його словами, Федотов «очень уважал Гоголя и на од-
ном вечере, после долгого разговора с автором „Бульбы“, сказал поти-
хоньку одному из присутствующих: „Приятно слушать похвалу от такого 
человека! Это лучше всех печатных похвал!“»

Борис Земенков висловив обгрунтоване припущення, що зустріч Го-
голя з Федотовим відбулася саме в будинку Ростопчина. Його дружина, 
поетеса Євдокія Ростопчина познайомилася з Гоголем у Римі. В Москві 
вона влаштовувала літературні вечори, на одному з яких письменник і 
художник могли зустрітися. До речі, прекрасний портрет Ростопчиної 
написав Федотов.

У 1852 р. Ростопчин змушений був припинити виставку картин через 
фінансовi труднощі, і москвичі могли знайомитися з мистецькими тво-
рами 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 Мос-
ковського художнього товариства на М’ясницькій, 21 відвідав у квітні 1852 р. 
Бодянський: «Здесь в особенности замечательны были картины офице-
ра 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 малорос-
сийского бандуриста, кобзаря-слепца, играющего на бандуре под плет-
нем, по коем вьется тыква, сверху него смотрит вниз мальчик 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 сельская церковь; перед бандуристом род хаты, в сенях коих виден 
простой малороссиянин, внимательно слушающий игру и пение, в серой 
свитке с голубой опушкой, в сапогах, белых штанах, в кармане коих опу-
щена 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 Сергійович Башилов (1821–1870) — російський художник та 
ілюстратор. Разом з Яковом де Бальменом він ілюстрував рукописний 
«Кобзар» Шевченка (1844): кожен виконав приблизно однакову кількість 
ілюстрацій. Башилов є автором 39 ілюстрацій, у тому числі заставок, кін-
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цівок і заголовних літер. Башилов, зокрема, ілюстрував «Думи мої, думи 
мої...», «Перебендю», «Катерину», «Тополю», «До Основ’яненка», «Івана 
Підкову», «Тарасову ніч». На першій сторінці книги художник тушшю та 
пером намалював портрет Шевченка.

У щоденнику Бодянського зустрічаємо також згадку про рідкісну ви-
ставку в Москві (запис від 11 червня 1853 р.): «Осматривал выставку в 
доме Благородного собрания... Малахитовые вещи Демидовых, бывшие 
на Всемирной Лондонской выставке, всех восхищают собой». Йшлося 
про заводчиків і меценатів Павла й Анатолія Демидових, які володіли 
цінним зібранням творів декоративно-вжиткового мистецтва, малярства 
та скульптури. На Всесвітній Лондонській виставці 1851 р. справді ви-
ставлялися прекрасні вироби з малахіту, виготовлені на фабриці Деми-
дових у Петербурзі.

Відомо, що з 1856 р. починає історичний відлік перша в Росії націо-
нальна галерея — Третьяковська. Проте того року Павло Третьяков лише 
придбав першу картину та розпочав систематичне збирання полотен ро-
сійських художників. На початку 60-х рр. Третьяков вирішив створити 
музей національної російської школи малярства.

Помітними подіями в духовному житті Москви були публічні лекції 
професорів і викладачів, передусім, Московського університету. Цікаво, 
що Гоголь, будучи за кордоном, мав про це досить повну інформацію. Ска-
жімо, наприкінці літа — початку вересня 1845 р. Костянтин Аксаков писав 
йому про університетські лекції та й про все інше:

«Что сказать вам о Москве? Вы, я думаю, уже знаете, что в Москве чи-
таются публичные лекции, — явление чрезвычайно утешительное и заме-
чательное. Особенно замечательно то участие, которое возбуждают они 
в московском обществе. Лекции Шевырева были прекрасны, особенно 
некоторые; я полюбил его гораздо больше, нежели прежде, и узнал его 
ближе. На ту зиму будут тоже лекции — Грановского... Много нового на-
шли бы вы в университете; новые профессоры вышли на кафедру. Сидит 
на кафедре эта дрянь — Кавелин; выходит на кафедру Катков; на него, 
кажется, нет больших надежд; на кафедре — Соловьев, я его мало знаю, 
но, кажется, он с достоинством. Были в Москве замечательные диспуты 
Самарина, Грановского. Блеснул было прекрасно „Москвитянин“, но те-
перь опять в нем всякая всячина, и выходит он по две книжки. Думаем 
мы издавать сборник и готовим статьи для этого. Я написал о правопи-
сании и разбор альманаха Соллогуба. Хотелось мне очень, чтобы вы по-
знакомились со стихами брата Ивана; в них много прекрасного, которое 
невольно и неожиданно поражает; вообще они идут в глубину, а не в мел-
ководную ширь. Вы, вероятно, уже читали прекрасные статьи Хомякова 
и Киреевских. Вот вам наскоро наши московские новости...»

Щодо публічних лекцій, які читалися й пізніше, то варто назвати 
імена Дмитра Іловайського (історія), Юрія Арнольда (теорія музики), 

Юрія Фелькеля (історія німецької літератури), Миколи Любимова (фі-
зика), Миколи Лясковського (хімія), Августа Давидова (математика) і 
навіть астронома Федора Бредіхіна. (До речі, обсерваторію при Мос-
ковському університеті побудовано ще в рік першого приїзду Гоголя 
до міста.) Кращі з цих лекцій збирали в університетських аудиторіях 
близько 400 осіб.

Московський університет посідав ключове місце в духовному житті 
Москви з часу свого заснування в 1755 р. Характерно, що вже з наступ-
ного року Московський університет видавав упродовж півтора століття 
газету «Московские ведомости». За Гоголевих часів вона була популярною 
у Росії. Точно й красиво сказав про значення університету його випус-
кник Борис Чичерін: «Московский университет стал центром всего ум-
ственного движения в России. Это был яркий свет, распространявший 
лучи свои повсюду, на который обращены были все взоры». Сучасний мо-
сквознавець Рустам Рахматуллін називає Московський університет «на-
слідувачем могилянства».

У поемі Володимира Філімонова «Москва» (1845) читаємо про Мос-
ковський університет:

Вот он на Моховой, высокий, светлый дом,
Наш храм науки и искусства,
Достоинств многих колыбель!
Здесь развились у нас ум и чувства,
Здесь мы постигнули духовно жизнь и цель...

Чимало зробив для розвитку університету попечитель Московсько-
го навчального округу та університету граф Сергій Строганов, який 
обіймав цю впливову посаду в 1835–1847 рр. Той же Чичерін свідчив: 
«При нём университет весь обновился свежими силами. Всё старое за-
поздалое, рутинное устранялось. Главное внимание просвещённого 
попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены 
людьми со знанием и талантом». Професор Московського універси-
тету Федір Буслаєв, який навчався в ньому у другій половині 30-х рр., 
згадував:

«Наше студенчество от 1834-го по 1838 г. было настоящею эрою, 
которая отделяет древний период истории Московского университе-
та от нового... По ту сторону этой грани старое здание университета, 
старые профессора с патриархальными нравами и обычаями и такая же 
старобытная администрация,.. а по эту сторону — новое здание универси-
тета, отмеченное и на его фронтоне 1835 годом, целая фаланга новых и 
молодых профессоров,.. а одновременно с ними вместе явился и новый, 
тоже молодой (всего сорока лет), попечитель Московского округа, граф 
Сергий Григорьевич Строганов...
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Новый период в истории Московского университета... начинается 
вместе с появлением к нам молодых профессоров, получивших свое об-
разование за границею, преимущественно в Германии. Это были: на на-
шем факультете Печорин, Крюков и Чевилев; на юридическом Крылов, 
Баршев и Редкин; на медицинском — Анке, Армфельд, Иноземцев, Фи-
ломафитский и еще кто-то, не припомню, а на математическом, кажет-
ся, никого. Во избежание недоразумений, спешу предупредить, что не-
сколько других профессоров той же категории появились в Московском 
университете, когда мы уже кончили курс. А именно: на нашем факульте-
те — Меньшиков, Бодянский и Грановский, на юридическом — Лешков, на 
математическом — Спасский и Драшусов».

Навіть у сучасних виданнях підкреслюється, що час керування Строга-
нова «залишився в літописах університету золотою порою».

Строганов намагався допомогти Гоголю у виданні «Мертвых душ», 
про що письменник повідомив Володимира Одоєвського: «...Гр. Стро-
ганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запре-
щение и пакость случились без его ведома...» Справді, 29 січня 1842 р. 
Строганов звернувся з листом до шефа жандармів і начальника ІІІ від-
ділення канцелярії імператора (тобто, фактично до самого царя) Олек-
сандра Бенкердофа з проханням явити «высокую щедрость» автору «Ре-
визора» і «одному из наших самых известных современных писателей». 
Згадавши про те, що московська цензура не дала дозвіл на публікацію 
«Мертвых душ» і що в цензуру петербурзьку рукопис було відправлено 
за його порадою, Строганов завершив лист з відчутною симпатією до 
автора: «В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчая-
ние». Клопоти Строганова врешті-решт завершилися лише виділенням 
грошей Гоголю від імені царя. Втім, і сам Строганов через три тижні піс-
ля виходу «Мертвых душ» по-чиновницьки стривожено писав міністру 
народної освіти Сергію Уварову: «...Прочитывая новую поэму Гоголя „По-
хождения Чичикова или Мертвые души“, я останавливался на многих 
местах, которые... не могли, как я думаю, быть дозволены к печатанию 
без особенного высшего разрешения и с какою-либо особенною целию... 
новое произведение Гоголя обратило на себя всеобщее внимание и, ко-
нечно, будет подвергнуто разным толкованиям и критике... для ограж-
дения членов Московского цензурного комитета, покорнейше прошу 
ваше высокопревосходительство снабдить меня наставлением, какими 
условиями должно руководствоваться в случае представления рецензий 
и критик...»

У 1840-х рр. в університеті діяли філософський, юридичний і медич-
ний факультети. В ньому навчалося понад 800 студентів. Той же Чи-
черін, який на той час тільки поступив до університету, згадував: «Он 
находился в самой цветущей поре своего существования... Это дей-
ствительно была alma mater, о которой нельзя вспомнить без тёплой 

сердечной признательности». Інший студент університету П. Д. Шес-
таков, який добрим словом згадував і професора Бодянського, писав: 
«Вообще мы, студенты 1840-х годов, обязаны нашей alma mater мно-
гим: 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 нашей 
последующей жизни».

У 40-х рр. в університеті з великим успіхом читали публічні лекції 
Тимо фій Грановський, Степан Шевирьов, Карл Рульє (зоологія), Ярос-
лав Ліновський (сільське господарство), Родіон Гейман (технічна хімія). 
На рубежі 40–50-х рр. власті припинили їхні читання.

14 лютого 1845 р. Гоголя було обрано почесним членом Московського 
університету разом з його другом Михайлом Погодіним. Той записав у 
щоденнику, що обрання Гоголя відбулося «вопреки мнению аристокра-
тов и, может быть, правительства».

Майже непомітно пройшло попечительство Дмитра Павловича Голо-
хвастова (1796–1849) у 1847–1849 рр. До речі, у грудні 1841 р., будучи по-
мічником Строганова, Голохвастов очолював засідання Московського 
цензурного комітету, який заборонив публікацію «Мертвых душ». Ось як 
розповідав про це Гоголь у листі до Плетньова 7 січня 1842 р.:

«Как только занимавший место президента Голохвастов услышал на-
звание: Мертвые души, закричал голосом древнего римлянина: — „Нет, 
этого я никогда не 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 подав-
но нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло толь-
ко одно слово: ревижская душа — уж этого нельзя позволить, это значит 
против крепостного права».

Михайло Максимович ще на початку 30-х рр. охарактеризував Голо-
хвастова, як людину, яка перешкоджала розвиткові університету й заслу-
жила в Москві зневагу.

Борис Чичерін свідчив про Голохвастова: «Он был чопорный, важный 
и нарядный и любил, чтобы все вокруг него было чинно, важно и нарядно. 
Мы с насмешливым любопытством глядели на торжественный его приезд 
в университет в карете цугом, с лакеем в ливрее на запятках по старому 
обычаю. Вся инспекция почтительно выбегала встречать начальника на 
крыльце... Студенты чинно становились по сторонам, и между ними ше-
ствовал сам Дмитрий Павлович во всем своем накрахмаленном величии, 
с лентой и орденами, важно раскланиваясь во все стороны... Однажды 
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после одного из торжественных явлений Голохвастова Алябьев (згодом 
відомий композитор. — В. М.) сказал мне: „Недурно бы про него сложить 
песню в русском духе со следующим началом:

Ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,
И ума у тебя нет синь-пороха
И душенька в тебе распреподлая!“»

З 1849 до 1855 рр. попечителем навчального округу та університету 
був генерал-ад’ютант Володимир Іванович Назимов (1802–1874), далекий 
від навчального процесу та науки, про якого Бодянський критично за-
уважував: «Что прикажете делать с такими головами? Жди толку и про-
ку 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 меди-
цинского факультета, был ограничен тремястами человек; философия, 
как опасная наука, была совершенно изгнана из преподавания, и попу 
Терновскому поручено было читать логику и психологию». Бодянський 
коротко зафіксував ці зміни у щоденнику в березні 1850 р.: «Марта 1-го. 
Переименование философского факультета в историко-филологический 
и физико-математический». Ще один сучасник характеризував Назимова 
так: «Добрый человек, но... существует только номинально, а вместо него 
действуют различные тётушки и вся сволочь московских барынь».

Гоголь був ледь знайомий з Назимовим. У листі до Олександри Смир-
нової від 6 грудня 1849 р. сам свідчив: «С Назимовым я мало знаком: ви-
делся с ним два раза...» У Гоголевих записних книжках це прізвище зга-
дується двічі. Скажімо, у записній книжці за 1846–1850 рр. є позначка: 
«Назимов Владимир Иванович». Коли влітку 1851 р. Гоголь повернувся 
до Москви й почав клопотатися про друге видання своїх творів, Плет-
ньов нагадав йому про Назимова. Плетньов вважав, що той «непременно 
сам вызовется быть твоим цензором: это он сделал с Островским и го-
тов сделать со всеми, у кого заметит талант». Справді, у вересні Назимов 
підтримав видання гоголівських творів. 23 вересня він сам прийшов на 
квартиру Гоголя з повідомленням, що друге видання творів письменника 
буде ним дозволено до друку. У першій половині листопада 1851 р. Гоголь 
читав у Назимова глави другого тому «Мертвых душ». Микола Берг, який 
виносив труну з прахом Гоголя, згадував, що на похоронах «в числе мно-
гих официальных лиц высшего круга я видел попечителя Московского 
учебного округа генерал-адъютанта Назимова, в полной форме». Нази-
мов супроводжував труну з прахом Гоголя аж до поховання.

За настроями серед студентів у Московському університеті уважно сте-
жили, існувало «морально-політичне відділення», де широко вивчалося 
богослов’я і «тлумачення св. Писання та церковної історії». Втім, саме 

студенти сприяли зростанню популярності 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, Гончаров, 
Бєлінський, Бодянський, Лермонтов, Огарьов, Станкевич, Тургенєв. Особ-
ливо глибоко сприйняли Гоголя в гуртку Миколи Станкевича: «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). 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 употребле-
ние». В Україні так само молодь відразу потягнулася до Гоголя. Згадуючи 
про свої гімназичні роки, Куліш писав: «...Попались їм у руки перві пові-
сті Гоголя, й велика радість була із того читання. Усяке слово пам’ятали 
вони — де яке сказав Гоголь». Який дивовижний збіг спогадів різних тала-
новитих людей!

За часів Гоголевих відвідин міста ректором університету був Аркадій 
Олексійович Альфонський (1796–1869), якого добре знав Бодянський. 
Його ім’я зустрічається в щоденнику професора. Скажімо, 29 листопада 
1852 р. записано: «А. А. А. (Аркадий Алексеевич Альфонский. — В. М.) 
рассказывает, что последовало высочайшее повеление о том, чтобы 
отныне всякое столкновение власти с другими лицами было объясняемо 
в пользу первой».

Враховуючи те, що протягом другої половини XIX століття в універ-
ситеті змінилося понад десять ректорів, Альфонський працював найдо-
вше — в 1842–1848 і в 1850–1863 рр., тобто майже два десятиліття. Жив 
він у так званому «ректорському домі» біля університету на Моховій вули-
ці, крім того, мав власний будинок на Тверській. За сумлінну роботу ректор 
нагороджувався орденами Св. Анни, Св. Станіслава і Св. Володимира, з 
1848 р. — почесний член Московського університету, з 1858 р. — таємний 
радник. Аркадій Альфонський — випускник університету (1817), за фа-
хом — хірург, з 1823 р. — екстраординарний професор, працював деканом 
відділення лікарняних і медичних наук (1833–1834), деканом медично-
го факультету (1836–1842), проректором. Одночасно в 1830–1850-х рр. 
Альфонський обіймав посаду головного лікаря Московського виховного 
дому. Під час першого періоду його ректорства відбулося злиття Москов-
ської медико-хірургічної академії з медичним факультетом університету, 
що стимулювало викладання й вивчення медичних наук в університеті. 
Як хірург-практик, Альфонський був відомий у Москві успішними опера-
ціями.

У Гоголевій долі ректор університету несподівано виринає на початку 
1851 р. у зв’язку з хворобою Катерини Хомякової — дружини поета Олек-



Гоголiвська Москва

152 153

Розділ 1. «Я в Москву приїхав»

сія Хомякова і сестри поета Микола Язикова, з якою Микола Васильович 
дружив: «Гоголь знал её с детства: болезнь озабочивала его. Он часто на-
вещал ее, и, когда она была уже в опасности, при нем спросили у доктора 
Альфонского, в каком положении он ее находит, он отвечал вопросом: 
„Надеюсь, что ей не давали каломель, который может ее погубить?“ Но 
Гоголю было известно, что каломель уже был дан. Он вбегает к графу и 
бранным голосом говорит: „Все кончено, она погибнет, ей дали ядовитое 
лекарство!“ К несчастью, больная действительно умерла в скором време-
ни, смерть драгоценной для него особы поразила его до чрезвычайности. 
Он еще имел дух утешать овдовевшего мужа, но с этих пор сделалась при-
метна его наклонность к уединению». Такий спогад залишив Гоголів лі-
кар Олексій Тарасенков. У того ж Тарасенкова читаємо стосовно візита 
Альфонського до Гоголя 19 лютого 1852 р.: «Приехал Погодин с Альфон-
ским. Этот предложил магнетизирование, чтобы покорить его волю и 
заставить употреблять пищу».

При Московському університеті з часу заснування і до 1812 р. діяла 
одна з перших гімназій в Росії, в якій навчалося близько 1 тис. дітей, і 
Благородний пансіон із великою програмою для дітей 9–14 років. У ньому 
в різні часи навчалися В. Жуковський, О. Грибоєдов, Ф. Тютчев, М. Лер-
монтов та ін. У 1804 р. у місті відкрилася Московська губернська гімназія 
біля Пречистенських воріт, в якій наприкінці 40-х рр. навчалося близько 
500 дітей. У 1835 р. почала працювати 2-га гімназія (на Розгуляї), де вчи-
телював Осип Бодянський, у 1839 р. — 3-тя гімназія (на Луб’янці), а пізні-
ше і 4-та гімназія (в Пашковому домі на Моховій вулиці). В середині ХІХ 
століття кількість учнів у московських гімназіях перевищила 1200 осіб.

Серед інших освітніх закладів і товариств, що входили до складу Мос-
ковського навчального округу наприкінці 50-х рр., слід назвати: Імпе-
раторське московське товариство дослідників природи, Імператорське 
товариство історії і старожитностей російських, Фізико-медичне това-
риство, Імператорське московське товариство сільського господарства, 
Імператорське московське товариство сільського господарства — прак-
тична школа шовківництва, Московська духовна семінарія (на Садовій 
біля Каретного ряду), Хліборобська школа (на Зубовському бульварі), Кос-
тянтинівський межовий інститут (на Старій Басманній вулиці), Прак-
тична комерційна академія (на Покровському бульварі), Ремісницький 
навчальний заклад (у Лефортовській дільниці), Поштамтське училище 
(на Луб’янці) тощо. Крім того, в Москві тоді діяли: Московське учили-
ще малярства і скульптури Московського художнього товариства на вул. 
М’ясницькій, куди приходили і Гоголь, і Шевченко, Палацове архітек-
турне училище в Кремлі, Московські малювальні школи на М’ясницькій 
і Малій Дмитрівці, Московська театральна школа на Великій Дмитрів-
ці. Готували кадри також військові навчальні заклади: 1-й Московський 
кадетський корпус, 2-й Московський кадетський корпус, Олександрів-

ський сирітський кадетський корпус, Олександрівський Брестський 
кадетський корпус тощо. Серед жіночих навчальних закладів: Училище 
ордена Св. Катерини, Олександрівське училище, Московське Єлизаве-
тинське училище, Миколаївський сирітський інститут виховного дому, 
Повивальний інститут і пологовий госпіталь, Фельдшерська школа 
тощо.

Усі ці заклади працювали на освіту, науку й культуру Росії. 
Перший публічний музей у Москві, поєднаний з бібліотекою, — 

Рум’янцевський музей у Пашковому домі — було започатковано в рік смер-
ті Шевченка. В дореволюційному путівнику по Москві читаємо: «Музей 
этот создан был государственным канцлером графом Н. П. Румянцевым, 
сыном екатерининского героя, умершим в 1826 г. и оставившим свой 
музей без средств для дальнейшего развития. В 1861 г. решено было пе-
ревезти этот музей в Москву (з Петербурга — В. М.) и слить его с вновь 
образуемым здесь музеем». Про Рум’янцевський музей у Петербурзі, за-
снований у 1831 р., Шевченко згадував у повісті «Художник»: «Нева спо-
койна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностя-
ми величественный портик Румянцовского музея...» В 1862 р. при музеї 
було створено Московську публічну бібліотеку. В її основу покладено 
близько 30 тис. книг графа Рум’янцева. Вона швидко розросталася, зо-
крема за рахунок пожертвувань, іноді цілими домашніми бібліотеками. 
Цар Микола І подарував Рум’янцевці 9 тис. примірників різних видань. 
Її фонди поповнили домашні бібліотеки філософа Петра Чаадаєва, Гого-
левого друга історика Михайла Погодіна та ін. Особливо важливим було 
те, що до Рум’янцевки надходив обов’язковий примірник усіх видань, що 
друкувалися в Росії. Невдовзі бібліотечні фонди нараховували понад 1 
млн томів. Іноземний відділ бібліотеки було укомплектовано найкращи-
ми книгами, починаючи з 1460 р. до ХVІІІ століття включно. Непогано 
була представлена перша половина ХІХ століття, гірше — друга його по-
ловина. Російський відділ бібліотеки, навпаки, мав значні прогалини до 
60 рр. ХІХ століття, але подальший період був представлений всіма кни-
гами, виданими в Росії.

Гоголів друг Бодянський був прихильником створення в Москві спе-
ціалізованих, профільних бібліотек. У щоденнику на початку червня 
1850 р. занотував про розмову з істориком Олександром Поповим: «Я по-
вторил давнишнюю свою мысль при сем, чтобы в такой библиотеке по-
местить, отдельно каждую, и библиотеки рукописей духовных ведомств 
в Москве, напр., синодальную (прежде патриаршую), типографскую, Чу-
дова монастыря, Успенского собора, Архангельского собора и т. п., что, 
конечно, было бы превосходно и очень возможно. Одно только тут не-
ловко: со временем эти библиотеки не пощадят и сольют в одно целое. 
У нас пока еще не понимают важности значения отдельных библиотек, 
в одном здании и т. п.».
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За участю Бодянського в Москві відкрилася бібліотека Товариства іс-
торії і старожитностей російських. У місті працювали також бібліотеки 
Товариства любителів російської словесності, товариств антропології, 
російських лікарів, педагогічного тощо, бібліотеки гімназій, вищих на-
вчальних закладів, особливо в Московському університеті. Вже наступно-
го після відкриття університету року, тобто в 1756 р., газета «Московские 
ведомости» повідомляла, що «Московского Императорского универси-
тета библиотека, состоящая из знатного числа книг на всех почти евро-
пейских языках, в удовольствие любителей наук и охотников для чтения 
книг, отворена была сего июля 3 числа...» Бібліотека університету постій-
но збагачувалася.

Про культурні запити середнього кола «освічених москвичів» розпо-
відав Петро Вістенгоф: «В каждой гостиной среднего круга вы найдете ро-
яль или фортепьяно, разное женское рукоделье и книги. Девушки игра-
ют и поют, смотря по тому, к какому отростку принадлежит их гостиная. 
В одной разыгрывают вариации Моцарта и Россини, в другой повторяют 
мотивы из опер: „Роберта“, „Цампы“, „Фенеллы“, „Капулетти и Монтек-
ки“ (тогочасні опери. — В. М.) и т. п., в иных гостиных музыка ограни-
чивается наигрыванием разного рода вальсов и качучи (iспанський та-
нець. — В. М.), или весьма невинно поется... а в иных дошли еще только 
до романсов: „Талисмана“, „Голосистого соловья“ и „Удалой тройки“. 
Дамы и девушки среднего общества также занимаются чтением француз-
ских романов, но они предпочитают русские книги. Они очень любят по-
вести, печатаемые в Библиотеке для чтения, стихи Пушкина, сочинения 
Марлинского и Лермонтова, некоторые московские романы: „Ледяной 
дом“, „Последний новик“, „Клятва при гробе“, „Юрий Милославский“, 
„Никлас — Медвежья лапа“ и другие» (йшлося про романи Івана Лажеч-
никова, Миколи Полевого, Михайла Загоскіна, Рафаїла Зотова).

Московські губернатори  
за гоголівських часів

Коли Микола Васильович уперше приїхав до Москви, московським 
військовим генерал-губернатором був Дмитро Володимирович Голіцин 
(1771–1844), який керував містом ще з тих часів, як одинадцятирічний 
Гоголь брав уроки у вчителя латинської мови Полтавської гімназії Г. Со-
рочинського. За Голіцина завершилася відбудова Москви після пожежі 
1812 р. і розпочалися роботи з реалізації нової програми планування і 
забудови міста. Дмитро Володимирович один із перших попросив Ми-
колу І виявити милосердя до декабристів. У 1830–1831 рр. московський 
губернатор опікувався боротьбою з епідемією холери у Першопрестоль-

ній. У Москві були добре відомі «четверги» Голіцина, що збирали багато 
літераторів і вчених.

У лютому 1842 р. на літературному вечорі у Голіцина Гоголь читав свою 
повість «Рим», опубліковану Погодіним у «Москвитянине». Сергій Аксаков 
писав про це так:

«Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на ли-
тературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына (у Гоголя не было фрака, 
и он надел фрак Константина). Несмотря на высокое достоинство этой 
пьесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было 
генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но ког-
да к концу пьесы дело дошло до комических разговоров итальянских жен-
щин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и 
пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодар-
ной памяти слушателей».

У червні 1843 р., коли Голіцин поїхав на лікування за кордон, його 
обов’язки почав виконувати Олексій Григорович Щербатов (1777–1848), 
який офіційно обійняв посаду у квітні 1844 р. Щербатов залишився в істо-
рії як голова комісії, що опікувалася зведенням храма Христа Спасителя, 
та ініціатором святкування у 1847 р. 700-річчя Москви (з того часу це ро-
били кожні півстоліття). Він також ініціював царський указ про заборону 
фабрикантам призначати в нічну зміну малолітніх робітників (вiком до 
12 років). За пропозицією Щербатова в 1846 р. була створена комісія з 
огляду берегових земель і будівництва на них фабрик. 

З травня 1848 р. і до квітня 1859 р. московським військовим генерал-
губернатором був граф Арсеній Андрійович Закревський (1783–1865), колиш-
ній фінляндський генерал-губернатор, а затим — міністр внутрішніх справ 
Росії. Закревський здобув недобру славу в ліберальних колах своїм деспо-
тизмом і непримиренністю до нових віянь, отримавши навіть прізвисько 
«Чурбан-паша». Олександра Смирнова писала Гоголю на початку 1849 р.: 
«Граф Закревский имел свою клику, — это была своего рода аракчеевщина в 
Москве...» Особливо підозріло Закревський ставився до слов’янофілів, вва-
жаючи їх «таємним політичним товариством». За його часів було складено 
поліцейський «Список подозрительных лиц в Москве», який містив чима-
ло прізвищ відомих людей. Скажімо, на думку пильного губернатора, Гого-
лів друг Михайло Щепкін був готовий на все аж до перевороту. Вже згадана 
Олександра Смирнова попереджала Гоголя: «По почте берегитесь писать, 
мы окружены шпионами Закревского, и письма наши читаются...»

Закревський виступав проти будівництва фабрик, заводів і мануфак-
тур, обмежував притік до Москви робочої сили і вимагав вислати з міста 
вихідців із села, мотивуючи все це необхідністю запобігання заворушень. 
Москвичі говорили, що «при Закревському свята Москва стала великому-
ченицею». Борис Чичерін згадував, що Закревський «явился в Москву на-
стоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости 
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грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы 
вся перед ним трепетало... В Москве водворились необузданный произ-
вол, взяточничество и грязь». Про реакцію московської громадськості на 
відставку непопулярного Закревського свідчить курйозне повідомлення 
в одній із газет: «Нам пишут из Москвы, что в нынешнем году наступила 
весна очень рано, так что прежде Юрьева дня выгнали скотину в поле».

Закревського знав Гоголів приятель Бодянський. Він навіть був у нього 
на прийомі і неодноразово згадував його в щоденнику, проте ніколи — в 
критичному контексті. Лише один раз, у 1856 р., Бодянський занотував 
історію про якогось чиновника, що поступив «чиновником особых пору-
чений к Московскому генерал-губернатору Закревскому, но и у него везёт 
ему, как говорит, по излишней прямоте характера. Так или нет, только мно-
го наговорил он мне случаев, в коих прямота и правота его выказались, по 
без всяких для него хороших последствий, т. е. наград и т. п.».

Аби читач зрозумів причетність Закревського до Гоголевої долі (по-
смертної), наведемо його лист до шефа жандармів, графа Олексія Орло-
ва від 25 лютого 1852 р.:

«Нужным считаю сообщить тебе следующее: славянофилы с того вре-
мени, когда не велено было носить бород, упали духом, но в настоящее 
время, когда умер известный писатель Гоголь, живший у бывшего одес-
ского градоначальника графа Толстого, славянофилы А. Хомяков К. и 
С. Аксаковы А. Ефремов, П. Киреевский, А. Кошелев и Попов, собрав-
шись к графу Толстому и найдя у него некоторых лиц, начали рассуж-
дать, где должно отпевать Гоголя. Когда на это бывший там профессор 
Грановский сказал, что всего приличнее отпевать его в университетской 
церкви как человека, принадлежавшего некоторым образом к универси-
тету, то все вышеописанные славянофилы стали на это возражать, гово-
ря: „К университету он не принадлежит, а принадлежит народу, а потому, 
как человек народный, и должен быть отпеваем в церкви приходской, в 
которую для отдания последнего ему долга может входить лакей, кучер 
и всякий, кто пожелает, а в университетскую церковь подобных людей 
не будут пускать“. Когда об этом объявил мне попечитель университета, 
то я в то же время для прекращения всех толков и споров славянофи-
лов приказал Гоголя, как почетного члена здешнего университета, не-
пременно отпевать в университетской церкви. Приказано было от меня 
находиться полиции и некоторым моим чиновникам как при переносе 
тела Гоголя в церковь, так равно и до самого погребения. А чтобы не 
было никакого ропота, то я велел пускать всех без исключения в уни-
верситетскую церковь. В день погребения народу было всех сословий и 
обоего пола очень много, а чтобы в это время было все тихо, я приехал 
сам в церковь».

У Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. є нотатки, що не стосу-
ються безпосередньо згаданих осіб — військових генералів, які служили 

губернаторами, але цікаві з точки зору збору письменником інформації 
про них і формулювання власних узагальнень:

«Военный генерал — прямой человек. Жалуется на то, что все воры и мо-
шенники, что честного человека нигде нельзя найти, что секретарь его 
мерзавец, но он держит только так, ради того, что другого найти нельзя, 
и потому советует к нему обращаться. Хорош с дворянами; играет боль-
ше в вист; обеды задает, и бывает либерал, в дрязги и мелочи не входит, 
но называет даже это чернильными делами, и не может заниматься ими, 
как неблагородными. Но сам берет взятки через секретаря.

Губернатор-делец... Имеют две-три собственные мысли, которые любят 
повторять, и особенно хлопочут, чтоб не было губернского правления, 
но только канцелярия, и любят рассказать, как они сделали когда-то 
страшные выгоды казне при постройках. Уверены вообще в том, что все 
дело состоит в том, чтобы доставить казне денежные выгоды, увеличить 
какой-нибудь доход, сберечь деньги. Бывают безжалостны. Все имеют о 
себе высокое мнение, о своем уме, о своей дельности и деятельности».

«Москва потрібна для Росії»

У рукописі збереглася Гоголева рецензія на книгу «Основание Москвы 
или Смерть боярина Степана Ивановича Кучки. Исторический роман, 
взятый из времён княжения Изяслава Мстиславовича. Сочинение И... 
К.....ва. СПб, 1836 р.», написана у легкому іронічно-доброзичливому 
тоні:

«Один из тех романов, в роде которых выходит очень много и осо-
бенно в Москве. Сюжет их обыкновенно взят из отечественной истории. 
Они обыкновенно бывают худенькие, тоненькие, но разделены на четыре 
части, продаются очень дешево. Авторы их — часто робкие, молодые, 
еще не обжегшиеся на огне писатели и поэтому выставляют часто одни 
только заглавные литеры своего имени и окончивают его точками. Ав-
тор обыкновенно заставляет говорить своих героев слогом русских му-
жичков и купцов, потому что у нас в продолжение десяти последних лет 
со времени появления романов в русском кафтане возникла мысль, что 
наши исторические лица и вообще все герои прошедшего должны не-
пременно говорить языком нынешнего простого народа и отпускать как 
можно побольше пословиц... Иногда русской мужичок отпустит такую те-
атральную штуку, что и римлянин не сделает. Подымется с полатей или 
с своей печки и выступит таким шагом, как Наполеон; какой-нибудь Ва-
силий, Улита или Степан Иванович Кучка после какой-нибудь русской за-
машки, отпустивши народную поговорку, зарычит вдруг „смерть и ад!“... 
Общий характер этих маленьких романов, которые в таком изобилии 
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и так скоро вырастают на Руси, есть совершенная детскость. Это будет 
очень несправедливо, если б мы сказали, что в них видна глупость одна, 
в чем часто упрекают их наши журналисты... Да простит Бог невольные 
их прегрешения! Нам нечего досадовать на них и сердиться...»

Єдине, чим цікава ця замітка — свідченням того, що увагу Гоголя при-
вернув пересічний твір з історії Москви. Жодних особливих знань про 
місто в ній не міститься. Та й звідки, здається, Гоголь встиг їх отримати? 
Втім, на той час він вже написав унікальну, неймовірну за, так би мовити, 
москвознавчою глибиною статтю «Петербургские записки 1836 года», 
яка спочатку називалася «Петербург и Москва». У ній Гоголь порівнював 
ці два ключові російські міста на рівні блискучо-точних узагальнень:

«...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! 
Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, 
мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холо-
да: подавай Бог Петербург! Выкинет штуку русская столи ца, если подсо-
седится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катит-
ся поглядеть вблизи на белых медведей. „На семьсот верст убежать от 
матушки! Экой востроногой какой!“ — говорит московский народ, при-
щуривая глаза на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкою 
и сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; 
на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки... 
Хорошо еще, что стрелою летящее шоссе да русские поющие и звенящие 
тройки духом пронесут мимо». Це — лише вступ з іронічним підтекстом 
про північну російську столицю. А ось і про рішучі відмінності між нею і 
Москвою: «А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до 
сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как 
расширилась старая Москва! Какая она нечесаная! Как сдвинулся, как 
вытянулся в струнку щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон зерка-
ла: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только 
заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его щелчком. Мо-
сква — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, 
не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбит-
ной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и похаживает на кордоне, 
охорашиваясь перед Европою, которую видит, но не слышит».

Як точно і правильно, як поетично і масштабно! Читаємо далі:
«Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начи-

нает печь французские хлебы, которые назавтра все съест немецкий на-
род, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся 
спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре 
стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петер-
бург мужеского. В Москве всё невесты, в Петербурге всё женихи. Петер-
бург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых 
цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва 

требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода: если 
талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака ве-
лики, то у ней — как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, 
совершенный немец, на все глядит с расчетом и, прежде нежели задумает 
дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если 
уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает 
больше того, сколько находится в кармане: она не любит средины».

Далі вкраплено красивий сюжет про московські й петербурзькі жур-
нали:

«В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу 
книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают 
картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может пе-
репугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч., 
и проч., в петербургских журналах говорят только о публике и благо-
намеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают 
книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят 
аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в 
Петербурге наживаются».

І знову ментальні відмінності:
«Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею час-

тию на обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе руки в кар-
ман, летит во всю прыть на биржу или „в должность“. Москва гуляет до 
четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше 
второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день 
как ни в чем не бывало в девять часов спешит, в своем байковом сюртуке, 
в присутствие».

Але Гоголь не обмежувався побутовими характеристиками, він зану-
рює нас у відмінності фінансово-економічного характеру між Москвою 
і Петербургом:

«В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налег-
ке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны 
света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках, 
по зимним ухабам, сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ 
пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она нава-
ливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петер-
бург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и 
магазины и ловит мелких покупщиков. Москва говорит: „коли нужно по-
купщику — сыщет“; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается 
под ваш пол с „Ренским погребом“ и ставит извозчичью биржу в самые 
двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары 
во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. 
Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин».

І несподівано вмотивовано-влучний висновок:
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«Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве 
редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака 
без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее 
аляповатостию, неловкостию и безвкусием; Москва кольнет Петербург 
тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петер-
бурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошед-
шие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи 
с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве 
всегда попадется, в самой середине модной толпы, какая-нибудь матушка 
с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще 
кое-что, но — дистанция огромного размера!..»

Нагадаю, що на час написання цієї статті Гоголь бував у Москві всього 
чотири рази — у 1832 і 1835 рр. — загалом менше місяця. Але які багатю-
щі враження й знання, які точні стостереження й узагальнення! Не ви-
падково Віссаріон Бєлінський, відгукуючись на вихід Гоголевої статті в 
«Современнике» (1837, Т. 6) писав, що в ній «мило и игриво высказано 
много правды насчёт обеих наших столиц». Сім років потому у нарисі 
«Петербург и Москва» (1844) Бєлінський підтвердив свою високу оцін-
ку гоголівської статті, «которая так хороша, что в ней многое осталось 
новым и по прошествии семи лет».

Отже, розділ про Першопрестольну завершуємо москвознавчим фраг-
ментом саме гоголівської статті. Здається, нічого кращого не придумаєш, 
розповідаючи про перший і всі наступні приїзди Гоголя до Москви.

Розділ 2

«Я маю намір 
оснуватися  
в Москві»

(дати і події)

«Та це ж Гоголь... Микола васильович!»
(приблизно 30 червня — 7 липня 1832 р.)

вадцятитрирічний Микола Гоголь уперше з’явився в Москві 
вже знаним автором 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 ве-

чера? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава Богу! еще мало обо-
драли гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, вся-
кого 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 го-
ворю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья 

Д
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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».

Отже, Гоголевий ніс із закутня було висунуто у великий світ, у саму Мо-
скву. Його всі обступили і стали... захоплюватися.

Москва дізналася про успіх Гоголя не тільки від Пушкіна, якому сподо-
балися «Вечера», але й від журналіста та критика, професора Московського 
університету Миколи Надєждіна, який відразу зарахував їх автора до най-
кращих письменників і писав, що у Гоголя «национальный мотив украин-
ского наречия переведен, так сказать, на москальские ноты, не теряя сво-
ей оригинальной физиономии» (докладніше див. Манн Ю. Гоголь. Труды 
и дни: 1809–1845. С. 241–251).

Відразу оцінили і зрозуміли всю глибину та серйозність творчості 
Гоголя члени студентського гуртка Миколи Станкевича, до якого входив 
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!» (Кос-
тянтин Аксаков). Сергій Аксаков писав: «Московские студенты все при-
шли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую 
славу о новом великом таланте». Серед цих студентів були Герцен, Гонча-
ров, 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 употребле-
ние». В Україні так само молодь відразу потягнулася до Гоголя. Згадуючи 
про свої гімназичні роки, Куліш писав: «...Попались їм у руки перві пові-
сті Гоголя, й велика радість була із того читання. Усяке слово пам’ятали 
вони — де яке сказав Гоголь». Який дивовижний збіг спогадів різних та-
лановитих людей!

Ми не ставимо за мету висвітлити літературну російську дійсність часів 
появи перших Гоголевих творів, що вже докладно зроблено гоголезнав-
цями. Принаймні, можу порадити книгу відомого літературознавця, пер-
шого директора пушкінського дому (з 1910 р.) Котляревського Нестора 
Олександровича (1863–1925), яка побачила світ на початку ХХ століття 
й перевидана у Москві до 200-річчя письменника: «Николай Васильевич 
Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы». — М.: 
Летний сад, 2009.

Приїхавши до Москви, Гоголь і в побуті підкреслював свою україн-
ськість, принаймні, навідавши на початку липня 1832 р. Михайла Щепкі-
на (автор книги «Щепкин» із серії «ЖЗЛ» Віталій Івашнєв помиляється, 
коли пише, що Щепкін познайомився з Гоголем у жовтні 1832 р.). Харак-
терно, що Микола Васильович сам знайшов помешкання свого земляка. 
Історію цього знайомства описали сини артиста Петро і Олексій. За сло-

вами Петра Михайловича молодий письменник з’явився у домі Щепкіна 
у Великому Спаському провулку у розпал застілля: 

«Как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять — у нас всег-
да 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 недоуме-
нии. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взгля-
дом, 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 Харь-
кове и Полтаве, шутливый куплет незнакомца прозвучал словно пароль. 
„Да это ж Гоголь... Николай Васильевич!“ — воскликнул хозяин дома, за-
ключив гостя в объятия...»

Олексій Михайлович у свою чергу 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 малорос-
сийских кушаний. Винам он давал, по словам Щепкина, названия „квар-
тального“ или „городничего“, как добрых распорядителей, устрояющих 
и приводящих в набитом желудке все в должный порядок, а жженке, по-
тому 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 Бен-
кендорфа?“ — и они вместе приготовляли жженку».

Невістка артиста Олександра Щепкіна (Станкевич) згадувала: «При-
слушиваясь к из разговору, вы могли слышать под конец: вареники, 
голубцы, паляницы, — и лица их сияли улыбками». Олександр Афанасьєв 
також свідчив, що часом друзі проводили 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 дальньому кутку саду й не могли наговоритися. З того часу, коли Мико-
ла Васильович бував у Москві, завжди 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 
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и любили Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу 
гостиной в доме Щепкина. Они перебирали и обычаи, и одежду мало-
россиян, и, наконец, их кухню». Тож, взаєморозуміння виникло відразу й 
тривало роками. За радянських часів театрознавець Абрам Дерман писав 
про це так: «Обидва українці, які на все життя зберегли глибоку симпатію 
та відданість своїй батьківщині, обидва наділені від природи колосаль-
ними запасами гумору, обидва гаряче любили театр... вони ніби самою 
долею були призначені стати друзями».

Пам’ятаймо, що Щепкіна в Москві вважали малоросом, а Михайло 
Максимович свідчив, що в Москві з 1820-х рр. «слышалось на театраль-
ной сцене прекрасное произношение украинской речи из уст Щепкина». 
Майстру навіть дорікали за малоросійський акцент на сцені. Російська 
поетеса — графиня Євдокія Ростопчина (Шевченко іронічно згадував її в 
передмові до нездійсненого видання «Кобзаря»: «Щоб не дуже чванилась 
московськая братія своєю Ростопчиною...») якось написала зверхньо про 
Щепкіна:

Громче всех кричит старик...
(О хохлацкой в нём породе
Нам донёс его язык!)

Уже згаданий Абрам Дерман писав про Майстра: «Его украинский 
выговор... на московской сцене обратился в трудноискоренимый не-
достаток». Та насправді кращі російські інтелектуали високо цінували 
українськість артиста. Микола Станкевич, який 19 травня 1833 р. бачив 
у Великому театрі малоросійську інтермедію «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», обурювався інсценуванням Гоголевого твору, незнанням артис-
тами української мови, але захоплювався Гоголем: «Ни одна рожа по-
хохлацки не умеет говорить, но Щепкин — гений. Он говорит прекрасно 
по-малороссийски и настоящий хохол!»

Знайомство зі Щепкіним відразу припало до серця Гоголю. Повернув-
шись до Москви, він просив Максимовича: «Поклонитесь от меня, когда 
увидите, Щепкину». Дванадцять років потому Гоголь написав Миколі Язи-
кову 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 жиз-
ни. Кроме того я его очень люблю за его добрую душу и за его ровный ха-
рактер, не говоря уже о таланте, но за то еще люблю, что мне было всегда 
особенно приятно видеть его сидящим перед собою».

Утім, найперше у Москві Гоголь зустрівся, здається, з Михайлом Погоді-
ним. Той вже знав про його візит, адже 30 червня писав Степану Шевирьо-
ву в Італію: «Скоро приедет Гоголь-Яновский, написал две части повестей 

малороссийских волшебных — много прекрасного». У щоденнику Пого-
дін записав: «Познакомился с рудым пасечником Гоголем-Яновским... Го-
ворил с ним о малороссийской истории и проч. Большая надежда, если 
восстановится его здоровье». Річ у тому, що Гоголь виїхав уже нездоровим 
із Петербурга, дорогою мандрівників супроводжувала погана погода. Ма-
тері 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 со-
вершенного поправления».

Скоріше за все Погодін організував Гоголю лікарську консультацію у 
професора Московського університету, одного з найпопулярніших ліка-
рів Іустина Дядьковського: «Имел случай сделать ему много одолжения». 
Втім, очевидно, Погодін записав у щоденник не про легке нездужання, з 
яким Гоголь приїхав до Москви, скоріше за все, Микола Васильович все-
рйоз скаржився йому на здоров’я. Саме так він учинив невдовзі й у сім’ї 
Аксакових у присутності гостей, а також і в розмові з Сергієм Аксаковим. 
Принаймні, 20 липня 1832 р. Гоголь знову звертався до Погодіна вже з 
Василівки:

«Приехавши в Полтаву (17 июля), я тотчас объездил докторов и удо-
стоверился, что ни один цех не имеет меньше согласия и единодушия, 
как этот. У каждого свои мнения и иные из них так вздорны, что удив-
ляешься, как и откуда залезли в глупые их головы, и каждый стоит за 
свою глупую систему до зарезу. Так что мне не остается иного средства, 
как просить вас прибегнуть к Дядьковскому и попросить у него первый 
рецепт. Уверьте его, что с величайшею признательностью буду благода-
рить его, сколько позволит мне мое состояние, и по гроб буду помнить 
его помощь. Теперешнее состояние моего здоровья совершенно таково, 
в каком он меня видел. Понос только прекратился, бывает даже запор; 
иногда мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и в спине, 
иногда болит голова, немного грудь. Вот все мои припадки».

Утім, Гоголь зізнався у листі від 2 вересня, що проблеми зі здоров’ям, 
може, й від того, «что никак не могу здесь соблюсть диэты»: «...Плодо-
витость Украйны соблазняет меня беспрестанно, и бедный мой желудок 
беспрерывно занимается варением то груш, то яблок. Пилюль Дядьков-
ского боюсь принимать (которые давно уже я получил из аптеки), по-
тому что в рецепте, как вы пишете, была ошибка». Хай ця інформація 
залишиться в пам’яті, бо до проблем Гоголевого шлунка ми ще будемо по-
вертатися. У кінці листа Микола Васильович дописав: «Тянет в Москву».
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Восени 1832 р. Гоголь знову згадував Дядьковського у листі до того ж 
Погодіна: «Впрочем, я покамест здоров и даже поправился. Следствие 
ли это советов Дядьковского, которыми он меня снабдил на дорогу и ко-
торому изъявите при случае мою признательность и благодарность...» 
Гоголь і надалі не забував про Дядьковського і довіряв йому. Скажімо, 
влітку 1833 р. писав Михайлу Максимовичу: «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 
новому приятелю в Москву вже 8 липня 1832 р. з Подольська, тобто ледь 
від’їхавши з Москви: «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 бу-
динку Слєпцова у Великому Афанасьєвському провулку, тобто неподалік від 
місця розташування нинішнього Національного культурного центру України 
в Москві. Хоча візит був несподіваний, 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 р. Неприпустима неточність, адже відомо, що 
Гоголь уперше був у Москві наприкінці червня — на початку липня 1832 р., 
а Сергій Аксаков зазначив, що Гоголь із Погодіним прийшли в суботу, 
коли ввечері у нього збиралися близькі приятелі. Субота тоді випала на 
2 липня 1832 р. Цієї дати дотримується й гоголезнавець Борис Соколов 
(Соколов П. В. Гоголь. Энциклопедия. С. 689).

Того вечора сам господар у кабінеті, який розташовувався в мезоніні, 
грав у карти в четверний бостон, а ще кілька осіб, які не грали, сиділи 
окрай столу. Серед присутніх був, до речі, професор математики Москов-
ського університету Павло Щепкін, якого Юрій Манн називає «однофа-
мільцем знаменитого актора», проте насправді він доводився Щепкіну 
троюрідним братом.

У кімнаті була задуха, і дехто з присутніх, серед них і господар, зня-
ли фраки. Раптом до кімнати ввійшов Погодін з молодим незнайомцем: 
«Ось вам Микола Васильович Гоголь!» Ефект був сильний. Сергій Тимо-
фійович, старший за Гоголя на вісімнадцять років, який вже мав за плечи-
ма службу цензором Московського цензурного комітету та був його головою 
(!), Сергій Тимофійович, який приймав у себе вдома безліч іменитих лю-
дей... зніяковів, кинувся вдягати сюртук, жебонячи під ніс якісь порожні і 
тривіальні слова. Та й усі гості заклякли, як у фінальній сцені ще не напи-

саного «Ревизора», й спантеличено мовчали. Прийом вийшов не стільки 
холодним, скільки конфузним. Гра на якийсь час припинилася, та Гоголь 
з Погодіним просили її продовжити, позаяк заступити господаря було 
нíкому. Невдовзі прибіг Костянтин Аксаков, радісно кинувся до Гоголя і 
палко повів з ним розмову. Батько полегшено зітхнув і продовжував гру, 
прислухаючись одним вухом до слів Гоголя. Втім, той говорив так тихо, 
що нічого не було чути.

Сергію Аксакову здалося, що зовнішній вигляд Гоголя був невигідним 
для нього. Зокрема, він звернув увагу на Гоголів чуб («хохол»), а один 
із сучасних українських авторів написав, що йшлося про українську ко-
зацьку зачіску, тобто, фактично, оселедець на виголеній голові. Мож-
на додати ще й свідчення того ж Аксакова, написані стосовно появи 
Гоголя в Москві в 1839 р.: «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», гла-
денько зачесане коротке волосся — про благонаміреність, 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 бла-
гонаміреним не відчував, а довге волосся... Його поголену голову мож-
на пояснити й прозаїчніше. Скажімо, читаємо спогади його молодшої 
сестри Ольги Василівни: «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, об-
рился». Куліш писав, що Гоголь «сбрил себе волосы, чтобы усилить их 
густоту».

Сергій Тимофійович описав також гладенько підстрижені скроні, ви-
голені вуса і підборіддя. Великі й добре накрохмалені комірці підсилюва-
ли щось неприємно франтівське в його одязі. Та ще й строкатий жилет з 
великим ланцюжком.

Оглянувши нову компанію, Гоголь невлад сказав, що колись був товсту-
ном, а зараз хворіє. Втім, у той приїзд він дійсно був у полоні нав’язливих 
роздумів про свої хвороби, що для всіх стало несподіванкою. Складалося 
враження, що Гоголь тримався неприязно і згорда. Костянтину й гостям 
не сподобалися його манери. Взагалі гість справив невигідне, неприємне 
враження. Годину потому гість пішов, пообіцявши прийти до Аксакових 
якось зранку, аби зустріти Михайла Загоскіна, з яким йому дуже хотілося 
познайомитися. Нанести візит-відповідь до Гоголя не було можливості, 
бо не знали, де він зупинився. Гоголь про це змовчав. 
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Кілька днів потому Аксаков попередив Загоскіна, що Гоголь хоче з ним 
познайомитися. 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 ви-
словлювати почуття захоплення, на яке він здатний був до надміру.

Незабаром обоє пішли до Загоскіна, який мав особняк у Денежному про-
вулку. Вони пройшлися Арбатською вулицею. Дорогою Гоголь знову по-
чав скаржитися на здоров’я і здивував Аксакова заявою про те, що він 
невиліковно хворий. Позаяк він виглядав здоровим, Аксаков запитав у 
нього: «Та чим же ви хворі?» Гоголь відповів непевно і сказав, що причи-
на його недуги — у кишках. Взагалі тема власного здоров’я була звичною 
для Гоголя. Павло Анненков згадував: «Я относился тогда несколько скеп-
тически 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 Ні-
жині, сказав, що він пише не те, що слід, особливо для театру. Сергій 
Тимо фійович трохи легковажно заперечив, що взагалі нема про що 
писати, адже в світі все таке одноманітне, гладеньке, пристойне і по-
рожнє: «даже глупости смешной в тебе не встретишь, 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 за-
мечали его». Сергій Тимофійович аж зупинився, бо для нього Гоголь 
ніяк не був пов’язаний з театром, і він не сподівався на таку блискавич-
ну й мудру реакцію. З подальшої розмови стало зрозуміло, що російська 
комедія Гоголя дуже захоплювала і що у нього є свій самобутній погляд 
на неї.

Очевидно, Микола Васильович уже розмірковував над новим поворо-
том у своїй творчості, про що свідчить його зізнання в листі до Пого-
діна у лютому 1833 р.: «...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 р. видатно-
му 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 по-

лучил 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 го-
роде» Г. Квітки-Основ’яненка написана в 1827 р., опублікована в 1840 р. 
Уже наприкінці ХІХ століття дослідник В. Волков писав, що Гоголь 
прочитав у рукописі твір Квітки-Основ’яненка і використав його при 
створенні «Ревизора» (Волков В. И. К истории русской комедии. Зави-
симость Ревизора Гоголя от комедии Квитки Приезжий из столицы. — 
СПб., 1899). Радянський гоголезнавець Сергій Данилов у середині 
30-х рр. минулого століття стверджував: «Гоголь нигде не обмолвился 
ни словом о своем знакомстве с „Приезжим из столицы“. Однако сейчас 
уже нет никаких сомнений, что Гоголь слышал о произведении Квитки. 
Как заметил еще Г. П. Данилевский, „даже можно, пожалуй, полагать, 
что Гоголь читал в рукописи комедию Основьяненка до написания свое-
го „Ревизора“... Однако стоит только сопоставить ясную сатирическую 
направленность и литературную обработку комедии Гоголя с пьесой 
Квитки, как сразу же станет очевидной полная творческая оригиналь-
ность „Ревизора“» (Данилов С. С. Гоголь и театр. — Л.: Художественная 
литература, 1936. С. 90).

Сучасний біограф Гоголя Ігор Золотуський вважає, що «Гоголь міг 
прочитати в рукопису комедію Квітки» (Золотусский И. Гоголь. С. 173). 
Справді, гоголівський «Ревизор» було завершено наприкінці 1835 р., 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 р. Гоголь звернувся до Загос-
кіна:

«Милостивый государь Михаил Николаевич. Препроводив к вам мо-
его Ревизора, смею льстить себя надеждою, что окажете ему ваше по-
кровительство в постановке на московскую сцену. В рассуждении мно-
гих обстоятельств сценических уполномочиваю Щепкина, которому я 
передал свои замечания насчет распределения ролей, костюмов и про-
чего. Снисшедши к моей убедительнейшей просьбе, вы много обяже-
те пребывающего к вам с совершенным почтением и таковою же пре-
данностью. Ваш, милостивый государь, покорнейший слуга Николай  
Гоголь».

Уже 25 травня «Ревизор» було вперше поставлено на сцені Малого теа-
тру в Москві.

Загоскін прийняв Гоголя з розпростертими обіймами, з вигуками 
схвалення, кілька разів поривався його цілувати, потім кинувся обні-
мати Аксакова, бив кулаком у спину, називав хом’яком, ховрахом, сло-
вом, був по-своєму люб’язним. Сергій Аксаков з цього приводу якось 
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написав: «Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший 
„Диканьку“ и хваливший ее, в то же время не оценил вполне; а в описа-
ниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, 
восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность 
языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому 
что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже 
оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими 
похвалами».

Будучи людиною добродушною, але гоноровитою, Загоскін щиро 
тішився, що знаменитий Гоголь поспішив ушанувати його візитом. На-
гадаю, що Загоскін помер в один рік із Гоголем — у червні 1852-го. Бо-
дянський записав у щоденнику таке: «Это третья знаменитая смерть в 
первое полугодие этого года в области нашей словесности: Гоголь, Жу-
ковский и Загоскин». А тоді, під час зустрічі з Гоголем, говорив Загос-
кін лише про себе: про силу-силенну своїх занять та безліч прочитаних 
ним книг, про свої археологічні праці та часте перебування на чужині, 
хоча, здається, не бував далі від Данцига, про те, що він об’їхав уздовж 
і впоперек усю Русь... Аксаков знав, що все це перебільшення, але Го-
голь прийняв розповідь господаря відразу і розмовляв з ним, ніби вони 
разом вік вікували. Потім його зацікавили шафи з книгами. Загоскін 
почав їх діставати, показувати, затим вихвалявся табакерками і шка-
тулками. Звиклий до цього, Сергій Тимофійович сидів незворушно й 
мовчки. Та й Гоголю розмова надокучила досить швидко: він раптом 
вийняв годинник і сказав, що йому час іти, обіцяв ще забігти якось і 
пішов.

Особливо люб’язно прийняв Гоголя в Москві поет, байкар, колишній 
міністр юстиції Іван Дмитрієв, який мешкав у власному будинку на Спири-
донівці, недалеко від Патріарших ставків. За рік до приїзду Гоголя ця місце-
вість була розпланована й засаджена деревами. Як повідомляв «Путеводи-
тель по Москве», «место сие сделается приятным для окрестных жителей 
гулянием». На сімдесятидворічного вельможу Гоголь справив сильне вра-
ження, яке запам’яталося назавжди. Мабуть, мало значення й особливо по-
штиве ставлення молодого генія до старого поета. У липні 1832 р. Гоголь 
писав Дмитрієву з Василівки про себе: «...Ещё не видавши вас лично, питал 
к вам благоговейное уважение и привязался к вам всею душою...» Стосов-
но цього Олександр Воронський писав: «Дуже спритно й уміло зав’язував 
Гоголь нові знайомства з вельможними й корисними йому людьми, не гре-
буючи найвідвертішими лестощами» (Воронский А. Гоголь. С. 101). Певно, 
що в такому дусі говорив Гоголь з Дмитрієвим і під час зустрічі. Йшлося 
також, очевидно, про здоров’я Миколи Васильовича, бо він повідомляв 
нового приятеля: «...Здоровье моё поправляется и, кажется, в лучшем со-

стоянии, 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 Го-
голем, — сказал он, проводивши почти до дверей автора „Мёртвых душ“, 
проездом в свою Украину обедавшего у него. — Завтра же пошлю за его 
сочинениями и перечту их снова... Я очень доволен, что его узнал: в нём 
будет прок» (виділено мною. — В. М.).

Укладачі новітнього «Літопису життя та творчості М. В. Гоголя» Ігор 
Виноградов і Володимир Воропаєв пишуть, що на початку липня Гоголь 
«мабуть, відвідує Є. П. Єлагіну в домі Єлагіних і Киреєвських біля Красних 
воріт». Принаймні, Микола Барсуков вважав, що Гоголь уперше з’явився 
в Єлагіної «ще до „Ревізора“».

Підсумовуючи свій перший приїзд у Москву, Гоголь писав гімназич-
ному приятелеві Миколі Прокоповичу 8 липня 1832 р. про останні вра-
ження: «В Москве я заболел и остался, и пробыл полторы недели, в чем, 
впрочем, и не раскаиваюсь. За всё я был награждён». Це дуже схоже на 
те, що записав у своєму щоденнику Тарас Шевченко, який затримався в 
Москві через хворобу в березні 1858 р.: «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».

Цікаво, що у біографічному нарисі про Гоголя А. Кирпичникова (1909) 
перший приїзд до Москви знайшов гідну оцінку: «В 1832 г. проездом на 
родину (куда он поехал отдохнуть на лето) он остановился в Москве, где 
сошелся с профессорами Погодиным, Максимовичем (насправді з Макси-
мовичем Гоголь зустрівся вже на зворотній дорозі восени 1832 р. — 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 сестра-
ми, которых он вез в Петербург для помещения в Патриотический ин-
ститут» (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).

Як бачимо, звернуто увагу на виняткову теплоту Гоголевих стосунків із 
новими московськими друзями і названо двох його найближчих москов-
ських земляків — Щепкіна та Максимовича.
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«Москва так само привітно мене прийняла...»
(жовтень 1832 р.)

На зворотньому шляху з Василівки до Петербурга через Москву (те-
пер уже Гоголь не збирався минати місто!) в жовтні 1832 р. трапилася 
дорожня пригода: поламався екіпаж, і Миколі Васильовичу довелося на 
тиждень затриматися в Курську. Звідти писав Петру Плетньову: «...Вы 
не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать 
ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрите-
лями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеро-
вой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, 
бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им ге-
неральская рука». Не випадково у 1835 р. дорогою з Києва до Москви, 
яку Гоголь долав разом із ніжинськими товаришами-лицеїстами Олек-
сандром Данилевським та Іваном Пащенком, Микола Васильович провів 
своєрідну репетицію «Ревизора». Данилевський розповідав: «Для этой 
цели он просил Пащенка выезжать вперед й распространять везде, что 
следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель 
своей поездки... Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, 
их принимали всюду с необычайной любезностью и преупредитель-
ностью».

Михайло Вайскопф не виключає, що ця дорожно-транспортна місти-
фікація кілька років потому відгукнулася в одній примітній варіації на 
теми гоголівської комедії. Йдеться про те, що на початку 1841 р. у пе-
тербурзькому журналі «Пантеон русского и всех европейских театров» 
з’явилася повість якогось Ковалевського «Гоголь в Малороссии», яка ні-
бито закріпляла за Гоголем ту споконвічну й осоружну територію «жар-
ту», на яку виштовхували його поблажливі критики на кшталт Миколи По-
левого. У згаданій повісті автор «Ревизора» ніби сам став його персонажем 
і побачив себе очима своїх читачів (див. Вайскопф М. Мнимый Гоголь в 
роли Ревизора // Н .В. Гоголь: Материалы и исследования. Вып. 2. — М.: 
ИМЛИ РАН, 2009. С. 346–356).

Приїхавши до Москви, Гоголь 21 жовтня скаржився матері: «Вот уже 
четвертый день, как мы в Москве. Почти две недели мы тянулись к ней, 
за проклятым экипажем, беспрестанно ломавшимся. Здесь я перечинил 
его снова и кроме того приделал зонтик, потому что осень становится не-
много хуже и, может быть, под Петербургом застанут нас дожди». Втім, у 
тому ж листі Гоголь задоволено констатує: «Москва так же радушно меня 
приняла, как и прежде...» Гоголь знову побував із Сергієм Аксаковим у Ми-
хайла Загоскіна, який прийняв їх так само гостинно. Під час зустрічі Го-
голь говорив про якісь дрібниці й жодного слова — про літературу, хоча 
господар починав розмову про неї декілька разів. Утративши надію, За-

госкін став показувати гостям розкладні крісла з пружинами й прищемив 
Аксакову руки так, що той закричав від болю. Гоголь ніяк не відреагував, 
але пізніше в різних компаніях іноді згадував цей випадок і, жартома, 
так майстерно розповідав про нього, що всі реготали до сліз. У зв’язку з 
цим Аксаков писав про Гоголя: «Вообще в его шутках было очень много 
оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, 
который составляет исключительно собственность малороссов; передать 
их невозможно. Впоследствии, бесчисленными опытами убедился я, что 
повторение Гоголевых слов, от которых слушатели валились со смеху, 
когда он сам их произносил, — не производило ни малейшего эффекта, 
когда говорил их я или кто-нибудь другой».

Зустрівся Гоголь і з Іваном Васильовичем Киреєвським (1806–1856), ві-
домим слов’янофілом, якого знав заочно. Юрій Манн пише, що серед но-
вих московських друзів «Іван Киреєвський посів одне з перших місць — 
слідом за Погодіним». Справді, в листі до Погодіна у вересні 1833 р. Гоголь 
писав: «Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? 
Скажи ему, — что я очень часто об нём думаю, и эти мысли мне почти так 
же приятны, как о тебе и о родине».

Наприкінці 1832 р. Петро Плетньов писав Василю Жуковському:  
«...Кстати о чадах Малороссии. Гоголь нынешним летом ездил на роди-
ну... В Москве он виделся с И. И. Дмитриевым, который принял его со 
всею любезностью своею. Вообще тамошние литераторы, кажется, пора-
довали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалить-
ся Погодиным, Киреевским...» Утім, М. Сперанський вважав: «...Прямых 
сношений у Гоголя с Киреевским мы не видим: надо полагать, что зна-
комство их в Москве в 1832 году осталось мимолётным. Надо думать, 
что единственным результатом его была посылка Гоголем Киреевскому 
своих песен... но малорусских...» Усього Гоголь надіслав Киреєвському 46 
українських пісень.

Нітрохи не применшуючи важливість зустрічі Гоголя з Киреєвським, 
приверну особливу увагу читача до знайомства Миколи Васильовича 
з Михайлом Максимовичем, яке посіло значно помітніше місце в житті 
письменника. До речі, у згаданому листі до Погодіна Гоголь двічі зга-
дував Максимовича. Відразу після привітання Киреєвському він напи-
сав: «Любезному земляку Максимовичу поклон». А ще Гоголь, як ми 
знаємо, вибачився через Погодіна, що нічого не може дати для його 
альманаху. Місяць потому Гоголь писав Максимовичу: «Прощайте, 
милый, дышащий прежним временем земляк, не забывайте меня, как я 
не забываю вас».

Важливо зазначити, що Гоголь сам відшукав помешкання Максимови-
ча, з яким познайомився в Петербурзі в 1829-му. Тоді Михайло Олексан-
дрович зустрівся з Гоголем за чаєм у когось із земляків, і московський про-
фесор не втримав у пам’яті навіть його зовнішності. Проте Максимович, 
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якого Гоголь не застав удома, навідав автора «Вечеров на хуторе» в готелі 
(знову ж таки Максимович адресу не зафіксував), а той зустрів його наче 
старого знайомого. Пантелеймон Куліш писав: «Оба они заняты были в 
то время Малороссией: Гоголь готовился писать историю этой страны, 
а Максимович собирался печатать свои „Украинские народные песни“, 
и потому они нашли друг друга очень интересными людьми». Нам уже 
відомо, що саме з Максимовичем Гоголь збирався круто змінити лінію 
своєї долі, переїхавши до Києва, а його листи до професора вражають 
щирістю й довірливістю. До речі, повернувшись до Петербурга, Гоголь 
написав у грудні 1832 р. листа Максимовичу, а на початку 1833-го просив 
Погодіна: «Если увидите Максимовича, упрекните его за то, что и он не 
дал мне ответа на письмо моё».

У Максимовича молодий письменник познайомився ще з одним земля-
ком — студентом Московського університету Бодянським, 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 українські 
народні пісні, цікавився історією України. Ця зустріч запам’яталася Гого-
лю, 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 р. з Гоголем познайомилися його земляки, мос-
ковські українці — Щепкін, Максимович і Бодянський. Якщо виокреми-
ти цей історичний факт із біографії Гоголя, то зрозуміємо, що він справді 
недооцінювався. Тоді як Микола Васильович саме в Москві, може й не-
сподівано для себе, одержав особливо сильний заряд української енер-
гетики від своїх земляків. У Михайла Щепкіна, який вже майже десять 
років панував у театральній Москві, можна було безкінечно черпати пол-
тавські спогади, розповіді та малоросійські анекдоти. Відчувалося, що 
його талант виростав із українського коріння. Зустріч із московським 
ад’юнктом кафедри ботаніки Михайлом Максимовичем перевершила всі 
сподівання Гоголя. Сам по собі молодий автор двотомних «Основ бота-
ники» і книги «Размышления о природе» привертав увагу та викликав по-
вагу. 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» (йшлося про природознавчі 
статті Миколи Надєждіна в журналі «Телескоп»). Та, найголовніше, Го-
голь особисто переконався, наскільки глибоко й докладно знає Максимо-
вич — автор збірника «Малороссийские песни» — дорогі серцю Миколи 
Васильовича українські пісні. Це йому — Максимовичу — Гоголь у листо-
паді 1833 р. писав: «Я очень порадовался, услышав от вас о богатом при-
совокуплении 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 писав: 
«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 до 
Максимовича заслуговує на більше, ніж палке вітання Киреєвському, пе-
редане ним через Погодіна. Бодянський також одразу привернув увагу 
Гоголя саме збиранням українських пісень.

Любов до національної пісні було ввібрано Гоголем із молоком мате-
рі. Тим більше, йому було справді радісно зустріти в Москві людей однієї 
крові, переконатися в активній, дійовій позиції своїх земляків — Макси-
мовича й Бодянського, які присвятили себе збиранню та публікації пі-
сень. Звичайно, ця зустріч вплинула на написання Гоголем статті «О мало-
российских песнях», що побачила світ у 1833 р.

Невдовзі після від’їзду з Москви Гоголь писав Погодіну: «...Я очень хо-
рошо знаю, как поступить, и до весны надеюсь быть у вас в Москве... До-
сада только, что творческая сила меня не посещает до сих пор. Может 
быть, она ожидает меня в Москве». Не дочекавшись, як швидко хотів, 
листів з Москви, Гоголь скаржився на початку 1833 р.: «Вся Москва, ка-
жется, забыла меня. Тогда как её беспрестанно вижу в мыслях своих».

Та після 1832 р. Гоголь не був у Москві понад два роки, і в лютому 1833 р. 
вигукував: «Ах, зачем я не в Москве!»

«ах, чому я не в Москві!»
(травень і серпень 1835 р.)

Він знову приїхав до міста дорогою в Україну 1–2 травня 1835 р. Тепер 
Гоголь — автор «Арабесок» і «Миргорода», його слава в Москві зроста-
ла. 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 Погоді-
на, відповідаючи на присилку диплому: «При этом почтеннейшем вашем 
письме я получил маленькое прибавление, впрочем гораздо больше пись-
ма вашего, о венчании меня, недостойного, в члены Общества любите-
лей слова, труды которого, без сомнения, слышны в Лондоне, Париже и 
во всех городах древнего и нового мира». Двадцятип’ятирічний Микола 
Гоголь знав собі ціну і передбачав, чиї труди будуть почуті в Лондоні, Па-
рижі й усьому світі.

Сергій Аксаков писав про той час: «Гоголь между тем успел уже выдать 
„Миргород“ и „Арабески“. Великий талант его оказался в полной силе. 
Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в „Ди-
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каньке“, но в „Старосветских помещиках“, в „Тарасе Бульбе“ уже являлся 
великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, 
моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном 
восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что кроме присяжных люби-
телей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее 
оценили Гоголя».

Прибувши до Москви, Гоголь відразу поїхав до Аксакових, які жили 
тоді недалеко від Красних воріт, але, дізнавшись, що вони в театрі, завер-
нув і туди. Ось, як розповідав 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, протянул 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, что об-
ратило 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 дви-
жение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое 
время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отноше-
нии 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 об-
ращение».

Під час цього приїзду Гоголь читав у Погодіна «Женитьбу», а потім у 
Сергія Аксакова вперше зустрівся з Віссаріоном Бєлінським. Як згадував 
Іван Панаєв, саме «малороссийские устные рассказы Гоголя... произво-
дили на Белинского сильное впечатление». У рік знайомства з Гоголем 
Бєлінський писав: «Как малороссу г. Гоголю с детства знакома жизнь ма-
лороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одной Мало-
россиею... 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 на-
стоящее время он является главою литературы, главою поэтов: он стано-
вится на место, оставленное Пушкиным». (Ця методологічно важлива й 
сильна думка Бєлінського лягла в основу всього російського й радянсько-
го гоголезнавства.) 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 р.: 
«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 про-
їздом, але вже на зворотній дорозі з Василівки до Петербурга. Миколу 
Васильовича супроводжували його товариші по Ніжинській гімназії, го-
ворячи Гоголевими словами «однокоритники», — Олександр Данилевський 
та Іван Пащенко. До речі, Пащенко помер у 1848 р., і Гоголь писав тоді 
Данилевському з Одеси: «Меня очень поразила весть о смерти Пащен-
ка... Это была добрейшая душа... Он был умён и имел способность заме-
чать. И ты и я лишились в нём товарища закадычного». Друзі зупинилися 
в готелі, але, на жаль, знову невідомо, в якому саме. Цього разу Гоголь 
познайомився з другом Пушкіна Павлом Нащокіним. Читав «Женитьбу» 
у Івана Дмитрієва. Подія варта докладнішої розповіді. У щепкінознавця 
Теодора Гріца читання датувалося початком травня 1835 р. (Гриц Т. С. М. 
С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. — М.: Наука, 1966. С. 207). Але 
це малоймовiрно. Ще у книзі «Гоголь в воспоминаниях современников» 
(1952) було наголошено, що «епізод із читанням „Одруження“... міг мати 
місце лише влітку 1835 р.», тобто у серпні. Та найважливіше те, що тоді 
Гоголя слухав і Щепкін, про що, на жаль, не завжди згадують гоголезнавці. 
Присутній у Дмитрієва Іван Пащенко — молодший Гоголів товариш по на-
вчанню у Ніжинській гімназії — 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 про-
сили 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 голо-
са и мимикой, что слушатели приходили в восторг, не выдерживали и 
прерывали чтение различными восклицаниями. Кончил Гоголь и свист-
нул... 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 емоційну виразність Гоголевого читання. Щепкін взагалі вважав, що 
він володів неперевершеним сценічним обдаруванням. Сергій Аксаков, 
згадуючи читання «Женитьбы» у Москві в 1835 р., писав: «Гоголь до того 
мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие, по-
нимающие это дело люди, до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на 
хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подко-
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лесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в 
чтении самого автора».

Та мені хотілося б особливу увагу читача привернути до спогадів Пав-
ла Анненкова, який слушно й точно помітив український акцент у Гого-
лівському читанні своїх творів:

«Чтение его, если уже раз ухо ваше привыкло к малороссийскому на-
певу, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость 
умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яр-
кий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял 
натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не 
лишенным примеси суеверия...»

Знаходячись у Женеві, Гоголь писав Погодіну у вересні 1836 р.: «Уведо-
ми меня о том, что говорят обо мне в Москве».

«Гоголю зраділи в Москві без пам’яті»
(26 вересня — 26 жовтня 1839 р.)

Сам Гоголь, який мандрував Європою, повернувся до Москви 26 верес-
ня 1839-го вже відомим автором «Ревизора». Він уперше зупинився в домі 
Погодіна на Дівочому полі (той придбав його навесні 1836 р.) 

Будинок фактично стояв за містом, і Гоголю тут сподобалося. Урочище 
Дівоче поле знаходилося біля закруту річки Москви і підступало до Ново-
дівочого монастиря, що й дало йому назву. У ХVІІ столітті тут вирощува-
ли лікарські трави для московських аптек. У 1765–1771 рр. на цьому полі 
знаходилася дерев’яна будівля казенного театру. У ХІХ столітті Дівоче 
поле стало одним із улюблених місць гулянь москвичів. У 1864 р. сюди 
перенесли знамениті Підновинські гуляння. На той час, коли Михайло По-
годін 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 ка-
зармам, происходили солдатские учения».

Уже наступного після приїзду в Москву дня — 27 вересня — Гоголь зу-
стрівся 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 беспрес-

танно проглядывает. Я до того обрадовался его приезду, что совершенно 
обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил; вчера проси-
дел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал: такое волне-
ние его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. 
Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе: ибо, по-
мнится, 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» Сер-
гій 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: «Го-
голю обрадовались в Москве без памяти».

Наприкінці вересня Гоголь три дні гостював на дачі Щепкіна у Волин-
ському. Він навіть обіцяв прочитати дещо з «Мертвых душ»! Щепкін, не 
тямлячи себе від радості, всім про це шептав на вухо, мов таємницю. Але 
несподівано приїхав до Щепкіна молодий літератор, якого той харак-
теризував як людину пронозливу і загалом неприємну. То був Іван Пана-
єв (1812–1862), з яким Гоголь ще кілька разів перетинався на вечорах і 
обідах, але не зблизився. Коли всі зібралися до вечірнього чаю, Гоголь 
і Щепкін увійшли до вітальні під руку, про щось тихо розмовляючи. З 
усього було видно, що розмова була вкрай цікавою. Обличчя Щепкіна ви-
промінювало радість, а Гоголь, нахилившись до нього, з властивою йому 
усмішкою на вустах, щось тихо вповідав.

Підійшовши до столу, Микола Васильович швидко оглянув поглядом 
товариство і, запримітивши нове обличчя, здригнувся, гарячково взяв 
чашку з чаєм і сів аж у дальньому кутку вітальні. Він увесь ніби скулився, 
наїжачився, набурмосився. (Ця риса Гоголевого характеру відображена 
у спогадах В. Нащокіної: «Гоголь сразу съеживался, стушевывался, заби-
вался в угол, как только появлялся кто-нибудь посторонний».) Під час 
чаювання Гоголь просидів мовчки. Більше того, невдовзі повідомив, що 
вранці наступного дня повинен від’їхати у справах до Москви. Зрозуміло, 
що про читання «Мертвых душ» уже не йшлося.

Перегодом Гоголь приїздив до Щепкіна ще кілька разів, але таким ве-
селим, яким він був того разу у Волинському, Щепкін його не бачив. Як 
правило, Микола Васильович звично-підозріло оглядав усіх присутніх і, 
частіше за все, замикався в собі. Щоправда Щепкінові вдавалося розво-
рушити його якоюсь своєю оповідкою. Гоголь ледь осміхався та відразу ж 
насуплювався і весь поринав у свої думки.

Утім, оповідки схоплював на льоту і, бувало, черпав із них нові риси 
для своїх персонажів. Скажімо, Щепкін передав Гоголю розповідь про го-
родничого, якому знайшлося місце в тісному натовпі, порівнявши його 
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з ласим шматком, який потрапляє у повний шлунок. Або ще Гоголю були 
передані Щепкіним слова справника: «Полюбіть нас чорненькими, а бі-
ленькими нас усяк полюбить».

Разом із Щепкіним Гоголь відвідав випускника Харківського універ-
ситету, фольклориста й етнографа Ізмаїла Срезневського, який слідом 
за Осипом Бодянським від’їжджав на стажування до західнослов’янських 
земель. Срезневський згадувався у листі Гоголя до Максимовича від 12 
лютого 1834 р. у неприємному контексті у зв’язку з тим, що Микола Ва-
сильович не міг на той час знайти у Петербурзі збірники історичних, 
етнографічних і фольклорних матеріалів «Запорожская старина», упо-
рядковані 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 р. Гоголь опублікував оголошення про те, що він го-
тує «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 Укра-
инцев 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 розглядав письменницьку ро-
боту, як забаву порівняно зі справді важливою для нього науковою робо-
тою. Це певною мірою відображає тодішнє ставлення до наукових і про-
фесорських намірів Гоголя. Сам письменник, очевидно, тонко відчував 
заторкнуту різницю, як і доброзичливість Срезневського, і знав собі ціну. 
6 березня 1834 р. він відповів:

«От всей души благодарю вас за вашу готовность помогать мне в тру-
де 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-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. Я уверен, что в образе 
мыслей не встречусь с другими, денежной прибыли от нее не ищу — стало 
быть, у меня нет соперников! Вы уже сделали мне важную услугу изданием 
Запорожской Старины. — Где выкопали вы столько сокровищ? Все думы, 
и особенно повести бандуристов ослепительно хороши. Из них только 
пять были мне известны прежде, прочие были для меня все — новость!» 
На той час Срезневський упорядкував шість збірників. Гоголь встиг озна-
йомитися лише з першими двома. Втім, і цього було досить, щоб вони 
стали приводом для написання Гоголем уже згаданої статті «О малороссий-

ских песнях». Відомо, що вона починається словами: «Только в последние 
годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народ-
ной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие 
до того скрытными от образованного общества и державшиеся в одном 
народе». Та мало кому відомо, що після цього у першій публікації була 
фраза: «Доказательством этому служат вышедшие недавно издания гг. 
Максимовича и Срезневского».

У цитованому листі письменника Гоголя до вченого Срезневського ви-
разно виявилася його Богом дана поетична душа, яка врешті-решт і ви-
рішила Гоголевий життєвий вибір на користь пісень перед літописами, 
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 недея-
телен 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 на-
звать летописями не современные записки, но поздние выписки, начав-
шиеся 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 пе-
сень — 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...»

Уже в 1834-му Микола Васильович сподівався зустрітися зі Срезнев-
ським: «Буду благодарить вас, может быть, лично за ваше радушие и го-
товность». П’ять років потому Гоголь отримав таку можливість і перед 
від’їздом Срезневського на навчання за кордон записав у його альбомі: 
«Душевно желаю вам набрать, прибрать, раздать и привезти всякого до-
бра. Гоголь. 1839. Октябрь 10. Москва». У свою чергу Щепкін подякував 
Срезневського за те, що той пропагував його мистецтво в Україні: «Про-
шу принять благодарность не то чтобы от чистого малоросса, а так от 
перевертня...» За свідченням Срезневського, вони просиділи з Гоголем і 
Щепкіним цілий вечір: «Говорили все о Малороссии, между прочим чита-
ли кое-что из Баллад Украинских и Думок и Песен». Срезневський пере-
дав Щепкіну текст «Москаля-чарівника» Івана Котляревського, а Гоголь 
пообіцяв зробити його коректуру. П’єса «Москаль-чарівник» вийшла в 
світ у 1841 р., але питання про участь Гоголя в її редагуванні не вивчено.

Після зустрічі з Гоголем Срезневський у листі до матері так написав 
про нього: «Очень молодой человек, хорошенький собою, умненький, 
любящий всё славянское, всё малороссийское, но с первого виду мало 
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обещающий» (Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из сла-
вянских земель, 1839–1842». — СПб., 1895. С. 15).

Доречно нагадати, що Срезневський згадується у Гоголевій записній 
книжці за 1846–1850 рр.: «О языческом богослужении древних славян, 
Срезневского». Таким чином, письменник цікавився працею вченого.

Цікавий спогад з українським акцентом залишив історик літератури 
і журналіст Олексій Галахов. На одному з обідів Гоголь сидів відсторо-
нений, як зазвичай бувало в присутності незнайомих людей, і не брав 
участі в розмові. «Но когда зашла речь о повести Основьяненки (Квит-
ки) „Пан Халявский“, напечатанной в „Отечественных записках“ (1839, 
№ 6–7. — В. М.), тогда и он скромно вставил свое суждение. Соглашаясь 
с замечанием, что в главном лице (Халявском) есть преувеличения, до-
ходящие 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».

14 жовтня 1839 р. 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 Костян-
тина Аксакова:

«Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к 
Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще рань-
ше меня... День этот был праздником для Константина Аксакова. С ка-
кою 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 отгова-
ривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потя-
нулся 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 щеки... Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: 
„Каково? каково читает?“ Щепкин заморгал глазами, полными слез. Чте-
ние 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... „Гениально, гениально!“ — повторял он. Глазки Константина 
Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:

— Гомерическая сила! Гомерическая!»
17 жовтня Гоголь уперше дивився «Ревизора» в Малому театрі (зі Щеп-

кіним у ролі Городничого). Не дочекавшись фіналу, він пішов з театру 
(докладніше див. Вересаев В. Гоголь в жизни. С. 243–245).

За словами Юрія Манна, результатом московських знайомств та зу-
стрічей з Гоголем і особливо читання ним «Мертвых душ» «в Москві ста-
ла стверджуватися думка про нього, як про письменника всесвітнього» 
(Манн Ю. Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. С. 550). Скажімо, Костянтин 
Аксаков писав: «Гоголь — великий, гениальный художник, имеющий по-
лное право стоять, как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гете, Шекспи-
ра, Шиллера и проч.».

26 жовтня 1839 р. Гоголь виїхав з Москви до Петербурга разом з Акса-
ковим. У той день написав Сергію Аксакову записку: «Составилось намере-
ние для того, чтобы не останавливаться на дороге за обедом: позавтра-
кать 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. Позавтракать можно даже в 2 часа, ибо Погодин те-
перь сказал, что ему даже нельзя выйти из университета раньше 2 часов». 
Аксаков відповів: «Я и так продержал сутки дилижанс, 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, че-
рез час я готов».

У цьому звично прагматичному бажанні поснідати чи пообідати перед 
дорогою саме у Аксакових, що стало з часом традицією, привертає увагу 
інше — з Щепкіним.

«Ми відправилися в кремль»
(21 грудня 1839 р. — 27 квітня 1840 р.)

26 жовтня 1839 р. Гоголь разом із Аксаковим виїхав до Петербурга, а 
повернувся в Москву 21 грудня того ж року з сестрами. Зупинився звично 
у Погодіна. Цього разу він зустрівся з Василем Боткіним, Тимофієм Гранов-
ським, Кирилом Горбуновим. Особливо цікавою для нас є зустріч Гоголя 
з Миколою Маркевичем, який був знайомий з Пушкіним і Шевченком. 
Гоголю було цікаво поговорити з поетом, який добре знав український 
фольклор і вже видав «Украинские мелодии» та готував до друку нову 
працю «Украинские напевы, положенные на фортепиано», що вийшла в 
світ у 1840 р. У щоденнику Маркевича читаємо, що 23 січня 1840 р. вони 
зустрічалися з Олексієм Верстовським: «Знакомство с Верстовским... Раз-
говор с Гоголем... Собирались с Верстовским писать оперу „Страшная 
месть“... Я пишу либретто, Верстовский — партитуру». Цей задум зали-
шиться нездійсненим, але він цікавий як перша спроба оперного освоєн-
ня гоголівського твору, мабуть, з консультацією самого Гоголя.
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Микола Васильович близько зійшовся з Павлом Нащокіним, з яким по-
знайомився ще в 1830-х рр. Той жив у Воротницькому провулку, недалеко 
від храму Старого Пимена. Тут у нього бував Пушкін, з яким Нащокін дру-
жив. Гоголю про це розповіли. Більше того, Нащокін подарував Гоголю 
пушкінський годинник. Будинок Нащокіна знаходився недалеко від бу-
динку, де згодом поселився Щепкін, і в березні 1858 р. гостював Шевчен-
ко. Микола Васильович неодноразово бував у Нащокіна, і Воротницький 
провулок став у Москві тим місцем, де життєві шляхи двох українських 
геніїв перетнулися віртуально. У цьому провулку бували й Бодянський та 
Максимович. До речі, сестра Гоголя Ольга говорила про сім’ю Нащокіна: 
«У них постоянно собирались все талантливые, из числа тех только по-
мню актёра Щепкина, который заговорил со мною по-малороссийски...» 
Віра Нащокіна згадувала про Гоголя: «Любил всякие малороссийские ку-
шанья, особенно галушки, что у нас часто для него готовили».

З листа Гоголя до Єлизавети Погодіної, написаного наприкінці жовтня 
1840 р. з Риму, відомо, що Гоголь виправдовувався за свою «дерев’яність» 
і «скритність» у спілкуванні з московськими друзями:

«Это правда, что вы на мне, может быть, видели часто в Москве чер-
ствую невыражающую наружность. Но виною этому не душа, не сердце, 
не я, но мои обстоятельства тогдашние, которые мне мешали почти 
всегда быть тем, чем бы я хотел быть, то есть мною, со всеми моими гре-
хами и пороками и, может быть, двумя-тремя истинно хорошими чер-
тами: любить не притворно и не на заказ друзей своих. Вы себе, верно, 
не можете представить, как меня мучит мысль, что я был так деревян, 
так оболванен, так скучен в Москве, так мало показал моих истинных 
расположений, и так невольно скрытен и неоткровенен, и черств, и 
сух. — Если бы вы знали, как я горевал потом, когда выехал из Москвы, 
что я вел себя так дурно. Мнением людским, конечно, я не дорожу, но 
мнением друзей... а они все меня любят, несмотря на то, что я был про-
сто несносен».

Проте це не стосувалося того передпасхального дня — 13 квітня 
1840 р., — коли просвітлений і відкритий Гоголь, як писав Сергій Аксаков, 
прочитав «перед самой заутреней светлого воскресенья» в його кабіне-
ті шосту главу «Мертвых душ». Про це читання пишуть усі гоголезнавці. 
Проте, здається, ніхто всерйоз не привернув увагу до фрази Сергія Тим-
офійовича, написаної відразу після цього: «После чтения мы все отпра-
вились в кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола 
Ивана великого».

Це був дуже московський порух душі Сергія Аксакова, тим більше, що 
Гоголь уперше зустрічав Пасху у Москві. На душі у нього було похмуро 
й самотньо. За день до того писав знайомому чернігівському поміщику 
Миколі Бєлозерському: «...Моя бедная душа: ей нет здесь приюта, или, 
лучше сказать, для ней нет такого приюта здесь, куда бы не доходили до 

неё волненья. Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни 
светской». Мабуть, у кремлівському храмі Гоголева душа трохи відтанула 
й ненадовго все ж таки знайшла прихисток. Сергій Тимофійович мимо-
хідь зауважував, що «після заутрені» вони христосувалися: значить, від-
стояли службу й бачили хресний хід.

Пасхальна служба і пасхальний хресний хід історично залишалися по-
дією для всієї Москви. Пасхальна заутреня в Москві оспівувалася поета-
ми. Олексій Хомяков у вірші «Кремлёвская заутреня на Пасху» писав:

В безмолвии, под ризою ночною,
Москва ждала; и час святой настал:
И мощный звон промчался над землею,
И воздух весь, гудя, затрепетал.
Певучие, серебряные громы
Сказали весть святого торжества;
И, слыша глас, её душе знакомый
Подвиглася великая Москва.

У прозі про пасхальний дзвін Івана Великого також писали високим сти-
лем: «Но всех величественнее и торжественнее звон на Светлое Хрис-
тово Воскресенье. Посреди таинственной тишины сей многоглагольной 
ночи с высоты Ивана Великого, будто из глубины неба, раздаётся первый 
звук благовеста — вещий, как бы зов архангельской трубы, возглашающей 
общее воскресение...» Сучасні москвознавці вважають, що «в цей момент 
відчуття єдності росіян у всій країні було прекрасне, урочисте й надзви-
чайно потрібне... Весь російський народ почував непохитність своєї 
віри, сили...» (Бирюкова Т. В Москве-матушке при царе-батюшке. — М.: 
Астрель, 2007. С. 263).

Опівнічний благовіст до пасхальної заутрені узаконив митрополит 
Московський Філарет, який у березні 1849 р. наказав усім московським 
церквам перший удар дзвону Івана Великого «послухати в мовчанні, а з 
другого починати благовіст». За вказівкою митрополита Філарета в день 
Святої Пасхи було заведено до утрені благовістити опівночі, а до літур-
гії — о 6 годині ранку.

Цікаві штрихи до пасхальної ночі саме в Кремлі несподівано знай-
шов у щоденнику Гоголевого приятеля Аполлона Мокрицького, який 
у пасхальні дні 1839 р. записав: «...Пошёл к Брюллову, он уже проснул-
ся, рассказывал мне, что хотел смотреть процессию в Казанский со-
бор, да проспал по милости Шевченки. Тут он припомнил московские 
церковные церемонии в эту ночь, презабавно рассказывал все, что про-
исходит. Попы серебряные, попы золотые, в набалдашниках. Освеще-
ние необыкновенное, стрельба из пушек, гул колоколов, рев колокола на 
Иване Великом. Крик, туш, давка, стук экипажей и проч. ...»
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Гоголів сучасник Петро Вістенгоф закликав:
«Станьте на Красной площади, на которую смотрит Кремль с своих 

гордых башен; вы увидите, как предшествуемое жандармами, усердное 
наше купечество выносит из Спасских ворот большие местные образа и 
чудотворные иконы... За ними видите вы полки духовенства, облечённые 
в золотые ризы, а в конце шествия — знаменитого архипастыря, 
осенённого хоругвами, сопровождаемого стройными кликами огромно-
го синодального хора; прибавьте к этому: пёструю, разнообразную толпу 
народа, свято хранящего веру своих предков...»

Це саме те, що бачив і Гоголь.
Тепер — докладніша дослівна розповідь московського купця Івана Сло-

нова:
«В Москве церковные празднества справляются, как нигде, с боль-

шой торжественностью и великолепием, из них особенно выделяется 
ночь на Светлое Христово Воскресение в московском Кремле; она 
представляет дивную, очаровательную картину. Вечером, в Великую 
субботу, в магазинах и лавках стихает предпраздничная суета, только 
в булочных и кондитерских продолжается горячая работа по выдаче 
ранее заказанных пасох и куличей. Уличное движение становится все 
тише и тише, и к 10 часам вечера оно совершенно стихает, но не на-
долго.

В 11 часов опять улицы быстро оживают, на них появляются в 
праздничных одеждах обыватели, направляющиеся в храмы у Светлой 
заутрене, из них многие спешат попасть в Кремль, площадь коего к 11 
часам представляет целое море человеческих голов. Среди толпы встре-
чается много людей других вероисповеданий, а также иностранцев, 
приезжающих в Москву специально для того, чтобы видеть в Кремле эту 
Святую ночь. Все с нетерпением ждут первого удара в царь-колокол. В 
половине двенадцатого начинают освещать разноцветными шкалика-
ми колокольню Ивана Великого, ограду и стену соборов. В то же самое 
время внизу расстилающееся на громадном пространстве Замоскворе-
чье представляет волшебную картину: на фоне темной ночи там краси-
во и ярко вырисовываются многочисленные силуэты иллюминованных 
церквей; при этом во многих местах пускают ракеты и жгут бенгальские 
огни. Тем временем стрелка на часах Спасской башни приближается к 
12 часам.

На колокольне Ивана Великого мелькают движущиеся огоньки — это 
приготовляются к первому удару... Но вот на Иване Великом загудел царь-
колокол, и вслед за ним по Москве быстро полились густой волной зву-
ки колоколов всех московских сорока сороков. Народ, находящийся в 
Кремле, обнажает головы, зажигает свечи и христосуется.

В это время из Успенского собора выходит крестный ход во главе с 
московским митрополитом; раздается радостная песнь: „Христос Во-

скресе“, ей вторит красный звон всех кремлевских колоколов и пальба 
из орудий с Тайницкой башни — все сливается в один победный, лику-
ющий звук, производящий на присутствующих сильное и неизгладимое 
впечатление.

Тот, кто раз видел Святую ночь в московском Кремле, никогда ее не 
забудет» (Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. — М.: Издательский 
дом ТОНЧУ, 2006. С. 149–151).

Не забув ту Великодню ніч і Гоголь, декілька років потому відізвалася 
вона у заключній статті «Выбранных мест из переписки с друзьями» під 
назвою «Светлое Воскресенье»:

«В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Вос-
кресенья... Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот 
празднуется как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли 
это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русско-
го?.. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно 
русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струна-
ми поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет 
померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как 
следует, прежде у нас, чем у других народов!..

И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в го-
лове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божьим порождаются 
они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на 
разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашают-
ся. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, 
твердо верит тому и говорит: „У нас прежде, чем во всякой другой земле, 
воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!“»

«Мене все пригнічує...»
(17 жовтня 1841 р. — 23 травня 1842 р.)

Гоголь приїхав у Москву 17 жовтня 1841 р. і поселився у Михайла По-
годіна. 23 жовтня писав Миколі Язикову, який знаходився тоді за кордо-
ном:

«Только теперь, из Москвы, пишу к тебе. До сих пор я всё был не-
спокоен. Меня, как ты уже я думаю знаешь, предательски завезли в 
Петербург; там я пять дней томился. Погода мерзейшая, именно треп-
ня. 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 це-
лую тебя несколько раз. Жизнь наша может быть здесь полно-хороша 
и безбурна. Кофий уже доведен мною до совершенства, никаких 



Гоголiвська Москва

188 189

Розділ 2. «Я маю намір оснуватися в Москві» 

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 «при-
вільне життя» та всамітнення у московсько-погодінському оточенні не 
могло бути й мови. У тому ж листі до Язикова читаємо характерне зі-
знання: «Я не знаю сам, как это делается, — но это справедливо, что 
если человек созрел для уединённой жизни, то в его лице, в речи, в по-
ступках 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 
братові Івану.

На початку грудня Гоголь звернувся до цензора Московського цензурного 
комітету Івана Снєгірьова з проханням прочитати «Мертвые души» й ви-
словити свою думку. Снєгірьов схвально відгукнувся про твір Гоголя у роз-
мові з ним. Проте 12 грудня 1841 р. на засіданні Московського цензурно-
го комітету «Мертвые души» отримали розгромні відзиви. 7 січня 1842 р. 
засмучений і схвильований Гоголь написав у Петербург Петру Плетньову 
листа, що за духом якісно відрізнявся від написаного за два з половиною 
місяці до того Язикову:

«Расстроенный и телом и духом пишу к вам. Сильно хотел бы ехать 
теперь в Петербург, мне это нужно, это я знаю, и при всем том не могу. 
Никогда так не впору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. При-
падки ее приняли теперь такие странные образы... но Бог с ними, не об 
болезни, а об цензуре я теперь должен говорить. Удар для меня никак 
неожиданный: запрещают всю рукопись. Я отдаю сначала её цензору 
Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он нахо-
дит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил 
мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев чрез два дни 

объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно бла-
гонамеренной... Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева 
сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в коми-
тет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготов-
лен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения все без 
исключения были комедия в высшей степени. Как только, занимавший 
место президента, Голохвастов услышал название: Мертвые души, за-
кричал голосом древнего римлянина. — Нет, этого я никогда не позволю: 
душа бывает бессмертна, мертвой души не может быть, автор вооружает-
ся 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 бо2льшая кутерьма. — Нет, закричал председатель и за 
ним половина цензоров. Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в 
рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа — 
уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права. Нако-
нец сам Снегирев, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять 
цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков 
нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих 
повестях крепостным людям, что здесь совершенно о другом речь, что 
главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких 
хитростях покупщика и на всеобщем ералаше, который произвела такая 
странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и 
некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но 
ничего не помогло.

„Предприятие Чичикова, — стали кричать все, — есть уже уголовное 
преступление“. „Да впрочем и автор не оправдывает его“, — заметил мой 
цензор. „Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут 
другие брать пример и покупать мертвые души“. Вот такие толки!.. Я не 
рассказываю вам о других мелких замечаниях, как то: в одном месте ска-
зано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном 
вкусе. «Да ведь и Государь строит в Москве дворец!» — сказал цензор (Ка-
ченовский). Тут по поводу завязался у цензоров разговор единственный 
в мире. Потом произошли другие замечания, которые даже совестно 
пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена 
запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот 
вам вся история. Она почти невероятна, а для меня в добавку подозри-
тельна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора 
не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь 
есть...»

У результаті Гоголь забрав рукопис «Мертвых душ» у Снєгірьова й від-
правив його у Петербурзький цензурний комітет, який і дозволив вихід 
книги.
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Про душевний стан Гоголя у той час свідчить його лист до Марії Балабі-
ної (приблизно 22–25 січня 1842 р.): «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 задуми не залишали Гоголя. У листі до того ж Плет-
ньова 17 березня 1842 р. писав: «Ничем другим не в силах я заняться те-
перь, кроме одного постоянного труда моего. 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 ста-
тьи, потому что заняться чем-нибудь важным я здесь не могу. Но вышло 
напротив: я даже не в силах собрать себя». На початку квітня 1842 р. Го-
голь зізнався Олександру Данилевському: «Если бы ты знал, как тяжело здесь 
моё существование! Я уж несколько раз задавал себе 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».

15–17 травня 1842 р. друкування «Мертвых душ» було завершено, і Го-
голь через матір, яка з початку травня з дочкою Ганною знаходилася в 
Москві, передав примірник в Україну для Михайла Максимовича. 23 трав-
ня 1842 р. Гоголь виїхав із Москви, хоча обіцяв назавжди оселитися в Пер-
шопрестольній: «Я был болен и очень расстроен и, признаюсь, не в мочь 
было говорить ни о чём... Меня всё тяготит: и здешние пересуды, и тол-
ки, и сплетни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связывающие 
меня со светом».

Може було б інакше, коли б у цей приїзд йому вдалося провести біль-
ше 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 уезжает из Москвы, но глу-
боко 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 внутреннее 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, при-
страстии к Италии и в холодности к Москве и России. 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. Последнего мы не думали, но, конечно, с неприятным изум-

лением и некоторою холодностью, в сравнении с прежним, смотрели на 
отъезжаюшего Гоголя».

Зазначу мимохідь, що на час від’їзду Гоголя, його стосунки з Погоді-
ним, у якого він жив у Москві, стали вкрай напруженими. Не будемо за-
глиблюватися у цю тему, лише познайомлю читача з розповіддю очевид-
ця — Сергія Аксакова:

«...В конце 1841 и в начале 1842 года, начали возникать неудовольствия 
между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался расстроенным, 
и Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, 
скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хо-
зяевам, то есть к нему, к его жене, к матери и к теще, которые будто бы 
ничем не могли угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы 
и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно сму-
щали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева... Я тогда 
еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главней-
шею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал 
ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал... После объяснилось, 
что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, 
требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые 
посылал ежедневно к нему снизу наверх (Гоголь жив у верхній частині бу-
динку Погодіна. — В. М.). Такая жизнь сделалась мученьем для Гоголя и 
была единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для 
меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина, лишенная от 
природы или от воспитания всех нерв, передающих чувства деликатнос-
ти, разборчивости, нежности, не могла иначе поступать с натурою Гого-
ля, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. По-
годин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, 
передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на 
руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в 
доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжать-
ся в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый 
им журнал». У чернетці листа Сергія Аксакова до Гоголя, написаному в 
листопаді-грудні 1843 р. є такі слова: «...Я считаю то святотатством, что 
Погодин... готов на доброе дело, на... помощь ближнему, может быть го-
раздо готовнее меня... но потом, если этот ближний будет находиться в та-
ком положении, что может быть сам ему полезным, он потребует от него 
непременно услуги, оплаты, не принимая в соображение ничего».

У щоденнику Бодянського зі слів Куліша також зафіксовано серйозну 
сварку між ними, про яку розповів біографу Гоголя Щепкін:

«Когда покойный Гоголь напечатал свой „Рим“ в „Москвитянине“ (твір 
було надруковано в третьому числі «Москвитянина» за 1842 р. — В. М.), то, 
по условию, выговорил себе у Погодина двадцать оттисков, но тот, по 
обыкновению своему, не оставил, сваливая вину на типографию. Однако 
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Гоголь непременно хотел иметь их, обещав наперед знакомым по оттиску. 
И потому, настаивая на своем, сказал, разгорячаясь мало-помалу: „А если 
Вы договора не держите, так прикажите вырвать из своего журнала это 
число оттисков“. — „Но как же, — заметил издатель, — ведь тогда я испорчу 
двадцать экземпляров?“ — „А мне какое дело до этого? Впрочем, хорошо, 
я согласен Вам за них заплатить, — прибавил Гоголь, подумав немного; — 
только чтоб непременно было мне двадцать экземпляров моей статьи, 
слышите? двадцать экземпляров!“ Тут я увел его в его комнату, наверх, где 
сказал ему: „Зачем Вам бросать эти деньги так на ветер? Да за двадцать 
целковых Вам наберут вновь вашу статью“. — „В самом деле? — спросил он 
с живостью. — Ах, Вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком“. — „Так 
зачем же Вы связываетесь с ним?“ — подхватил я. „Затем, что я задолжал 
ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет меня. Терпеть не 
могу печататься в журналах; нет, вырвал-таки у меня эту статью; и что же, 
как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре! Почему 
уж это так, он один это знает!“ — „Ну, — подумал я, (прибавил тут Щеп-
кин), — потому это так, что иначе он и не сумеет: это его природа делать 
все, как говорится, тяп да ляп“...» (Бодянський О. М. Дневник. 1852–1857. 
С. 102–103).

Бодянський, який тоді не терпів Погодіна, з великим задоволенням 
занотував цю історію, в якій до речі, простежується примирливий вплив 
Щепкінової особистості. Між іншим, Сергій Аксаков картав себе за те, 
що не допоміг Гоголю в непростих стосунках з Погодіним: «Мне должно 
было вмешаться в его неудовольствия с Погодиным, стать между ними 
посредником и судьей».

Пізніше, коли Гоголь перебував за кордоном, 12 вересня 1843 р. Пого-
дін зізнався Гоголю: «Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздох-
нул 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 много-
летнего мрачного заключения, вырвался я из домика на Девичьем поле. 
Ты был мне страшен. Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, отри-
цания, смущения, сомнения, боязни».

Коли восени 1844 р. у Погодіна померла дружина, Гоголь, здається, 
не до ладу повчально написав йому: «Друг, несчастия суть великие знаки 
божьей любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке...» 
Втім, Погодін відповідав розчулено: «Горячими слезами облил я письмо 
твоё, любезный друг!.. И всякий раз плачу, как его перечитываю... Да, 
друг мой, несчастие поучительно».

Дратівливі моменти в їхніх стосунках на відстані залишалися й кілька 
років потому, тим паче, що на початку 1847 р. Гоголь підлив олії в вогонь 
книгою «Выбранные места из переписки с друзьями». 10 квітня 1847 р. 
Погодін писав другу:

«Тяжело мне, грустно — неприятности, оскорбления, огорчения, и 
к каждому из них находится подтвердительный эпиграф из искренних 
мнений самого близкого человека. Меня колют, режут, пилят и говорят, 
что это справедливо: сами друзья то же свидетельствуют! Если бы ты 
знал, сколько ты сделал мне вреда, зла, существенного, положительного, 
своими выходками, которые поминутно звенят в ушах моих...

Всех смущает больше всего это беспрерывное желание быть апостолом, 
учительствовать, когда христианин начинает обыкновенно с себя... Про-
тивно всем твое стремление (давнее) тереться около знатных, к которым 
ты очень пристрастен, видишь достоинства в посредственностях и вооб-
ще не находишь сказать им ничего, кроме лести, когда все зло там...

Есть, однако ж, люди, которым книга нравится, не только частями, 
как мне, но и вся сполна. Это большей частию люди средние, которые не 
замечают и не разбирают всех нитей основы и утка, а любят послушать 
нравоучения и посмотреть хороших видов. Досадно мне, что некоторым 
лицемерам еще она нравится». 

Гоголь відповів у червні примирливо: «Ты говоришь в письме твоем, 
что тебя режут, пилят, колют из-за моих неосторожных слов о тебе. Рас-
смотри хорошенько, не кажется ли это тебе в преувеличенном виде... Го-
товил статью о твоём литературном поприще, где, не скрывая ни одно-
го из твоих недостатков, только намеревался вычислить и поименовать 
твои достоинства, перед которыми, слава Богу, могут побледнеть твои 
недостатки... Пиши ко мне в минуты скорбные и болезненные, и ты, мо-
жет быть, узнаешь меня, потому что в такие только минуты узнает чело-
век человека. Знание же человека приобретенное другими путями, будет 
больше предположительное, чем верное и несомненное».

А в липні того ж року, знову занурюючись в історію їхніх стосунків, 
Гоголь писав Погодіну: «Во всяком случае, помни, что ты в мыслях и за-
ключеньях твоих обо мне можешь скорее ошибаться, чем я о тебе. Ты 
передо мною был всегда открыт, а я пред тобою закрыт. Ты занят был 
всегда почти науками и развлечён множеством разнообразных занятий 
по разным предметам, у меня же предметом был всегда человек и душа 
человека. А теперь ещё более, чем когда-либо прежде, это сделалось 
моим предметом».

Попри все, з часом у розлуці неприязнь пом’якшувалася. У записній 
книжці за 1846–1850 рр. зустрічаємо помітку: «Чьи имена вспомнить у 
Гроба Святого». У невеликому переліку прізвищ відразу після Шевирьова 
записано: «Михаила Петровича Погодина».

Негаразди, які Гоголь пережив з Погодіним, оригінально відобразили-
ся в написі для професора, призначеному для наклеювання на примірник 
«Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847):

«Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помняще-
му, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления 
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другим и того не видящему, Фоме неверному, близоруким и грубым арши-
ном меряющему людей, 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 Петро Плетньов, який і видав книгу, жорстко писав 
Гоголю (27 жовтня 1844 р.) про «московську братію», маючи на увазі 
Погодіна, Шевирьова та й Аксакових: «Это раскольники, обрадовав-
шиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в ве-
ликой 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 неудач-
на, и я всякий раз раскаивался даже в том, что открывал рот, чувствуя, 
что моими неясными и глупыми словами наводил только новое о себе 
недоразумение».

Особливою гіркотою було наповнено лист Сергія Аксакова з Москви 
до Гоголя в Італію у грудні 1846 р. У ньому поєдналися біль за світоглядні 
розбіжності й особисті образи:

«Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. 
Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал его и 
оттого боялся, но потому, что проявление христианского смирения каза-
лось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших 
письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском 
поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел 
поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался пере-
толковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторо-
ну. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал 
к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, 
неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть.

Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения 
мои возобновились с большей силою. Каждое ваше письмо подтвержда-
ло их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться 
наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всег-
да холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения... 
Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое 
и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная 
беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать 
ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь 
мою в вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, 
способных не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возму-
тить его... Наконец, обращаюсь к последнему вашему действию — к новой 

развязке „Ревизора“. Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и 
нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом 
Щепкин, давая себе в бенефис „Ревизора“, увенчает сам себя каким-то 
венцом, поднесенным ему актерами? Вы позабыли всякую человеческую 
скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это рус-
ская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые 
готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии...

Вы некогда обвиняли меня в неполной искренности, вы требова-
ли беспощадной правды — вот она. Если выражения мои резки, то вы, 
зная меня, не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это 
вспышка моей горячей, страстной, как вы называете, натуры, — вы жес-
токо ошибетесь... Осердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но 
внемлите правды, высказанной мною».

Утім, Гоголь залишився Гоголем, а дружба його з Аксаковим уже ввій-
шла в історію.

Гоголезнавець Семен Машинський писав, що «майже з усіма мос-
ковськими друзями у Гоголя були важкі стосунки» (Машинський С. 
Художественный мир Гоголя. С. 399). Проте в радянські часи стосунки 
письменника з українськими москвичами явно недооцінювалися. Ска-
жімо, в книзі Машинського Бодянський згадується один раз, а Максимо-
вич — 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, Максимо-
вич і Бодянський — таки були розумними людьми, але все інше в цій ци-
таті їх не стосувалося. Гоголь і за кордоном часто покладався саме на них. 
Ось цікавий приклад. У листі з Відня до Сергія Аксакова в липні 1840 р. 
Микола Васильович просив йому вислати: «...Оба издания песней Макси-
мовича, а может быть, и третье, коли вышло. А главное, купить или по-
ручить 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» (Гоголь 
в воспоминаниях современников. — М.: Государственное издательство ху-
дожественной литературы, 1952. С. 126–127). Як чудернацьки поєднані 
тут Гоголем прізвища його московських земляків.

Від’їжджаючи з Москви, Гоголь у травні 1842 р. повідомив Олександра 
Данилевського: «Это будет моё последнее и, может быть, самое продо-
лжительное удаление из отечества: возврат мой возможен только через 
Иерусалим. Вот всё, что я могу сказать тебе». Рік потому, навесні 1843 р., 
Гоголь писав матері з Риму: «Я вам сказал при выезде из Москвы, что 
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раньше пяти или, по крайней мере, четырёх лет я не думаю возвращать-
ся...» Про Москву Гоголь не забував. Ось у листі до Миколи Язикова писав 
1 вересня 1843 р. із Дюссельдорфа: «С нетерпением жажду от тебя извес-
тия: 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 при-
строился и в чем состоит удобство и неудобство пристроения...» У жов-
тні Гоголь просив у того ж Язикова: «Уведомляй... что вообще делается 
в Москве. Мне всё это интересно знать». Проте сам у Першопрестольну 
Микола Васильович не поспішав. Повернувся до міста майже шість років 
потому. З червня 1842 р. до квітня 1848 р. Гоголь провів у закордонному 
вояжі.

«У мене все розладнано всередині»
(7–12 вересня і 13 жовтня 1848 р. —  

кінець 1849 р.)

Борис Земенков писав: «Гоголь повернувся до Москви близько 10 верес-
ня 1848 р. Поселився він, очевидно, у Дегтярному провулку, у С. П. Шеви-
рьова» (Земенков Б. С. Гоголь в Москве. С. 73). Сучасний гоголезнавець 
Борис Соколов уточнює, що Гоголь прибув до Москви 7 вересня «і зупи-
нився у М. П. Погодіна» (Соколов Б. В. Гоголь Энциклопедия. С. 717). Від-
разу відвідав Аксакових, але Сергій Аксаков тоді знаходився в Абрамцевому, 
а його син Костянтин писав батькові: «Увидев его, я помнил только то, 
что шесть лет слишком не видал его. Поэтому крепко обнял, так, что он 
долго после этого кряхтел».

У цей приїзд Гоголь був у Москві дуже недовго. Вже 12 вересня він ви-
їхав 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 р. — Гоголь знову приїхав до Мо-
скви і 29 жовтня писав Ганні Вільєгорській: «Я ещё не тружусь так, как бы 
хотел, чувствуется некоторая слабость, ещё нет этого благодатного рас-
положенья духа, какое нужно для того, чтобы творить. Но душа кое-что 
чует, и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного време-
ни». 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 Москви: ненадовго до Калуги й 
Абрамцевого, на тривалий час до Одеси й Василівки. Проте кожного разу 
повертався додому — в місто, де власного дому не мав. Як і раніше, відра-
дою для Гоголя були зустрічі з Щепкіним. До речі, Гоголь відвідав Щепкі-
на невдовзі після приїзду до Москви — 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, ка-
жется, не хотел удостаивать своим разговором» (виділено мною. — 
В. М.). З цим свідченням суголосні рядки сестри Миколи Станкевича 
Марії Станкевич, яка у лютому 1849 р. 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...“»

У цьому немає нічого дивного, якщо врахувати, як не вистачало Гого-
леві старшого друга й дорогого земляка. Ще в червні 1848 р. він писав 
Шевирьову: «Щепкина обними и скажи, что нетерпеливо желаю его ви-
деть». Наступного місяця, вже знаходячись у Василівці, Гоголь цікавив-
ся 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 гос-
ті. Та навіть у щирому земляцькому спілкуванні з артистом траплялися 
характерні для Миколи 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, — го-
ворит он, — прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом 
такой веселый. — „Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем распо-
ложении 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 обеда-
ешь?“ — „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 вскакивает: „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 р. Гоголь сказав Іва-
ну Киреєвському, що другий том «Мертвых душ» уже завершено, але для об-
робки тексту потрібен ще цілий рік. Очевидно, в цій двоїстості ховалися 
перепади Гоголевого настрою щодо завершення «Мертвых душ».

На початку 1848 р. з Неаполя Гоголь писав у Москву Степану Шевирьо-
ву: «Что касается до меня, то говорю тебе искренно и, пожалуйста, пере-
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дай это от меня всем, как близким друзьям, так и просто знакомым, что 
никакого неудовольствия ни против кого не питаю, что, напротив... люб-
ви 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 зали-
шалися напруженими. 2 листопада Погодін записав у щоденнику: «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 р. з Москви писав: «За содержание своё 
и житие не плачу никому... Приеду и к вам тоже и проживу у вас, не запла-
тя вам за это ни копейки». Втім, у листі до матері в березні 1851 р. Гоголь 
висловився зовсім інакше: «...По-моему, нужно всячески избегать жить на 
счёт других, хотя бы даже и весьма близких нам людей».

Наприкінці 1848 р. Гоголь переїхав до графа Олександра Толстого, яко-
го називав «закадычным приятелем», на Нікітський бульвар у дім Тализіна, 
де й мешкав до самої смерті. В одному з листів до Олександра Іванова 
Гоголь повідомляв: «Адресуйте ко мне в Москву, или на имя Шевырева в 
университет, или на квартиру мою в доме Талызина на Никитском буле-
варе». Шевирьов залишався довіреною особою Гоголя. Скажімо, знахо-
дячись у березні 1851 р. 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 вули-
цю, 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 ду-
хами, якщо лише не зодягалася на нього тими ж невловимими істотами. 
Окрім чималої прислуги дому служив йому в покоях його власний чоло-
вік з Малоросії на ім’я Семен, хлопець молоденький, сумирний і безмеж-
но відданий своєму панові. Тиша у домі панувала повна. Гоголь або ходив 
кімнатою з кута в кут, або сидів і писав, викачуючи кульки з білого хліба, 
про які казав друзям, що вони допомагають у вирішенні щонайскладні-
ших 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 Олександра Толстого було не так уже й солодко. Зокрема, поси-

лаються на першого біографа письменника Пантелеймона Куліша, який 
у листі до матері Гоголя писав: «Вы бы изумились, если бы узнали, каки-
ми деньгами Николай Васильевич покупал ласковый взгляд прислуги во 
время пребывания своего у Толстого, у Вельегорских, у Смирновых и у 
других».

І знову — до спогадів Берга, якому Гоголь якось у запалі щирості розпо-
вів, як він зазвичай працював:

— Спочатку належить накидати все, як вийде, хоч абияк, водяво, але 
рішуче все, і забути про цей зошит. Місяць-два потому, іноді й більше (це 
само дасться взнаки), підняти написане і перечитати: ви виявите, що ба-
гато написано не так, багато зайвого, дечого не вистачає. Зробіть прав-
ки й нотатки на полях — і знову закиньте зошит. Переглядаючи зошит 
знову, робіть нові записи на полях, а де не вистачить місця — візьміть 
окремий аркуш і приклейте збоку. Коли все буде таким чином виписано, 
перепишіть зошит власноруч. Тут, певна річ, вас осяє — щось добавите, 
щось відкинете, оновите стиль, манеру. Серед давніх випливуть слова, 
які неодмінно там повинні бути, але які чомусь ніяк не прийшли відразу. 
Знову відкладіть зошит. Подорожуйте, розважайтесь, не робіть нічого 
або пишіть інше. Всьому свій час — згадається закинутий зошит: перечи-
тайте, виправте у такий же спосіб, і, коли знову він буде списаний, знову 
перепишіть його. Ви помітите, що водночас із зміцненням почерку, зба-
гаченням оздоблення, філігранною вивершеністю наче міцніє, дужчає 
ваша рука: літери кріпшають, лягають рішучіше. Так потрібно робити, 
думаю, разів вісім. Комусь, можливо, потрібно менше, а декому — ще 
більше. Я роблю це вісім разів. Доперва після переписування ввосьме, 
неодмінно власноруч, витвір постає сповна мистецьки викінченим, до-
сягає вінця — як самоцвіт в діадемі. Подальші корегування і перегляди, 
вочевидь, зіпсують справу; як кажуть живописці: зарисуєшся. Звісно, 
безупину дотримуватися таких правил неможливо, важко. Я говорю про 
ідеал, взірець. Дещо й швидше вдається. Людина — вона все-таки люди-
на, не машина.

Писав Гоголь досить красиво й розбірливо, здебільшого на білому по-
штовому папері великого формату. Такими були, у будь-якому разі, остан-
ні, відполіровані до глянцю його рукописи. 

Одного разу, здається у Шевирьова, хтось із гостей, — незважаючи 
на загальноприйняте правило не запитувати Гоголя ні про що, особли-
во щодо його літературних студій, — не стримався і бовкнув йому, чого 
це він замовк: жодного рядка ось уже декілька місяців поспіль! Очікува-
ли просто мовчанки, якою відбувався Гоголь у таких випадках, або без-
предметної відповіді. Та цього разу Гоголь журливо усміхнувся і мовив: 
«Як все-таки дивно влаштована людина: дай їй все, чого вона хоче для 
повної зручності, вона нараз перестане будь-що робити; тутеньки й не 
піде робота».
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14 грудня 1849 р. 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 стро-
ки 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, досе-
ле не отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели, не способны ни к 
чему художественному и спокойному». І знову Плетньову у січні 1850 р.: 
«...Я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никог-
да не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не 
впускаю, откладываю на сторону все 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 напрямі Нікітських воріт. Є відомості, що московські сту-
денти, захоплені своїм кумиром, «ходили на Никитский бульвар любо-
ваться, как гулял Гоголь». Якось у 1849 р. під час такого променаду Гоголь 
зустрівся на Тверському бульварі з літератором і математиком Федором Чи-
жовим. Той згадував: «Заговорили мы с ним об его болезни. „У меня всё 
расстроено внутри, — сказал он. — Я, например, вижу, что кто-нибудь спо-
ткнулся; 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 р. 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, встав-
ши 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 бу-
дет. 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 зна-
чит, что в это время я, отдаленный от тебя 1500 верстами, пью и вспоми-
наю 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 рр. мудрий 
«секрет здоров’я», яким він тоді поділився з Максимовичем: «Вот секрет 
здоровья: быть как можно более спокойным, стараться беситься и весе-
литься сколько можешь, до упадку, хотя бывает и не всегда весело, и по-
мнить 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 без-
перестанку погрожували вирватися назовні» (Манн Ю. Гоголь. Заверше-
ние пути: 1845–1852. — М.: Аспект Пресс, 2009. С. 168). Ненадійну пелену 
не дали надто передчасно порвати, 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. Здається, не 
було випадку, коли б вони, зустрічаючись у Москві, не починали розмову 
про рідну пісню.

Ось приклад. 21 грудня 1849 р. Гоголь зайшов до Бодянського, аби 
привітати його з поверненням на роботу до університету (про історію 
виключення професора з університету розповімо далі). Щоденникові за-
писи Бодянського свідчать, що вже через хвилину друзі заговорили про 
найдорожче: «Тут прямо разговор перешел к сборнику малороссийских 
песен, который я по весне показывал ему...»

Важливою подією для Гоголя був приїзд у Москву Максимовича. У Ми-
коли Барсукова читаємо: «Осенью 1849 года на своей тройке гнедых 
М. А. Максимович предпринял путешествие с Михайловой горы в Мо-
скву. Свидание с старыми друзьями и в особенности пребывание Гоголя 
в Москве были главными побуждениями для предпринятия этого путе-
шествия... В Москву Максимович привёз изданный им в Киеве „Сборник 
украинских песен“... Приезд в Москву Максимовича произвёл на Гоголя 
самое животворное впечатление» (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. По-
година. С. 314–315, 317). Зауважу, що саме в той час — 15 жовтня 1849 р. — 
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: «Ми-
хаил Александрович Максимович, питомец Московского университета 
и потом достойный любимый профессор ботаники, который дал было 
у нас жизнь этой науке, приехал в Москву после долговременного отсут-
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ствия — 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 фли-
геле. Николай васильевич страстно к нему привязался, и у нас в доме 
стало ещё приятнее, как бы теплее» (Гоголь в воспоминаниях современ-
ников. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 
1952. С. 409–410). Насправді, Максимович приїхав у Москву в жовтні 
1849 р. і поселився недалеко від Сухаревої вежі, точніше, у Ботанічному саду 
Московського університету, де жив у 20–30-х рр. (1-ша Міщанська вул., 28). 
Погодіну він писав 10 листопада 1849 р.: «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 р. Максимович 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»! Микола Васильович говорив приятелю: «Беспрестанно 
исправляю, и всякий раз, когда начну читать, то сквозь написанные стро-
ки читаю ещё не написанные» (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Пого-
дина. С. 328).

Із щоденника Погодіна дізнаємося, що 19 січня 1850 р. Гоголь знову чи-
тав Максимовичу, тепер разом з Погодіним, глави другого тому «Мертвых 
душ» на квартирі Гоголя, про що два десятиліття потому пронизливо зга-
дував Погодін у листі до Максимовича від 28 серпня 1871 р.: «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 поряд-
кам, если в числе приглашённых вместе с ним оказывался один малорос-
сиянин... Каким-то таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к дру-
гу: они усаживались в угол и говорили нередко между собой 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 фак-
тичної помилки, бо і Бодянський, і Максимович були з Гоголем однаково 
близькими за духом. Не випадково 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: «Пробежит по ком-
натам, 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» (Гоголь в 
воспоминаниях современников. С. 501–502, 669).

Не стану замовчувати, що син Михайла Щепкіна заперечив спостере-
ження Берга: «Н. В. Берг едва ли верно подметил ту черту характера Гого-
ля, что он был в обществе молчалив и необщителен до странности... Го-
голь 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 
Бодянський не входив щільно до цього кола, до того ж гордий і примхли-
вий професор взагалі не з’являвся там, де був хто-небудь з його недобро-
зичливців, скажімо, близькі Гоголеві друзі Погодін і Шевирьов. А Гоголю 
хотілося його бачити і, головне, з ним говорити! Тож він і всамітнювався 
з Бодянським, коли випадала така нагода, і спостережливий Берг точно 
передав це. Нагадаю також, що Гоголю не вистачало і спілкування з Мак-
симовичем, адже той навмисне приїхав до Москви у 1849–1850 рр.

«Гоголь проникається своєю народністю»
(січень — травень 1850 р.)

Місцем, де герої нашої книги — Гоголь, Максимович і Бодянський — мо-
гли не тільки досхочу спілкуватися, не тільки говорити про рідні пісні, а 
й послухати та навіть поспівати їх, став дім Аксакових, у якому з початку 
1850 р. проходили вечори 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, малороссий-
ские песни его утешали». 16 січня на вечорі у Аксакових, де ще не було 
двох Гоголевих земляків, Микола Васильович попросив Надію Аксакову 
співати: «Гоголю я пела, по его просьбе малороссийские песни, данные 
Константину Максимовичем, которые и теперь звучат в ушах моих... Го-
голь слушал, кажется, с удовольствием...»

Сергій Аксаков жив у Філіпповському провулку в будинку Висоцького (не 
зберігся), і кожного разу, коли друзі приходили до нього, вони немину-
че бачили володіння № 599, де знаходився і будинок № 9 (тепер — Наці-
ональний культурний центр України в Москві). У щоденнику Бодянського 
читаємо: «Под варениками разумеется обед у С. Т. Аксакова, по воскре-
сеньям, где непременным блюдом были всегда вареники для трех хох-
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лов: 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 „Голо-
сам малороссийских песен“, изданных Максимовичем, и кой-каким дру-
гим сборникам Вацлава из Олеска, где голоса на фортепьяно положены 
известным музыкантом Липинским, принесенным мною». Йшлося про 
Вацлава Залеського із Олеська, який у співпраці з композитором К. Ли-
пинським видав у 1833 р. у Львові збірник «Польские и русские песни 
галицайского народа». Гоголь зацікавився цією книгою відразу після її 
виходу в світ і 7 січня 1834 р. писав Максимовичу: «Знаешь ли ты собра-
ние галицких песень, вышедших в прошлом году... Очень замечательная 
вещь! Между ними есть множество малороссийских, так хороших, с та-
кими свежими красками и мыслями...» Про збірник Вацлава Залеського 
Гоголь згадував і в листі до Максимовича від 26 березня 1834 р.

31 січня 1850 р. Сергій Аксаков писав сину Івану: «...Гоголь... часто у 
нас бывает, и вместе с Максимовичем они бывают так веселы и забавны, 
особенно когда Наденька поет малороссийские песни, что поистине ве-
село и умилительно на них смотреть». Зі свого боку Віра Аксакова також 
писала Івану Аксакову: «У нас часто поются малороссийские песни, Го-
голь почти всякий раз просит Надиньку петь, а Максимович даже вместе 
поет и учит... В воскресенье опять соберутся на вареники и песни... На-
динька 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» (Інститут росій-
ської 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).

Кілька днів потому Сергій Аксаков розповідав сину: «По воскресеньям 
три хохла у нас обедают и дают безденежно такое представление, за кото-
рое не грех и заплатить деньги. Они поют с большим выражением мало-
российские песни и почти пляшут. Мы никого в этот день не зовем, чтоб 
им не мешать». Костянтин Аксаков також з симпатією ставився до цього. 
Згадуючи, як співають в Україні дівчата, він писав: «Поют они во весь 
голос, очень живо и выразительно; мы заметили, что Гоголь и Максимо-
вич, при исполнении песен, часто следуют тому способу, который упо-
требляется 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 малороссий-
ских песен, пустился было в танец».

Між іншим, Гоголь ще у листопаді 1832 р. зізнавався матері, що він є 
«мастер только подтягивать. А если бы запел соло, то мороз подрал бы 
по коже слушателей».

20 лютого 1850 р. Віра Аксакова повідомляла Марії Карташевській: 
«Наденька поет своим приятным маленьким небольшим голоском мало-
российские песни и доставляет большое удовольствие Гоголю. Он недав-
но принес целую книгу разных песень малороссийских и русских». 27 лю-
того 1850 р. 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 чув-
ством поёт их, разумеется, не умея петь, но для того только, чтоб передать 
напев и характер песни, что в эту минуту весь проникается своей народ-
ностью 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 замальовка, проте було б наївно сподіватися, що 
всі відвідувачі аксаківського дому щиро й беззастережно захоплювалися 
малоросійськими посиденьками з піснями та варениками. Скажімо, 19 бе-
резня 1850 р., коли гостей було більше у зв’язку з відзначенням дня наро-
дження Гоголя, в декого з них мала місце неспівчутлива чи й презирлива 
реакція. Наступного 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 козаччи-
ни“. — В. М.). Гоголь декламировал, а остальные хохлы делали жесты и 
гикали, чего были свидетелями и Хомяков, и Софья (Софія Олександрів-
на — 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 Соло-
вйова — В. М.) любовались проявлениями национальности, но без боль-
шого 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...» (Гоголь Н. В. Материалы и исследования. С. 217).

До речі, коли в 1936 р. ці рядки вперше опубліковано, в коментарі було 
по-радянськи категорично зазначено, що вони написані «в характерному 
шовіністичному тоні». Принаймні, вершки російської інтелігенції в осо-
бі Сергія Аксакова, Сергія Соловйова й Олексія Хомякова на побутовому 
рівні виявили звичне ставлення до «малоросів» як органічної частини 
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російського народу, що розчинюється в середовищі російської культури 
й літератури.

Взагалі маємо пам’ятати, що, говорячи словами Шевченка, щиро-
сердне ставлення сімейства Аксакових до України, її пісень і поезії, не 
виходило за межі слов’янофільсько-імперського мислення. Це можна пе-
реконливо продемонструвати на прикладі оцінки творчості Гоголя Кос-
тянтином Аксаковим 1842 р.:

«Еще одно важное обстоятельство сопряжено с явлением Гоголя: 
он из Малороссии. Глубоко в ней лежащий, художественный ее ха-
рактер высказывается в ее многочисленных, мягких звуками песнях, 
живых и нежных, округленных в своих размерах; не таков характер 
великорусской песни. Но Малороссия — живая часть России, создан-
ной 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 Великорус-
сией (так бы она удержалась в своей односторонности и прочие час-
ти относились бы к ней, как побежденные к победителю), но уже Рос-
сией. 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 господство, как законно господство головы в живом челове-
ческом теле, но все тело носит название человека, а не головы, как и 
Россия зовется Россией, а не Великоруссией. Разумеется, только пишу-
чи по-русски (то есть по-великорусски), может явиться поэт из Мало-
россии; 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, обозначил-
ся художественный характер Малороссии, из ее прекрасных малорос-
сийских песен, ее прекрасного художественного начала, возник нако-
нец 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, принесший 
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 щойно йшло-
ся у Костянтина Аксакова, написав російський письменник Микола 
Гоголь, як і те, що він — український геній — виразив у творчості свою 
країну — Україну. Стосовно того, що «только пишучи по-русски (то есть 
по-великорусски) может явиться поэт из Малороссии», то задовго до на-
писання цитованих рядків Аксаковим, Шевченко відповів йому й таким, 
як він, своїм «Кобзарем».

Привертає увагу й суперечлива оцінка Надією Аксаковою україн-
ських і російських пісень, яку зустрічаємо в її листі до брата Івана в січні 
1850 р.: «Гоголю я пела, по его просьбе, малороссийские песни, данные 
Константину (Аксакову. — В. М.) Максимовичем, которые и теперь звучат 
в ушах моих. Как они не отвязны! Мотив в них так ярко обозначен, так 
легок и жив, что легко запоминается, и по тем же причинам скоро и на-
доедает. Как сравнить с русской песней! — Ее и схватить трудно, а если 
остается в памяти, то раздается в ушах отдельными протяжными звуками 
или выдающимися вперед музыкальными фразами. Как успокаиваешься 
и отдыхаешь, когда споешь русскую после малороссийской» (Литератур-
ное наследство. Т. 58. С. 722).

Немає сенсу заглиблюватися в ці суб’єктивні роздуми виконавиці, до-
сить ще раз нагадати гоголівську статтю «О малороссийских песнях»: «Рус-
ская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимо-
вич, забвение жизни; она стремится уйти от нее и заглушить вседневные 
нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью: зву-
ки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят, — говорят словами, 
выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу». Та 
ще раз повторити слова самого Гоголя: «Я до сих пор не могу выносить 
тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по 
всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около мо-
его сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же». 
Михайло Щепкін якось зауважив, що сум українських пісень «отличается 
от грусти русских песен какою-то мощной энергией и переходом к широ-
кому раздолью, смеющемуся над тяжкой бедой».

Вечори української пісні у Аксакових продовжувалися. І не лише у звич-
ному колі. Скажімо, 21 травня 1850 р. бачимо Гоголя разом з Бодянським 
і Максимовичем на іменинному обіді у Костянтина Аксакова. Були при-
сутні 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».

«За кордон мені б не хотілося...»
(12 травня 1850 р.)

У неділю 12 травня 1850 р. о дев’ятій годині вечора Осип Бодянський 
відправився до Миколи Гоголя. Він давно збирався це зробити та все 
не виходило. У понеділок, середу і суботу — лекції в університеті, потім 
зустрічі зі студентами, яких опікував особливо, бо бачив їхню щиру лю-
бов до слов’янщини. Постійно працював з історичними документами, 
й щоразу здавалося, що відкладати цю роботу на завтра ніяк не можна, 
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треба було негайно щось звірити чи перевірити в архіві. Чимало часу 
забирали наукові диспути, на яких захищалися магістерські дисертації. 
Він виступав не лише на своїй кафедрі, а й на інших кафедрах і фа-
культетах. Особливо багато турбот саме у травні — йдуть екзамени, а до 
них Осип Максимович ставився вельми серйозно й вимогливо. Якось 
на іспиті з чеської мови у нього побував поет Гавлічек-Боровський і 
вийшов вражений: «Сумніваюся, щоб до цього часу хоча б один екза-
мен з чеської мови проходив у такій серйозній обстановці». Недарма 
в університеті побутує жарт «Шафарика в Москві знають краще, ніж у 
Празі», в якому була значна частина істини. Словом, як завжди, роботи 
сила-силенна.

Проте сьогодні Бодянський вирішив твердо — відвідати Гоголя! Від-
чував якусь незручність від своєї поведінки три дні тому — 9 травня. 
Того дня в обід він заїхав до Сергія Аксакова. Його поява дуже здивувала 
Сергія Тимофійовича, старий був упевнений, що Бодянський пішов на 
обід до Гоголя з приводу його іменин, який уже вкотре організував у 
своєму саду Михайло Погодін. Сам Аксаков там бути не міг, адже з 1848 р. 
він із синами розійшовся з Погодіним і припинив з ним зустрічатися. 
Але молодший з них — Іван — все ж таки вирішив узяти участь в обі-
ді. Вдячний Погодін записав у щоденнику: «Иван Аксаков подал руку». 
Проте враження Івана Аксакова від обіду були невтішними. 16 травня 
він писав Олександрі Смирновій: «...Гоголь захотел дать обед в саду По-
година 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 ми-
лости вина, обед оживился, то многие перебранились, так как и ожи-
дать нельзя было...»

Бодянський знав із розповідей, як десять років тому — 9 травня 1840-го, 
в день «Миколи літнього», в погодінському саду святкували гоголівські іме-
нини, і тоді зібралося багато гостей: Сергій Аксаков і його син Костян-
тин, Михайло Щепкін, Юрій Самарін, Михайло Загоскін, Петро Вяземський, 
Петро Редкін, Петро Чаадаєв, а ще — Михайло Лермонтов, який напере-
додні приїхав у Москву. Зараз знаменитостей у Гоголя було менше та Бо-
дянського це не цікавило — за будь-якого випадку він не ступить ногою в 
компанію з Погодіним, а тим більше в його домі.

Нагадаю, що Максимович — земляк і приятель Бодянського, — який у 
цей час був у Москві, навпаки підтримував найтісніші дружні зв’язки з 
Погодіним. Він часто бував у нього, днями працював у його бібліотеці. 
Погодін писав: «Он увидел в древнехранилище М. П. Погодина многие 
любопытные, неизвестные документы, относящиеся к предмету его пре-

жних 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 запрошення від іменинника, то нізащо не пішов би 
в таке місце». Сергій Аксаков добре знав про «флетчерівську історію», 
в якій Погодін зіграв непривабливу роль, і схвально кивнув головою. 
Але у Бодянського не йшло з пам’яті, що він якось неприязно висловив-
ся 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 Акса-
кова на вареники. Але з якихось причин недільний обід відмінили. Та 
пунктуальний Бодянський не став відкладати на завтра те, що задумав 
зробити сьогодні. Він взяв дрожки й поїхав до Гоголя. Дрожки трапи-
лися старенькі, от-от розваляться. Й знову згадав Осип Максимович 
Погодіна, який, років п’ять-шість тому випав із таких дрожок і зламав 
собі ногу.

...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 Мо-
скві було багато мороки. По місту розвішано кілька тисяч масляних ліх-
тарів (усередині скляного чотирикутника знаходиться світильник із гно-
том, занурений у конопляну олію). Саме в ній — заковика! Ліхтарщики, 
котрих набирають часто зі штрафних содатів, олію крали для каші, і ліх-
тарі часто-густо гасли, ледь кліпнувши. Обурений поліцмейстер наказав 
додавати до олії хлібний спирт. Але спирт крали ще жвавіше, й ліхтарни-
ки після нього втрачали будь-яку здатність до роботи. До того ж, окраїни 
міста, заради економії, взагалі намагалися освітлювати не щодня. Та й 
світло масляних ліхтарів дуже тьмяне, а поскільки відстань між ліхтар-
ними 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 буль-
варі, де у графа Толстого жив Гоголь.

Біля ганку стояли чиїсь дрожки. «Чи вдома Гоголь?» Слуга відповів, 
затинаючись: «Дома, але на горішньому поверсі у графа». — «Потруди-
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ся сказати йому про мене». Хвилину потому слуга повернувся, запро-
шуючи зайти до помешкання Гоголя, що розташовувалося внизу, на 
першому поверсі, праворуч. Там було дві кімнати. Перша вся вислана 
зеленим килимом, з двома диванами біля двох стін (перший від дверей 
ліворуч, а другий за ним, біля іншої стіни); прямо піч з топкою, застав-
лена багатою гардинкою зеленої тафти чи матерії в рамці; поруч две-
рі у кутку, що ведуть до іншої кімнати, мабуть, опочивальні, судячи за 
ширмою ліворуч; у кімнаті, що правила за приймальню, біля стіни, яка 
виходила на вулицю, поставлено стіл, вкритий зеленим сукном, упопе-
рек 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 чтения», а також «Очер-
ки церковной библейской истории» та книга «Быт русского народа». 
Придивившись, Бодянський побачив два греко-латинських 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 затри-
мався. 

— Розмовляв зі своїм старим знайомим, який нещодавно приїхав, дав-
но 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?.. 
— 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 р. зустрічає-
мо запис про запрошення його до чаю в інших господарів: «От чая отка-
зался я, сказав, что, кроме воды, ничего не пью». Михайло Погодін, за-
прошуючи Бодянського в гості на початку 1856 р., 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 і перелив у невелику склянку. 
Бодянський подякував, але пити не став, а продовжив розмову.
— Декілька разів збирався я до вас, та все що-небудь заважало. Сьогод-

ні, 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 
в 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 недав-
но 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 Ми-
колі Васильовичу, будь ласкав, скажи, що була в нього; була умисне стрі-
нутися з ним».

— Либонь, бідолашна, притомившись, знесиліла під тягарем літ, вер-
нувши в 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 на-
перед. 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 яко-

мога 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 до-
даванням одного відділу — «Изысканная словесность», який можна було 
б поставити попереду або ззаду і в якому поміщалися б лише чудові пу-
блікації, особливо з іноземної літератури. Між іншим, якщо немає сучас-
ного 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 недолю-
блював німців, хоч і сам таки був педантичним. І, вважаючи тему завер-
шеною, запитав, де Гоголь проведе літо.

— Мені хотілося б пробратися в Малоросію свою, потім восени повер-
нутися до вас, зиму провести, де тепліше, а навесні знову до вас.

Сказавши це, Гоголь згадав, як зовсім недавно його «однокоритник» 
по Ніжинській гімназії Микола Прокопович написав у листі: «Ты жалу-
ешься... на болезнь от климата; да кто же тебе, свободному, как птица не-
бесная, не велит ехать на юг, в Малороссию? Чего тебе лучше?.. Я, ка-
жется, другого блага для себя бы и не пожелал, как только хоть бы разок 
ещё вздохнуть воздухом какого-нибудь самого глухого захолустья Мало-
россии».

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. 
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— 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, найшвид-

ше — в Неаполь: там би я зимував, а влітку, як і раніше, подався б ку-
дись на північ, на води або до моря. Купання морське мені дуже допо-
магає. 

Уже почали прощатися, коли раптом Микола Васильович, без видимо-
го зв’язку з попередньою розмовою, 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». Бодян-
ський 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 без-
толковість критиків... Вважав навіть, що й вони стоять на перешкоді 
в роботі над другим томом «Мертвых душ». Ось у листі до Василя Жу-
ковського 14 грудня 1849 р. вирвалося: «Никакое время не было ещё так 
бедно читателями хороших книг, как наступившее». Наступного дня 
скаржився Петру Плетньову: «Никогда не было ещё заметно такого ум-
ственного бессилия в обществе. Чувство художественное почти умер-
ло».

У листі до близького друга ще по Ніжинської гімназії Миколи Проко-
повича у березні 1850 р. зізнався, що, мабуть, хвороба призупинила «за-
няття» «Мертвыми 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 р. він 
так висловився про читання книг: «Книги мы покупаем и не жалеем 
на них денег, потому что их требует душа и они идут ей на внутрен-
нюю пользу...» І ще раз у тому ж листі: «Потребность чтения теперь 
слишком сильна в душе моей. Это всегда случается со мною во вре-
мя антрактов (когда я пишу, тогда уже ничего не читаю и не могу чи-
тать)...»

«вареники для трьох хохлів»
(травень—червень 1850 р.)

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 мало-
російських народних пісень мав на увазі Пантелеймон Куліш, який писав, 
що в Москві проживало кілька сімейств, де Гоголь почував себе комфорт-
но:

«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 ребя-
читься там так же, как и в родной Васильевке, мог распевать украинские 
песни своим, как он называл, „козлиным“ голосом, мог молчать, сколь-
ко ему угодно, и находил всегда не только внимательных слушателей в 
те минуты, когда ему приходила охота читать свои произведения, но и 
строгих критиков» (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).

Кулішеве порівняння з рідною Василівкою таки надумане, втім, про ва-
реники добре сказано... Тоді ще Гоголь любив попоїсти. Скажімо, Іван Зо-
лотарьов, який жив із Гоголем у Римі в 1837–1838 рр., згадував: «Бывало, 
зайдём мы в какую-нибудь тратторию пообедать; и Гоголь покушает плот-
но, 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 р. 
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 р., 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. Та все швидко розкрилося в 
розмові зі знайомим Гоголя: «Однажды вечером встретился я у княгини 
Волконской с Бруни и разговорился о Гоголе. — „Как жаль, — сказал я, — 
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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 ниче-
го“. — „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 жор-
сткі спогади: «Гоголь, как я всегда замечал, обедая с ним очень часто в 
доме С. Т. Аксакова, любил на порядках поесть, подобно отцу своему, и, 
подобно ему, часто страдал после сытного обеда, это была наследствен-
ная страсть или влечение, как хотите, к столу...» Щепкін свідчив у тому ж 
дусі. Зі слів Олександра Афанасьєва відомо, що Михайло Семенович роз-
повідав: «Гоголь любил хорошенько покушать, пока не впал в монашес-
кое 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 приготов-
ляться к говенью и не приехал...» Бодянський взагалі мав свою версію 
смерті письменника, згідно з якою Гоголь поплатився життям за надмір-
не 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 слиш-
ком круто в крайность. Естественным последствием того было ослабле-
ние 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, причи-
ной смерти его была, как я и тогда и теперь полагал и полагаю, отставка 
его желудка» (Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857. С. 231).

Цікаво, що Павло Анненков, який добре знав Гоголя, писав таке: «Он 
имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьёзно гово-
рил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает 
меня память, с каким-то извращённым желудком». У Миколи Язикова зна-
ходимо подібне свідчення: «Гоголь рассказал мне о странностях своей (ве-
роятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных 
болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестествен-
ности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Пари-
же 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 Максимовичем в Україну. Здається, остання згадка про них міс-
титься в листі Віри Аксакової до Марії Карташевської від 25 травня 1850 р.: 
«...У нас опять были малороссейские песни, были малороссы».

«Мені хотілося б пробратися  
в Малоросію свою...»

(червень 1850 р.)
Ми вже зазначали, що у травні 1850 р. на запитання Бодянського, де Го-

голь хоче провести літо, той відповів, що йому хотілося б пробратися в 
Малоросію, потім повернутися до Москви, а зиму провести, де потеплі-
ше, й знову приїхати до Москви. Не все з цього задуму здійснилося. На 
осінь Гоголь до Москви не повернувся. Але в червні він справді поїхав 
додому. Про своє незадоволення московською зимою Гоголь писав у листі 
до свого знайомого Олександра Стурдзи 6 червня 1850 р.: «Нынешнюю 
зиму я провел в Москве очень дурно и ничего не мог работать. Благода-
ря милосердье Божье, конечно, и это дурное время 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». 
Врешті-решт саме в Одесі Гоголь провів зиму, точніше з 24 жовтня 1850 р. 
до 28 березня 1851 р. Утім, на початку листопада 1850 р. він писав з Одеси 
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. По-
лучить 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 сведе-
ниям мало чем лучше московской, так что если бы не страшили меня со-
вершенно 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 р., 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».

Отже 13 червня 1850 р. Гоголь разом із Максимовичем виїхали із Мо-
скви в Україну. Вони винайняли великого воза, запряженого трьома кінь-
ми, в який склали свої пожитки, а самі сіли в ресорну бричку Максимови-
ча, на якій той і приїхав у Москву в жовтні 1849 р. (узимку Максимович 
роз’їжджав Москвою на своїх конях, випросивши у Погодіна зимовий віз: 
«А для меня прошу назначить, коли найдутся лишние, дрожки или сан-
ки, пора уже начать езду на своих!») Коней Михайло Олександрович уже 
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продав, але не міг розлучитися зі старим конем, який старанно служив 
йому впродовж багатьох років. І він забрав його з Москви в Україну! Куліш 
зі слів Максимовича розповідав про це так: «Конь этот шёл сзади телеги 
и был во всю дорогу предметом наблюдений Гоголя. „Да твой старик про-
сто жуирует“, — говорил он, заметив, что сзади повозки приделан был 
для него рептух с овсом и сеном. Потом он дивился, что, лишь только из-
возчик двигался в путь, ветеран Максимовича покидал своё стойло или 
зелёную лужайку и следовал за кибиткою всегда в одном и том же рассто-
янии от неё, как будто привязанный к ней. Гоголь подмечал, не увлечёт 
ли его какая-нибудь конская страстишка с прямого пути его обязаннос-
тей: нет, конь был истинный стоик и оставался верен своим правилам до 
конца путешествия».

Подорож двох приятелів в Україну виходить за рамки нашої книги, про-
те не можу не згадати, що Гоголь і Максимович 17 червня заїхали в Оптину 
пустинь, яка рік потому стане неподоланною перепоною на шляху Миколи 
Васильовича з Москви в Україну. Виїхали друзі з Оптиної пустині 19 черв-
ня, і багато років потому Максимович згадував про це відвідання так:

«По дороге Гоголь любил заезжать в монастыри и молиться в них Богу. 
Особенно понравилась ему Оптина пустынь, на реке Жиздре, за Калу-
гою. Гоголь, приближаясь к ней, прошел с своим спутником до самой оби-
тели, версты две, пешком. На дороге встретили они девочку с мисочкой 
земляники и хотели купить у нее землянику; 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 день-
ги?“ „Пустынь эта распространяет благочестие в народе, — заметил Го-
голь, умиленный этим, конечно, редким явлением. — И я не раз замечал 
подобное влияние таких обителей“».

Гоголь написав Олександру Толстому: «Я заезжал на дороге в Оптин-
скую Пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Благодать видимо там 
присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не мо-
жем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым 
из них, мне казалось, беседует все небесное».

Згадуються слова старшого Гоголевого друга Василя Жуковського: «На-
стоящее 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 со-
вершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко 
и свободно».

Цікаво, що саме у записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано диво-
вижно 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.

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 собствен-
но 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».
19 червня 1850 р. Гоголь відіслав листа ієромонаху Оптиної пустині 

Філарету, в якому просив:
«Ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите ваше-

го 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 толь-
ко ничтожны, но их нет без освеженья свыше. Говорю вам об этом нелож-
но. 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 нуж-
но 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 пустині Петра Григорова: «Ваша близкая к небесам пустыня и 
радушный приём ваш оставили в душе моей самое благодатное воспоми-
нание». Гоголь просив послушника надати 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 бла-
годатное воспоминанье, чтобы он помнил, что есть берег, куда можно 
пристать и быть безопасну от самых сильных кораблекрушений».

25 червня 1850 р. в Глухові Гоголь розстався з Максимовичем, а в серпні 
вони зустрілися в Сорочинцях і вночі при світлі повного місяця поїхали 
до Василівки. Максимович писав: «Наслаждением для меня было про-
мчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И никогда 
я не видел его таким одушевлённым, как в эту украинскую ночь».

Тут, у Василівці, Максимович і Гоголь бачилися востаннє. Молодша се-
стра письменника Ольга Гоголь-Головня згадувала: «Приезжал Максимо-
вич к нам, привез книги и стал нам всякие травы показывать и объяснять. 
И по книгам, и в лесу травы искали, и в степь ходили. Мы с братом слу-
шаем, смотрим. Вижу, что мне и в несколько лет всего не усвоить, и го-
ворю профессору Максимовичу: „Вы уж мне только одни полезны, для 
лекарств, целебные травы показывайте“. Стал он только один целебные 
травы показывать. И все-таки не очень-то многому научились мы в две не-
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дели, пока гостил у нас профессор Максимович. Однако, чему научились, 
тем стали пользоваться: лечить крестьян».

Гоголь у ці корисні турботи глибоко не занурювався. Зате, кажуть, у 
вересні намагався посадити дубовий лісок у Василівці. Посадка дерев — 
його особлива турбота. Ще в березні 1849 р. дякував сестрі Ганні «за то, 
что она старается доказать на деле ко мне любовь исполненьем просьб 
насчёт работ в саду». Садив, мабуть, за тими приписами, які занотовані в 
його записній книжці за 1842–1851 рр.: «Замечанья о деревьях. Чтобы хоро-
шо росли, нужно сажать их в кустах и промеж кустами, чтобы ствол был в 
тени и защищен от ветра и засухи и рос бы прямо... Где же нет кустов, то 
их насаживать, употребляя для этого акацию жёлтую, дикий вишняк, си-
рень, боярышник и вообще всё скоро распространяющиеся». І далі кон-
кретно — для Василівки: «Насажать мужикам вишенья, перекопав их из тех 
мест сада, где густо разрослись, на место же выкопанных садить клен и 
другое лесное дерево. Заводить кусты между вновь насаженных дерев».

До речі, раджу прочитати «Распределение садовых работ на осень 
1848 года и весну 1849», складене Гоголем. Там є розділ «Посев и садка», 
де, зокрема, читаємо: «При посадке деревьев нужно также присутство-
вать лично, не позабывши держать при себе всякий раз кадушку с водой, 
в которую следует омокнуть корень сажаемого дерева, дабы ухватилась 
за него земля».

Познайомлю читача ще з однією Гоголевою нотаткою у записній книж-
ці за 1846–1850 рр.: «Земля стала еще бесплоднее... потому что никогда в 
России не было вырублено столько леса, как в это время ломок, пере-
строек, вечных переправок и переделок. Оттого засухи стали сильнее. 
Высохнувшие реки перестали разливаться и меньше орошать поля».

В усьому цьому відчувається вдумливий і дбайливий господар, якому 
є чим зайнятися і відволіктися на випадок нетутешньої духовної кризи. 
Нереалізований Гоголів порятунок...

Саджаючи дерева, Гоголь вже думав про від’їзд. А з Москви, за два мі-
сяці до смерті, дякував сестрі Ользі: «За посадку дерев тебя очень благо-
дарю».

З 24 жовтня 1850 р. до 28 березня 1851 р. він жив в Одесі. Одеський 
актор Олександр Толченов згадував, що від’їжджаючи, Гоголь обіцяв на-
ступної зими приїхати знову: «Здесь я могу дышать. Осенью поеду в Пол-
таву, а к зиме и сюда... Не могу переносить северных морозов... весь за-
мерзаю и физически и нравственно!!»

Після Одеси — у квітні-травні 1851 р. — Гоголь знову відвідав рідну до-
мівку. Він багато часу проводив з матір’ю та сестрами. Ігорь Золотуський 
пише: «Він жалів їх, жалів їх бідність, одиноке дівоцтво сестер і одино-
цтво матері, яка дивилась на нього так очікувально, так віддано». Може, 
Гоголь розумів, що його настанов, які вони отримували в листах, недо-
статньо для пристойного життя. Скажімо, в березні 1849 р. писав з Мо-

скви: «Наконец получил от вас письма. Вы, слава Богу, здоровы, но всё 
вокруг вас нездорово. Обстоятельства тяжелы. Нужно много молиться. 
Мы сами виноваты и по грехам терпим наказанье Божье... О, нужно нам 
теперь крепко молиться!» Хотілося чимось підбадьорити рідних, підтри-
мати їхню надію реальною справою. Гоголь закупив ліс, сам намітив ко-
лоди, 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 торопиться 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 наві-
чно 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»
(5 червня — жовтень 1851 р.)

За відсутності Гоголя Сергій Аксаков намагався у березні 1851 р. зібрати 
у себе друзів з нагоди його дня народження, про що писав Гоголю: «Над-
еюсь, однако, что Бодянский... придёт к нам. Хотя вареников есть не бу-
дем, но послушаем: „Ой, на дворе метелица“». Втім, без Гоголя це було 
блідою тінню незабутніх вечорів «з піснями і варениками».

Повернувшись до Москви 5 червня 1851 р., Гоголь кілька разів захо-
див до Аксакових, але ті ще не повернулися з Абрамцевого. Про такий ві-
зит 24 червня розповідала 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 осведом-
ляться, приехали ли все из деревни... На другой день Гоголь пришёл к 
обеду, принёс новые малороссийские песни (записанные у него дома в де-
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ревне), за которые мы и принялись после обеда. Между тем, наехало мно-
жество 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 по-
ділитися ними з друзями. Того дня він читав у Аксакових четверту гла-
ву 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 з Москви до Смирнової в Спаське. А, повернувшись, 13 липня 
відвідав Аксакових, записав нову пісню, яку переклали на музику: «...Ещё 
новую песню Гоголь у нас записал, прекрасную, и на музыку переложили» 
(Віра Аксакова).

1 вересня 1851 р. з Гоголем зустрівся Іван Аксаков, який з цього приводу 
написав батькові:

«Гоголь обрадовался чрезвычайно, но в деревню ехать не хочет. На 
мой взгляд он очень похудел и переменился. Он полагает, что Вам непре-
менно 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 сочинени-
ями, 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.

15 липня в листі до Плетньова зізнався: «Пишу тебе из Москвы, усталый, 
изнемогший от жары и пыли. Поспешил сюда с тем, чтобы заняться де-
лами по части приготовления к печати „Мертвых душ“, второго тома, и 
до того изнемог, что едва в силах водить пером. Гораздо лучше проси-
деть было лето дома и не торопиться...» До 25–26 липня Гоголь жив на 
дачі у Степана Шевирьова. Микола Берг згадував: «В 1851 году мне случи-
лось 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 со-
всем 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 хо-
дил к нему, и они вместе читали и перечитывали написанное. Это дела-
лось с такою таинственностью, что можно было думать, что во флигеле, 
под сению старых сосен, сходятся заговорщики...»

У серпні разом з Погодіним і професором Московського університету Іва-
ном Снєгірьовим Гоголь дивився ілюмінацію Кремля з нагоди коронації 
царя Миколи І, але в душі у нього було похмуро. 2 вересня 1851 р. зізнався 
у листі до матері: «Часто мне бывает трудно, очень, очень трудно. Дел так 
много, а сил так мало!»

Ігор Золотуський називає цей момент зламним, а згаданий лист — пер-
шим 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 пригото-
вить к печати, я усилил труды и чрез это не только не ускорил дела, но и 
отдалил еще года, может быть, на два. Бедная 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 епі-
зод, пов’язаний з поїздкою Гоголя з Москви до рідної Василівки, точні-
ше, 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. 22 
вересня 1851 р. Гоголь виїхав із міста: він нібито збирався відвідати хвору 
матір на день її народження — 1 жовтня — і бути присутнім на весіллі се-
стри Єлизавети. Але в той день матері написав:

«Я, чтоб и вас утешить, решился ехать сам, но вы никак не останавли-
вайтесь 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. 
23 вересня він добрався до Калуги, а наступного дня — до Оптиної пусти-
ні. Відвідав у скиту пустельника Макарія і, як писала Олександра Смирно-
ва, «так измучил своею нерешительностью, что старец грозил ему отка-
зать его принимать». Йшлося про те, їхати чи не їхати далі — в Україну. 
Юрій Манн уточнює, що Макарій не міг відмовити йому в прийомі, але 
він ухилився від відповіді на важливе для Гоголя питання: «Отчего вы, 
прощаясь со мной, сказали: „В последний раз?“» Утім, прочитаємо доку-
менти, що залишилися.
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25 вересня Гоголь написав листа Макарію:
«Еще одно слово, душе и сердцу близкий отец Макарий. После перво-

го решения, которое имел я в душе, подъезжая к обители, было на серд-
це спокойно и тишина. После второго как-то неловко и смутно и душа 
неспокойна. Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: „в последний раз?“ 
Может быть, все это происходит от того, что нервы мои взволнованы, в 
таком случае боюсь сильно, чтобы дорога меня не расколебала. Очутить-
ся больным посреди далекой дороги меня несколько страшит. Особенно 
когда будет съедать мысль, что оставил Москву, где бы меня не оставили 
в хандре. Ваш весь».

На звороті гоголівського листа ієромонах Макарій написав:
«Мне очень жаль вас, что вы находитесь в такой нерешимости и вол-

нении. Конечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы. 
Вчерашнее слово о мире при взгляде на Москву было мне по сердцу, и 
я мирно вам сказал о обращении туда, но как вы паки волновались, то 
уж и недоумевал о сем. Теперь вы должны сами решить свой вояж, при 
мысли о возвращении в Москву, когда ощутите спокойствие, то будет зна-
ком воли Божией на сие. Примите от меня образок ныне празднуемого 
угодника Божия Сергия; молитвами его да подаст Господь вам здравие и 
мир. Многогрешный иеромонах Макарий».

Гоголь уперше повернувся з дороги в Москву. З дороги, яку взагалі вва-
жав єдиними ліками для себе. Нагадаю, як він писав про це Погодіну в 
жовтні 1840 р. 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 до-
рогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда со-
вершенно... С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером 
даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем даль-
ше, 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 
Бодянського. На його щире здивування з приводу причини повернення від-
повів 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 до-
статочной причины, по-видимому, и ещё более тем, что мать и сёстры бу-
дут огорчены, обманувшись в надежде его увидеть. 1 октября, день рож-
дения своей матери и день назначенной свадьбы сестры, поутру Гоголь 
был невесел. Он поехал к обедне в Троицко-Сергиевскую лавру».

30 вересня Гоголь написав у листі до Шевирьова хвилююче-пронизливі 
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 «розвага», точніше душевний перепочинок, 
знайшовся вже наступного дня. Читаємо у Сергія Аксакова: «На обрат-
ном пути из Троицкой лавры Гоголь заехал за Ольгой Семёновной» (дру-
жина Аксакова. — В. М.) в Хотьковский монастырь и сам заходил за ней к 
игуменье. За обедом 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 живо-
стью и очень забавно» (виділено мною. — В. М.).

Мабуть саме тоді, прощаючись з Аксаковим, Гоголь зазирнув у вічі сво-
го 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 р. 
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...» (виділено мною. — В. М.).

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, до-
бравшись до Калуги, заболел и должен был возвратиться. Нервы мои от 
всяких тревог и колебаний дошли до такой раздражительности, что до-
рога, которая всегда для меня полезна, теперь стала даже вредоносна. Ви-
дно, уже так следует и угодно Богу, чтобы эту зиму остался я в Москве».

Це відкореговане пояснення прочитується й у спогадах Григорія Дани-
левського: «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 кли-
кав Данилевського в Москву і просив його жити з ним одним домом. Він 
просив Аксакових не від’їжджати до Абрамцевого, а зняти квартиру в 
Москві і 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 хо-
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тілося, з Шевирьовим — теж» (Золотусский Игорь. Гоголь. С. 473). Усе 
так, але скажемо відверто: врятувати Гоголя могли тоді не Аксакови й Мо-
сква, а лише рідна сім’я й Україна.

Та він шукав душевного порятунку у сім’ї Аксакових, де можна було 
хоча б згадати про Україну. Віра Аксакова писала Марії Карташевській 
17 жовтня 1851 р.: «Гоголь часто нас навещает; мы его угощаем иногда 
малороссийскими песнями, но он так же малоразговорчив, как и пре-
жде; его очень смущает, что нас не будет зимой здесь, и он всеми спо-
собами 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». 22 жовтня та ж Віра 
Аксакова писала батькові про Гоголя: «Что за болезненный духом чело-
век! 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» (видiлено мною. — В. М.).

І ще Гоголь сподівався виправити свій неприїзд додому восени 1851-го. 
22 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»
(жовтень 1851 р.)

З Літопису життя і творчості Михайла Щепкіна, складеного Теодором 
Гріцем, дізнаємося, що 19 жовтня до Гоголя великий артист приходив, 
аби сказати про бажання 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 познакомить-
ся 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 ожи-
вился, 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».

Тургенєв називав інший час: «Мы приехали в час пополудни: он немед-
ленно нас принял». Укладачі найсучаснішого Літопису життя і творчості 
М. В. Гоголя Ігор Виноградов і Володимир Воропаєв взагалі вважають, 
що ця зустріч відбулася не 20 жовтня, як писав Тургенєв, а між 23 жовтня 
і 3 листопада 1851 р. Сам Тургенєв згадував:

«Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тог-
да в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого... Комната 
его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в неё — и я увидел Гоголя, 
стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в тёмное паль-
то, 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 профессорское, а 
учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных 
институтах и гимназиях. „Какое ты умное, и странное, и больное суще-
ство!“ — невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Се-
меновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, 
у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мне-
ния. 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 смер-
тию, — 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 о2; других, для русского слу-
ха 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 произведени-
ям; 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 лю-
били; 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...
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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 р.

Сам Щепкін розповідав про цей візит так:
«Он (Гоголь. — В. М.) встретил нас весьма приветливо: когда же Тур-

генев сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные 
им, Тургеневым, на французский язык и читанные в Париже, произве-
ли 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 Тур-
генева, Гоголь сказал: „Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что 
послушался 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 мого читача зверну на те, що в своїх спогадах Тургенєв 
залишив безцінні свідчення про тодішній зовнішній вигляд Гоголя, які є, 
по суті, 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, гладко-
го, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах 
искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешли-
вость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос 
придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатле-
ние 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 по-
дбородок уходил в широкий, бархатный чёрный галстук...»

«скажіть про талант Шевченка,  
про його поезію» (жовтень 1851 р.)

Восени 1851 р., тобто за кілька місяців до смерті Гоголя, молодий чи-
новник Міністерства народної освіти, майбутній російський письмен-
ник Григорій Данилевський приїхав із Петербурга до Москви зі службовим 
дорученням. Бодянський, який покровительствував у Москві багатьом ви-
хідцям із України, запропонував Данилевському поїхати до Гоголя, щоб у 

нього вдома послухати малоросійські пісні у виконанні якогось заїжджо-
го співака-земляка. Данилевський згадував, що несподівана можливість 
зустріти великого письменника вельми його порадувала. Отже, якщо ві-
рити запевненню Данилевського, він написав про зустріч з Гоголем від-
разу після неї. Втім, як відомо, спогади було опубліковано... три з полови-
ною десятиліття потому. З огляду на сенсаційні подробиці публікації, цей 
величезний інтервал між подією та її описом неодноразово бентежив го-
голезнавців різних поколінь, але з того часу вони завжди посилались на 
Данилевського. Та про все по чину. 

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 Бо-
дянський, у якого боліли ноги, взяв візника з дрогами.

Данилевський їхав до Гоголя, переповнений чутками й плітками, що 
поширювалися тоді в Петербурзі щодо письменника, передусім у контек-
сті Гоголевої книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Послу-
хаємо самого Данилевського:

«Было около полудня. Радость предстоящей встречи несколько, одна-
ко, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по 
поводу изданной, незадолго перед тем, его известной книги „Выбранные 
места из переписки 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 кам-
нем в Гоголя за его „Переписку с друзьями“. По рукам в Петербурге ходи-
ло в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаменитый критик го-
рячо и беспощадно бичевал автора „Мертвых душ“, укоряя его в измене 
долгу писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашне-
го ректора Петербургского университета П. А. Плетнева, друга Пушкина 
и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее, я и мои товарищи-
студенты, навещавшие Плетнева, не могли вполне отрешиться от страст-
ной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнев, 
защищая Гоголя, делал, что мог. Он читал нам, студентам, письма о Го-
голе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского, 
объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Го-
голя, самостоятельно 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, 
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открыто о том поведать другим... Как смел он, создатель Чичикова, Хлес-
такова, 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 ра-
спространена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь оконча-
тельно 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 от-
вращением не только к изящной литературе, но и к искусству вообще.

Все эти мысли, по поводу Гоголя, невольно проносились в моей голо-
ве, в то время, когда извозчичьи дрожки, по Никитскому бульвару, везли 
Бодянского и меня к дому Талызина».

Вони швидко спустилися Нікітським бульваром до будинку Тализіна, 
в’їхали в кам’яні ворота високої огорожі й повернули до балконної гале-
реї. У передпокої нижнього поверху 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 на-
ступними, зачиненими дверима в кутову кімнату, два вікна якої виходили 
у двір і два — на бульвар. Там — робочий кабінет Гоголя. Бодянський по-
стукав 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 з особливих доручень при товари-
шеві міністра народної освіти Авраамі Норові. Та відразу запитав, озира-
ючись: «А де ж наш співак?» Гоголь відповів з неприхованим невдоволен-
ням: «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 ди-
вані, й час від часу позирав на них. Середнього зросту, міцний і, як зда-
лося гостям, із цілком здоровим кольором обличчя, він був одягнутий в 
темно-коричневе, довге пальто і темно-зелений оксамитовий жилет, щіль-
но 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, тем-
ні, шовковисті вусики заледве прикривали повні, красиві губи, під якими 
була крихітна еспаньйолка. Невеликі карі очі дивилися ласкаво та обереж-
но, здавалося, вони не усміхалися навіть тоді, коли Гоголь говорив щось 
веселе і смішне. Довгий, кістлявий ніс надавав цьому обличчю і цим обе-

режним очам щось пташине, вивчаюче і водночас доброзично-гордовите. 
Так дивляться з дахівок українських хуторів, стоячи на одній нозі, уважно-
задумливі бусли. Гоголь в цей час був дуже подібним на свій портрет, пи-
саний з нього в Римі у 1841 р. знаменитим Олександром Івановим. Цьому 
портрету він, як відомо, надавав перевагу перед іншими. Вгамувавши ми-
мовільне збентеження, Данилевський почав поволі прислухатися до роз-
мови Гоголя з Бодянським, що й дає змогу тепер відтворити її. 

«Варто було б, одначе, все-таки викликати нашого співака, — сказав 
Гоголь, підсідаючи до столу, — не тільки я, і Аксакови хотіли б його по-
слухати... Особливо Надія Сергіївна». — «Влаштую, беруся, — відповів Бо-
дянський, — якщо немає іншої причини і якщо наш земляк від тутешніх 
частувань не позбувся голосу...»

Було зрозуміло, що співак Осипа Максимовича цікавить стократ мен-
ше, 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 написані і покреслені аркуші. — «Чи не 
другий том „Мертвих душ“?» — запитав, підморгуючи, Бодянський. «Так... 
іноді беруся, — неохоче промовив Гоголь, — але робота не посувається; 
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 перешко-
джає?» — 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, — від-
повів Гоголь. — Буде чотири великих томи. Сюди ввійдуть усі повісті, дра-
матичні речі й обидві частини „Мертвих душ“. П’ятий том я надрукую 
пізніше, під заголовком „Юнацькі досліди“. Сюди ввійдуть і деякі жур-
нальні 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... піс-
ля 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 і почав хвалити якусь з них. Мова 
зайшла і 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 
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вже відомого поета Аполлона Майкова (ці твори було написано в 1851 р., 
а видано значно пізніше — в 1857 р.).

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 декламу-
вання, Гоголь. — Ще, ще...» Він відчутно пожвавішав, рвучко встав і зно-
ву почав ходити кімнатою. Вигляд обережно-задумливого бусла зійшов. 
Перед гостями був щасливий, натхненний художник. Данилевський про-
читав 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 бар-
ви, 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:

А чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!
Под этаким небом невольно художником станешь!

«Як хороше, правда?» — запитав Гоголь. Бодянський з 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 Петербурга, він звернувся до Майкова з про-

ханням дати рукопис його творів, щоб зняти копії для Гоголя. Наприкінці 
січня 1852 р. Данилевський повідомив Бодянського, що днями висилає їх 
у Москву. Той відповів 2 лютого 1852 р.: «Славные часы были по осени у 
нас, редкие часы! (йшлося про вечори малоросійських пісень у сім’ї Акса-
кових. — 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 Аксакови знаходилися в підмосковній садибі Абрамцево. Привертає 
увагу й те, що 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 хвилю-
вав 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 шану-
вальник, а його особиста доля варта всілякої участі й співчуття...» — «Але 
навіщо ви домішуєте сюди особисту долю? — з невдоволенням запере-
чив Бодянський. — Це зайве... Скажіть про талант, про його поезію...» — 
«Дьогтю багато, — неголосно, але твердо промовив Гоголь, — і навіть до-
дам, 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 заперечува-
ти і швидко розпалився. Гоголь, навпаки, залишався спокійним і відпо-
вів повагом: «Нам, Осипе Максимовичу, слід писати російською, треба 
прагнути до підтримки і зміцнення однієї, панівної мови для усіх рідних 
нам племен. Домінантою для росіян, чехів, українців і сербів повинна 
бути єдина святиня — мова Пушкіна, яким є Євангеліє для всіх християн, 
католиків, лютеран і гернгутерів. А ви хочете провансальського поета 
Жасмена поставити врівень з 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 по-
езія, спокійна і сильна, — продовжував Гоголь, зупиняючись біля контор-
ки і спираючись на неї спиною, — нетлінна поезія правди, добра і краси. 
Я знаю і люблю Шевченка як земляка і обдарованого художника; мені вда-
лося і самому дечим допомогти в першому влаштуванні його долі». (На-
вряд чи це відповідає дійсності. Принаймні, жодних інших свідчень про 
Гоголеву причетність до Шевченкової долі не збереглося. Можна хіба-що 
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допустити, що Гоголь якимось чином дізнався про турботи його прияте-
лів Василя Жуковського й Аполлона Мокрицького щодо звільнення поета з 
кріпацтва. Сам він у той час був за кордоном. — В. М.).

Гоголь спроквола продовжував про Шевченка:
«Але його занапастили наші розумники, наштовхнувши його на твори, 

далекі від істинного таланту. Вони все ще дожовують європейські давно ви-
кинуті жуйки. (За два роки до того, 14 грудня 1849 р., Гоголь у листі до Ва-
силя Жуковського висловив цю думку про деяких його ліберально настро-
єних 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 обличчям того, хто дав нам вічне людське слово...»

Довго ще Микола Васильович говорив у такому дусі. Бодянський тепер 
уже пригнічено мовчав, але, вочевидь, не погоджувався з Гоголем. Йому 
було зовсім незрозуміло, коли й чим той допоміг Шевченкові, проте запи-
тувати не хотілося. Щирого поетового друга опанувало відчуття неспра-
ведливості, вчиненої щодо засланого Шевченка 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!» — ви-
рішив Осип Максимович і полегшено зітхнув, підводячись. Сказав голо-
сно, 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. Запе-
речувати 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 українських пісень (Гоголь. — В. М.) — великий ро-
сійський письменник, з якої б ноги він не встав». Ох, як мало знав автор 
Гоголевого друга, котрого в книзі чомусь названо ще й Бородянським! 
Адже насправді Бодянський розумів Гоголя значно глибше й проникли-
віше, ніж деякі сучасні гоголезнавці, в тому числі Шестаков. Осип Мак-
симович, на відміну від автора цитованих слів, розумів, що великий ро-
сійський письменник Микола Гоголь мав українську душу, що страждала 
від роздвоєння національної свідомості й комплексувала, відчуваючи іс-
торичну правоту 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 воспо-
минания. 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 тог-
дашнее настроение Гоголя» (Данилевский Григорий. Знакомство с Гого-
лем // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. — С.-
Петербург, 1886. Том ХХVІ. С. 479–480). 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 зібрання 
творів Тараса Шевченка в дванадцяти томах Іван Дзюба і Микола Жу-
линський справедливо наголосили, що насправді «немає підстав не ві-
рити Данилевському, який згадує розмову О. Бодянського з М. Гоголем 
восени 1851 р.».

Проте мушу привернути увагу читача до цікавого сюжету зі спогадів Да-
нилевського. Він передав слова Гоголя, нібито сказані в 1851 р. 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 р. про те, що природи росіян і українців «должны пополнить 
одна другую». Так само 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 ни-
как бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни 
русскому перед малороссиянином».

То чи міг Данилевський у 1886 р. знати зміст згаданого листа Гоголя 
до Смирнової? Так! Уривки з нього було вперше опубліковано Пантелей-
моном Кулішем у 1856 р. 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 з 
цитованими рядками Гоголя.

Таким чином, Данилевський не перекрутив слова Гоголя, але переніс 
їх із року 1844-го в рік 1851-й, що значною мірою знижує довіру до автен-
тичності спогадів. Не заперечуючи їх цінності, висловимо припущення, 
що спогади були додумані, принаймні, певною мірою, й осучаснені Дани-
левським на догоду якимось і чиїмось інтересам. Саме у 1886 р. Данилев-
ський отримав чин таємного радника, і йому було що зберігати. Втім, нас 
цікавить не це. Нас турбує, наскільки за таких обставин адекватно пере-
дано вкрай важливі роздуми Гоголя про Шевченкову поезію та українську 
й російську мови. Важко сказати... 
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Сучасний московський гоголезнавець Ігор Виноградов пояснює Гого-
леву 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 заборо-
няйте говорити й мовами... Якщо вся церков зійдеться разом, і всі по-
чнуть говорити незнайомими мовами, та ввійдуть до вас незнаючі або 
невіруючі, — то чи не скажуть, що ви біснуєтесь?“» (Гоголь Н. В. Полное 
собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Т. ІХ. С. 786). На це 
нагадаю слова Біблії про те, що «вже не побачиш народу... незрозумілоя-
зикого, якого не можна було б зрозуміти».

Насправді треба зазначити, що в позиції та словах Гоголя був і глиб-
ший 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 сублімувалося в питанні про 
мову: «Гоголь не міг не почувати й того, що саме Шевченко з його репу-
тацією 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, обороня-
ючи себе від угадуваних закидів, силою розгону, реакції перегинає пали-
цю 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 запо-
чаткував роздвоєння національної свідомості». На думку Юрія Барабаша, 
мовна двоїстість, ставши складником двоїстості національної свідомості, 
втрати ідентичного, водночас виступила й їхнім чинником, каталізато-
ром гострої психологічної роздвоєності. 

Нарешті, варто пам’ятати й про те, що Гоголь висловлювався з ураху-
ванням незримої присутності Міністерства народної освіти, з яким явно 
не хотів конфліктувати, в особі державного чиновника Данилевського.

«вечір у аксакова з Данилевським»
(31 жовтня 1851 р.)

31 жовтня Бодянський ще раз привів Данилевського до Сергія Аксакова, 
де був і Гоголь. Про це докладніше дізнаємося зі спогадів Данилевсько-
го. Виявляється, той отримав від Данилевського записку: «30 октября 
1851 года, вторник. Извещаю вас, что земляк, с которым вы на днях ви-
делись 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 Бодян-
ському, написана кимось із жіночої половини сім’ї Аксакових: «Осипу 
Максимовичу Бодянскому. Аксакова давно желает видеть Осипа Макси-
мовича, не можете ли вы побывать у нас вечером. Гоголь хотел провес-
ти нынче вечер у нас с Данилевским» (ВР ІЛ, ф. 99, од. зб. 105, арк. 10). 
Можливо, з урахуванням цього прохання Бодянський і запросив Дани-
левського до Аксакових. 

Отже, 31 жовтня ввечері вони поїхали до Аксакових. Їх зустріла до-
бросерда, 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 переговорювалися, позираючи на двері, — очікували його та 
запрошеного співака. Микола Васильович нарешті під’їхав. Він був у доб-
рому настрої, люб’язно привітався, пожартував щодо запізнення співака 
й погодився випити чаю. Проте після першої склянки рішуче підвівся, 
підійшов до Надії Сергіївни і просив її заспівати: «Не будемо марнувати 
дорогого часу». Вона відразу погодилася. Всі підійшли до рояля. Надія 
Сергіївна розгорнула зошит російських 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 мало-
російські пісні, писала: «„А ну-ка, — говорит, сыграй мне Чоботы“. Стану 
играть, а он слушает и ногой притопывает». — В. М.) Надія Сергіївна за-
співала «Чоботи», потім «Могилу», «Сонце низенько» й інші пісні.

Видно було, що Гоголь дуже задоволений співом молодої господи-
ні, бо просив переспівувати майже кожну пісню. Настрій у нього зали-
шався чудовий. Заговорили загалом про малоросійську народну музи-
ку, 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 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, ска-
зав, що кучер Чічікова Селіфан, який, за чутками, роз’їжджав і в друго-
му томі «Мертвых душ», у сільському хороводі, ймовірно, співав щойно 
виконану пісню. Гоголь, пустотливо глянувши на Надію Сергіївну, від-
повів з 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 
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«заливчасто-фістульний» спів. Усі всміхалися, радіючи від душі з добро-
го гумору знаменитого гостя.

Утім, минуло ледь десять хвилин, як Гоголь нараз замовк, спохмурнів 
і його хороший настрій миттєво щез. Примостившись осторонь від чай-
ного столу, він увесь занурився в себе і вже майже не брав участі у спіль-
ній бесіді. Знаючи його норов, Аксакови не турбували генія, хоча, певна 
річ, були збентежені; смиренно очікували, що Гоголь знову пожвавішає. 
Данилевський був вражений і питав себе: «Що зумовило цю несподівану 
переміну настрою? Непростима недбалість запрошеного співака, котрий 
і цього вечора так і не з’явився чи випадкове нагадування кимось про не-
закінчену другу частину „Мертвих душ“?»

Як би там не було, Гоголь пробув ще з півгодини, але продовжував си-
діти 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 р. 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 настільки, щоб стати весе-
лим. Йому вистачило 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». Співак таки не з’явився, 
але якщо пам’ятати, що годину тому Гоголь радів і веселився, слухаючи 
Надію Сергіївну, його слова прозвучали недоречно. Та ніхто, здається, не 
звернув на це увагу і Гоголя не затримували. «Чи довго ви ще тут пробуде-
те?» — раптом запитав він у Данилевського, прямуючи до дверей. «Ще з 
тиждень», — відповів той, зиркаючи на Бодянського й Івана Аксакова, 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 від „Ромео і Джульєтти“». З цими словами Гоголь поїхав. 

Рік потому у другій половині 1852 р., Віра Аксакова згадала про цей ве-
чір 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 неуместно, 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 соста-
вился малороссийский вечер из 4 малороссов. Это было в октябре, год 
тому назад. Гоголь был очень доволен и весел, Наденька и все поочеред-
но пели малороссийские песни, и Гоголь объявил, что наши песни, т. е. 
переложенные у нас, были лучшие и самые народные».

Та повернемося до осені 1851 р. Судячи з усього, несподіваний відхід 
Гоголя з вечора 31 жовтня не дозволив Миколі Васильовичу сказати зем-
ляку з Петербурга, чому він хотів зустрітися з ним. 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 р. Данилевський заїхав до Гого-
ля, який того дня на квартирі графа Олексія Толстого читав свого «Ре-
визора». Серед слухачів були Сергій та Іван Аксакови, Степан Шевирьов, 
Іван Тургенєв, Микола Берг, а також актори Михайло Щепкін, Пров Садов-
ський і Сергій Шумський. Звісно, що Бодянського не було, бо ж тоді він 
вважав себе несумісним із Шевирьовим і Погодіним (за свідченням Івана 
Тургенєва, той нібито також був на читанні). Після читання Гоголь пе-
редав Бодянському 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 до-
лжок 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 зу-

стрічі 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 по-
садил 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 пока-
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залось, даже посмотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова отве-
тил, что положительно ничего не помню наизусть из своих стихов.

— Так расскажите своими словами.
Я передал содержание написанной мною перед тем сказки „Снегур-

ка“».
У казці розповідалося, як бездітні дід і баба виліпили зі снігу доньку-

снігуроньку; в народній творчості ця казкова істота споконвіку була уосо-
бленням снігу у вигляді молодої дівчини в пишному білому вбранні. Казка 
Данилевського закінчувалася так:

Раз зарею ранней было,
Вешних вод струи гремели;
Вышел дед, присел у двери
И старухе тихо молвил:
«Посмотри, какою павой
Выступает наша дочь!»
А красавица Снегурка
От реки, промеж заборов
Коромысло взяв на плечи,
Шла, былинкой изгибаясь
И былинкой колыхаясь,
Вся в дукатах, вся в гранатах,
Шла по улице широкой.
Только вдруг остановилась,
Пошатнулась, оступилась –
И тихонько стала таять.
Стала таять, словно свечка;
Заклубилась легким паром
Тихо в облачко свернулась
И рассеялась в лазури.

Послухавши, Гоголь сказав: «Слышал эту сказку и я; желаю успеха, пи-
шите! 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 правок (Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия. 
С. 724–725).

Вражає, що насправді втомлений Гоголь усе ж таки заторкнув із земля-
ком рідні мотиви. В ньому завжди нуртувала жива українська душа!

Насамкінець, приверну увагу читача до того, що зустріч у Аксакових 
31 жовтня відбулася на день народження Бодянського (!), хоча, напев-
не, ніхто з присутніх цього і не знав. Якщо навіть Бодянський вважав 
для себе днем народження 3 листопада, то Данилевський, який бачив 
його тоді майже щодня, не залишив жодної згадки з цього приводу, тож 

Осип Максимович йому не відкрився. Своєрідний характер був у нашого  
земляка. 

Утім, у складності характеру Гоголь не поступався своєму приятелеві. 
Та наша книга не про це. Ми просто ще раз переконалися в тому, що Ми-
кола Васильович за три з половиною місяці до смерті був у доброму то-
нусі, відчував себе українцем і жив українськими піснями й думами. Це 
розвіює стандартне уявлення про те, що протягом останніх років і міся-
ців життя Гоголь не виходив із похмурого настрою, душевного занепаду 
й занурення у хворобу.

За спогадами Данилевського, що побачили світ аж наприкінці 80-х рр. 
ХІХ століття, під час однієї з зустрічей восени 1851 р. Гоголь запитав 
його, чи чув він українську 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 за-
бувається 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 р. опублікував її 
(Сочинения Г. П. Данилевського. Том 14. — С.-Петербург. Издание Л. Ф. 
Маркса. 1901. С. 128, 129–135).

«Після смерті моєї розпоряджайтеся»
(січень — лютий 1852 р.)

9 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 авто-
ра А. Еленшлегера «Гаррiк у Францiї». 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 зауважив: «Нико-
лай 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 Масницi, 
тобто, 25 січня 1852 р. Це була одна з останніх зустрічей із письменни-
ком, який ще напружено працював. Шевирьов писав, що «за тиждень до 
Масляної Гоголь здавався зовсім здоровим і бадьорим». За свідченням 
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Шевирьова, він його бачив таким аж 31 січня, але докладно про їх зустріч 
не розповів. Мабуть, саме тому Вікентій Вересаєв, який видав система-
тичний звід свідчень сучасників про Гоголя, помістив спогади Бодянсько-
го 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 кім-
нати. Зазвичай, Гоголь за ним і працював. На столі були розкладені папе-
ри 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 ретельністю та точ-
ністю. Скажімо, лікар Олексій Тарасенков підтверджував: «В это время 
он перепечатывал прежние сочинения под собственным своим наблю-
дением, исправлял их, кое-что вставлял и сам держал корректуру...» Ми-
хайло Погодін також свідчив: «А за месяц он был, по-видимому, здоров, 
принимал ещё живое участие в издании своих сочинений, которые пе-
чатались в трёх типографиях, занимался корректурами, заботился об 
исправлениях в слоге, просил замечаний».

Звернемо увагу на те, що Гоголь професійно займався коректурою сво-
їх творів. У записній книжці Віри Аксакової є розповідь про те, як Гоголь 
3 лютого 1852 р. запропонував їй самостійно робити коректуру батько-
вих творів:

«– Вы бы сами держали корректуру, — сказал он.
— Не умею.
— Да это вовсе нетрудно, 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». Бодян-
ський 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 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 Тол-
стого й запитати про лист Жуковського. Та графа не було дома. — «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 Жуковському 
рецепт лікування сліпоти: «Надобно нюхать или пополам с табаком, или 
просто один высушенный лист известного нам коренеплодного расте-
ния, земляной груши».

Та повернемося до Гоголя, який уже повідомляв Бодянського: «Ви знає-
те, я розпорядився без вашого відома і наступної неділі (27 січня. — В. М.) 
збираюся попоштувати вас двома-трьома наспівами нашої Малоросії, ко-
трі 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 (Ко-
шелєвої. — 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 на-
родними піснями. Воно пов’язане з його власним нагадуванням про неда-
леку смерть і датується часом, що справді лише кількома тижнями відділяв 
його від смерті. У цьому випадку звернення Миколи Васильовича до ма-
лоросійських пісень стало надзвичайним засобом повернення душевної 
рівноваги. Нагадаю, що Павло Анненков зробив важливе спостереження 
ще стосовно перебування Гоголя в Петербурзі: «...страстная любовь к 
песням, думам, умершему прошлому Малороссии... составляло в нём 
истинное охранительное начало...»

Не випадково у радянському виданні книги «Гоголь в воспоминаниях 
современников» (1952) цей мудрий висновок очевидця було опублікова-
но з такою приміткою: «Це твердження Анненкова невірне. Інтерес до 
героїчної історії України та до народної поезії відображав не „охрани-
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тельное начало“ в Гоголі, а його глибокий 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 системний, повнокровний зв’язок із життєдайним україн-
ським джерелом його геніальної російськомовної творчості, а намаган-
ня вхопитися лише за соломинку малоросійської пісні його вже не вря-
тувало. «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 у поетичному форматі наш земляк, 
відомий москвознавець Володимир Гіляровський. До сторіччя від дня 
народження Гоголя він прочитав на урочистому засіданні українського 
земляцтва у 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 Го-
голя 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 дружи-
на Олексія Хомякова, і ця скорботна звістка порушила плани Гоголя про-
вести черговий малоросійський вечір.

До речі, про запланований Гоголем вечір, що не відбувся, Віра Аксако-
ва повідомляла його матері Марії Іванівні 11 травня 1852 р.: «Вы, может 
быть, слышали, что у нас часто певались малороссийские песни, и Ни-
колай Васильевич сам их напевал для того, чтоб класть на ноты. Желая 
ему сделать приятное, сестра предложила ему заняться опять малорос-
сийскими песнями. Хомяковой сделалось получше, и мы назначили день, 
чтоб собраться; но Хомяковой сделалось опять хуже, и накануне назна-
ченного дня она скончалась...»

Похорон Катерини Хомякової відбувся 29 січня. На ньому Гоголя не 
було. Наступного дня він відслужив за нею панахиду. Олексій Хомяков 
згадував, що ця смерть вразила Гоголя, він говорив, що для нього нібито 
знову померли ті, кого він любив усією душею. За свідченням Хомякова, 
Гоголь сказав: «Все для меня кончено!» Лікар Олексій Тарасенков свід-
чив: «Он ещё имел дух утешать овдовевшего мужа, но с этих пор сдела-
лась приметна его наклонность к уединению...»

«о, як багато робить молитва матері!»
(лютий 1852 р.)

На початку 1852 р. Щепкін був у горі — 15 січня померла його донька 
Фекла (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 дан-
ном обещании обедать в другом месте. От Щепкина он возвратился до-
мой и обедать не поехал никуда. Это, кажется, было его последнее сви-
дание 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, записа-
на істориком літератури Федором Буслаєвим зі слів артиста 19 березня  
1852 р., 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 религиозно-
го содержания.

— Неужели все это вы прочли? — спрашиваю я.
— Все это надо читать, — отвечал он.
— 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, при-
знаться, 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:
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«Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество, и такая 
преданность, такая вера, что я и сам умилился до слез, и сам стал молить-
ся: „Господи Боже мой! Весь этот народ пришел Тебя молить о своих нуж-
дах, бедах и болезнях. Только я один ничего у Тебя не прошу и молюсь 
слезно! Неужели Тебе нужны, Господи, наши лишения? Ты дал нам, Гос-
поди, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ею и благодарю Тебя, Госпо-
ди, от всей души“. Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, вскрикнув: „Оста-
вайтесь всегда таким!“»

Таким і запам’ятався Щепкінові його друг Гоголь.
Нагадаю, чим закінчується Книга Еклезіястова: «Підсумок усього: Бога 

бійся!» І ще: «А понад те, сину мій, будь обережний: складати багато кни-
жок — не буде кінця, а багато навчатися — мука для тіла!»

Останній сплеск української душі Гоголя в Москві вилився в слова, 
сказані 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 рр. Свідчення слуги Семена, єдиного, хто був поруч з Гоголем 
тієї страшної ночі, були використані Погодіним у публікації про смерть 
Гоголя вже у березні 1852 р.: 

«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 отту-
да 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 згадуються російськими гоголезнавцями, за винятком Вікентія Вере-
саєва. Їх зберегла в пам’яті й передала в листі до Максимовича його добра 
знайома графиня, письменниця Саліас де Турнемір Єлизавета Василівна 
(уроджена Сухово-Кобиліна, 1815–1892). Якось на початку 1850 р., 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 розуміла, що саме Мак-

симовичу — Гоголевому земляку — треба повідомити важливу деталь до 
хроніки останніх днів життя Гоголя. До речі, інший земляк письменни-
ка 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 р. Гоголь відповів на лист 
далекого одеського знайомого Іллі Барановського. Той скаржився на свої 
хвороби і звертався до письменника: «Вы много страдали от болезни и 
переносили с христианским терпением; читая об этом в ваших сочине-
ниях, я укрепился духом, чтобы нести и мой крест. Медики говорят, что 
болезненные судороги в ногах моих происходят от спины. Но не о болез-
ни 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 вся-
кий день совета у Самого Христа — нельзя, чтобы Он наконец не вразу-
мил нас. Далее сведений моих не хватает: спросите у духовника».

Гоголь ставився до своєї хвороби так, як вчив за вісім років до того Ми-
колу 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 сра-
жение 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 хво-
роби так, як писав 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 Гоголь 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 Золо-
туський 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 
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він бажає скоріше померти. Його силою роздягали, опускали у ванну, об-
мотували мокрими рушниками, саджали йому на ніс п’явок. Він стогнав, 
кликав когось та просив подати йому драбину, але це вже було у ніч на-
передодні смерті».

Та мене особливо вразили спогади Льва Арнольді про щиру спробу «під-
няти на ноги» Гоголя з боку двох слуг, які мали доступ до нього:

«– 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 полез-

но. 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 толко-
вать, бери его с одной стороны, а я вот отсюда, и все хорошо будет!»

Арнольді припинив ці намагання, але безхитрісний ініціатор вигад-
ки 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 восста-
новиться с надлежащей свежестью, когда вы все помолитесь обо мне как 
следует...» Останній лист Гоголя до матері був відправлений в Україну 3–4 
лютого 1852 р.: «Благодарю вас, бесценная моя матушка, что вы обо мне 
молитесь. Мне так бывает сладко в те минуты, когда вы обо мне моли-
тесь! О, как много делает молитва матери!.. О, как нужны нам молитвы 
ваши! как они нужны нам для устроенья внутреннего!.. Ваш весь, вас лю-
бящий сын Николай».

Пам’ятаєте волання гоголівського Поприщина? «Спасите меня! Возьми-
те меня!.. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? 
Матушка, спаси твоего бедного сына!..»

Як тонко відчув Микола Рубцов убивчу відсутність матері, коли гені-
альний 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.

Та ще згадується Василь Стус:

Возвелич мене, мамо. А я ж бо тебе возвеличу
тьмяним болем своїм і любов’ю, тугою, як смерть.
Усамітнений, сивий, гінкий, не молю і не кличу — 
поминув мені світ і пішов, мов з-під ніг, шкереберть. 
Та караюсь тобою. Одною тобою, кохана,
сивиною твоєю, сльозою, крутою, мов сіль.
Ти мій дар піднебесний, моя незагоєна рана,
перший спалах моїх геніально-чутких божевіль.
Бачу, ставши в кутку, насилаєш молитви до Бога:
запомож мені, Отче, і визволи сина з ярма,
заки дорога моя не урвалась навіки дорога...

Недовга життєва дорога великого українця Миколи Гоголя навіки 
урвалась 21 лютого 1852 р. Увечері наступного дня прах почесного члена 
Московського університету було перенесено для похоронної відправи до 
університетської церкви Тетяни Мучениці. Від Нікітських воріт труну не-
сли студенти. Літератор Євген Феоктистов, який був серед тих, хто виніс 
домовину з прахом з будинку, писав Івану Тургенєву: «Огромная универ-
ситетская церковь не вмещала народу... даже ночью приходил народ по-
клониться ему. Можно сказать, что вся Москва перебывала у гроба». Відо-
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 з присутніх поспішав узяти на пам’ять лист-
ки 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 уні-
верситетської церкви, де його будуть відспівувати». Насправді від будин-
ку Тализіна на Нікітському бульварі, де помер Гоголь, до університетської 
церкви Тетяни Мучениці — приблизно 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, де він жив, писав: «Из уни-
верситетской церкви гроб понесли также на руках вплоть до кладбища, в 
Данилов монастырь, верст шесть-семь». Вже згадана графиня Саліас пи-
сала Михайлу Максимовичу: «За гробом пешком шло несметное количе-
ство лиц всех сословий... Нить погребения была так велика, что нельзя 
было видеть конца поезда».

У день похорон Гоголя Бодянський писав: «Сегодня схоронили мы 
Гоголя — последнюю и чуть ли не самую дорогую красу нашего Русско-
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го 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 написа-
ти про останні дні життя Гоголя, той відповів 28 лютого 1852 р.:

«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».

Ще проникливіше написав Данилевському Іван Аксаков:
«Ваше письмо, любезнейший Г. П., было получено мною 21 февраля, в 

самый день смерти Гоголя... Жизнь Гоголя сгорела от постоянной душев-
ной муки, от беспрерывных духовных подвигов, от тщетных усилий — 
отыскать обещанную им светлую сторону, от необъятности творческой 
деятельности, вечно происходившей в нем и вмещавшейся в таком ску-
дельном сосуде. Сосуд не выдержал. Гоголь умер, без особенной болез-
ни. Со временем вы узнаете все подробности его жизни, мученичества 
и кончины. В настоящее время едва ли прилично будет рассказать о нем 
печатно нашему языческому обществу. Гоголь был истинный мученик 
искусства и мученик христианства. Художественная деятельность этого 
монаха-художника была истинно-подвижническая. Теперь нам надо на-
чинать новый строй жизни — без Гоголя».

Данилевський згадував також, що з Бодянським вони відвідали моги-
лу Гоголя у Даниловому монастирі. Коли Данилевський зібрався в Украї-
ну до Харківської губернії, Бодянський попросив його заїхати до матері  
Гоголя:

«– Что бы вам, с вашего Донца, проехать в Полтаву? Побывали бы в де-
ревне Гоголя. 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, предупре-
дить 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»...

Повертаючись до вбитого горем Івана Аксакова, нагадаю, що 26 лю-
того 1852 р. він писав про свій біль і Івану Тургенєву: «Надо начать жить 
без Гоголя! Он изнемог под тяжестью неразрешимой задачи, от тщетных 
усилий найти примирение и светлую сторону там, где ни то, ни другое 
невозможно, — в обществе... „Ну, кажется, теперь больше хоронить не-
кого“, — сказал нам вчера Грановский...» Іван Тургенєв у статті «Пись-
мо из Петербурга» в «Московских ведомостях» (13 березня 1852 р.) писав: 
«Мысль, что прах его будет покоится в Москве, наполняет нас каким-то 
горестным удовлетворением. Да пусть он покоится там, в этом сердце 
России...»

Сергій Аксаков тоді звертався до синів — Івана та Костянтина: «Я при-
знаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный 
мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время муче-
ник христианства... Бедный, бедный страдалец Гоголь!.. Это ещё вопрос: 
как то мы будем жить при мысли, что нет Гоголя». Це дуже схоже на те, 
що Гоголь свого часу писав Петру Плетньову щодо смерті свого кумира: 
«Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина».

Не часто зустрінемо нині слова Миколи Чернишевського про пись-
менника: «Да, как бы то ни было, а великого ума и высокой натуры че-
ловек был тот, кто первый представил нас нам в настоящем нашем виде, 
кто первый научил нас знать наши недостатки и гнушаться ими. И что бы 
напоследок ни сделала из этого [великого] человека жизнь, не он был ви-
новат в том. И если чем смутил нас он, все это миновалось, а бессмертны 
остаются заслуги его».

Нагадаю, що віко Гоголевої домовини закрив його щирий друг і земляк 
Щепкін, саме його ми бачимо й на першому зображенні могили письмен-
ника в Даниловому монастирі, що належить художникові М. Голованову 
(1852). Про ці два духовні знаки нам, українцям, треба пам’ятати.

Тарас Шевченко, звичайно, дізнався про смерть Гоголя значно пізні-
ше. У листі до Бодянського від 1 травня 1854 р. просив: «...Піди в Симо-
нов 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 рр. зустрів помітку: 
«Симонов монастырь». В іншій записній книжці Гоголь перераховував 
деякі монастирі й церкви «по дороге к Симоновскому». Ніби Кобзар від-
чував, що Симонов монастир Гоголю не чужий. Майже водночас із Шев-
ченком згадував про Гоголя його друг Максимович. Написавши у квітні 
1854 р. свою автобіографію для Біографічного словника професорів і ви-
кладачів Московського університету, Михайло Олександрович раптом до-
писав 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 хо-
ронила его Москва, здесь хоронил я мою любимую украинку, мать моей 
нынешней жены!..» Тожі 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 биогра-
фии, предпринятой в „Современнике“, — и знаю, что она уже напечатана 
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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 мо-
гилою письменника піднімався невисокий дерновий горбок, увінчаний 
хрестом (очевидно, дерев’яним). У 1880-х рр. біля узголов’я з’явилася 
брила дикого каменю, прислана Іваном Аксаковим із Криму (за іншими 
даними її привезли з Уралу); вона служила «голгофою» високому мідному 
хресту. На строгому масивному надгробку з чорного полірованого граніту 
було викарбовано тексти із Старого завіту. Огорожа на могилі з’явилася 
аж у 1909 р.

Готуючи до друку книгу «Українська душа Москви», писав: 
«У 1931 р. прах Гоголя було перепоховано на Новодівочому кладови-

щі. Гоголезнавець Ігорь Золотуський говорить, що при цьому труну по-
грабували. З того часу могила Гоголя увінчується офіційним бюстом від 
неіснуючого 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 памят-
ника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном“. Ви-
конаймо цей заповіт і ми».

Слава Богу, до 200-річчя від дня народження письменника на його мо-
гилі було таки поставлено хрест із «голгофою» та відтворено первісний 
надгробок.

Розділ 3

«У Москві  
у мене є приятелі 

та друзі»
(хронологія доль московських українців — друзів Гоголя)

С
Михайло Максимович і Микола Гоголь

Михайло Максимович до зустрічі  
з Миколою Гоголем

еред українських друзів Гоголя до Москви найпершим при-
був із Полтавської губернії Михайло Максимович — у вересні 
1819 р. Тоді йому ледь виповнилося п’ятнадцять років. У той 

час одинадцятирічний Осип Бодянський у далекій від Москви Варві Лох-
вицького повіту набирався розуму у свого батька — священика Максима 
Бодянського, а Микола Гоголь, якому йшов одинадцятий рік, готувався 
до вступу до Полтавської гімназії. Найстарший з поміж них — тридця-
тиоднорічний кріпосний артист Полтавського театру Михайло Щепкін 
тільки-но повернувся з гастролей в Кременчузі на Семеновському яр-
марку.

Усі четверо — з Полтавщини! (нині — територія Черкаської, Чернігів-
ської та Полтавської областей). Тамтешня земля щедро дарувала Москві 
талановитих українців!
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Тож почнемо з дороги в Москву Михайла Максимовича. Важливим 
джерелом його біографії є «Биографический словарь профессоров и 
преподавателей Императорского Московского университета» (1855), а 
також автобіографія Максимовича, написана за проханням Степана Ше-
вирьова, який вимагав у професора в листі від 22 лютого 1854 р.: «На этот 
раз отложите всякую малорусскую лень... напишите поскорее, живее — и 
доставьте мне» (Російський державний архів літератури і мистецтв — 
далі РДАЛІМ, — ф. 314, оп. 1, од. зб. 46, арк. 2). Справді, Максимович уже 
2 квітня 1854 р. відповів: «Любезнейший Степан Петрович! Спеша ис-
полнить Ваше поручение мне для „Словаря“, принимаюсь за перо, чтобы 
написать биографическое известие о себе самом».

Коли восени 1904 р. цю автобіографію опублікувала «Киевская ста-
рина», то в передмові було зауважено: «Сличение печатаемой автобио-
графии с текстом „Словаря“ показывает, что многие интересные строки 
в автобиографии были тогда опущены для „Словаря“, а между тем они 
иногда характерны для выяснения личности М. А. Максимовича». Це сто-
сується, наприклад, непростих стосунків гордовитого і впертого україн-
ця з ректором Московського університету і одночасно керівником кафедри 
ботаніки Іваном Двигубським, який заступав шлях Максимовичу «китай-
ською стіною». Та хіба ж можна було б оприлюднити в університетському 
словнику слова Максимовича про те, що Двигубський «читав ботаніку не 
читаючи», або про те, що його, Максимовича, студенти «знали ботаніку 
краще від Двигубського». Так само не ввійшла до офіційного словника 
розповідь Максимовича про те, як йому не дали слово на засіданні мос-
ковських природознавців, і молодий вчений привселюдно заявив відомо-
му професору, секретарю Московського товариства дослідників природи 
Олександру Фішеру фон Вальдгейму: «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». Пропущено було також згадку про те, що в 1829 р. Мак-
симович отримав звання ад’юнкта «без жалування». Зате ретельно пере-
лічено його наукові праці, що зайняло дві третини тексту. Врешті-решт, 
обидва ці документи, говорячи словами Максимовича, «полвека жизни 
моей, сжаты в одну горсть». До того ж ми маємо можливість доповнити 
їх іншими важливими, в тому числі, архівними документами.

Михайло Максимович народився 3 вересня 1804 р. в українському сте-
пу на схід від Золотоноші, у Згарському хуторі Тимківщині, в домі бабки 
своєї Анни Савівни Тимківської. У московському біографічному словнику 
скоротили емоційні рядки Максимовича про те, що то була «прекрасна 
смуга» українського степу, що простирався від Золотоноші до річки Сули 
з її «срібними хвилями». Та це дрібниці порівняно з тим, що в «Биогра-
фическом словаре профессоров и преподавателей Императорского уни-

верситета Св. Владимира» (1884) про українське коріння Максимовича 
ледь згадувалося.

На хуторі жив Іван Назарович Тимківський, який виховав і «передав 
Москві» п’ятьох своїх небожів, котрі всі були письменниками, а два з 
них — професорами. Їхня молодша сестра, Гликерія Федорівна, 1788 р. 
народження, була матір’ю Максимовича. Сім’я проживала біля Переяс-
лава, на хуторі Старосілля, де Максимович і перебував до трьохрічного 
віку. Пізніше вони перебралися в село Прохорове Золотоніського пові-
ту. З п’ятирічного віку Михайло знову ріс у Тимківщині. Одного разу Бо-
дянський зустрів помилку в якійсь публікації про Тимківських і опублі-
кував 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 упомя-
нутого 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 жен-
ском Благовещенском монастыре Золотоноши...» Справді, Максимовича 
віддали до Благовіщенського жіночого монастиря в Золотоноші. Там у 
черниці Варсонофії хлопчик пройшов граматику і псалтир. Тим часом 
батько його переїхав до Чернігівської губернії, а старший дядько, Ілля 
Федорович Тимківський, професор Харківського університету, доктор 
права й філософії оселився в Туранівці, неподалік Глухова. Він і взяв до 
себе Максимовича у 1811 р., навчав його основ наук і латини. Напри-
кінці 1812 р. Максимовича віддали до Новгород-Сіверської гімназії, яку 
пізніше — з 1825 р. очолював Ілля Тимківський. У жовтні 1834 р. ректор 
Університету Cвятого Володимира Михайло Максимович писав йому:  
«...Имею честь известить Вас, что Университет Св. Владимира, уже бла-
годаривший Вас за усердное внимание Ваше к нему, лучшими студентами 
своими обязан Вам вверенной гимназии...»

Сім років у гімназії промайнули для Максимовича як сім місяців. Ма-
льовниче розташування Новгорода-Сіверського понад Десною, з його 
старовинним Спаським монастирем на кам’янистій горі, надавали душі 
поетичного настрою. Тут він захопився ботанікою і полюбляв блукати 
Троїцьким монастирським садом або околицею. Тут прийшло і розуміння 
того, що справжнім вченим його зробить лише Московський універси-
тет. Поділився цим із молодим учителем Затеплинським, який викладав 
у гімназії фізику і після уроків декламував гімназистам балади та вірші 
Василя Жуковського, пронизані меланхолічними мріяннями. Той зрозумів 
і підтримав юнака.

У червні 1819 р. Михайло Максимович отримав атестат, і вчитель За-
теплинський побажав йому здійснення гімназичної мрії: «стати москов-
ським професором ботаніки». Про подальші життєві події до Москви Мак-
симович розповідав у автобіографії. У серпні він поїхав за дворянським 
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свідоцтвом до маршала Булюбаша, який, як йому згадувалося потім, вра-
зив своєю гоголівською оригінальністю. На початку вересня, одержавши 
від діда благословіння і 115 рублів асигнаціями, Михайло ненадовго заїхав 
до батька на Шостенський пороховий завод, а звідти — до Туранівки і, 
нарешті, — до Москви. Приблизно 25 вересня він «із сердечним трепе-
том побачив Білокаменну» (Автобіографія Мих. Алек. Максимовича // 
Русская старина. 1904, сентябрь. С. 326). Надвечір знайшов свого дядька 
Романа Федоровича Тимківського — професора грецької та римської лі-
тератури Московського університету, директора педагогічного інституту. 
Той записав юнака в студенти словесного відділення Московського уні-
верситету, тим самим фактично визначивши розмаїтість подальшої нау-
кової долі претендента на кар’єру ботаніка. Тут і дивуватися не треба: Ро-
ман Тимківський був одним із найдіяльніших членів Товариства аматорів 
російської словесності при Московському університеті, створеному в 1811 р., і 
в цій іпостасі згаданий навіть у сучасній «Истории Москвы». Може, Ро-
ман Федорович просто хотів бачити в племінникові свого наступника у 
літературній царині, або він одразу відчув у ньому хист до пера? Важливо 
також зазначити, що дядько поселив Михайла Максимовича в універси-
тетському номері, призначеному для випускників, і заплатив за його на-
вчання.

Отже, студентське життя почалося легко й без перешкод. Але Роман 
Тимківський помер чотири місяці потому, на початку 1820 р., і Максимо-
вича тоді врятував молодший дядько Єгор Тимківський — відомий дипло-
мат, учасник російської місії до Китаю, який саме прибув до Москви про-
їздом до Китаю. Він улаштував переведення юнака до казеннокоштних 
студентів, яких держава утримувала. Єгор Тимківський — 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 Ки-
тай». Півстоліття потому в листі до Михайла Погодіна Максимович тепло 
згадав, як Єгор Тимківський заїхав до нього в Київ у 1834 р.: «На осень 
меня порадовал мой родной Егор Федорович Тимковский, известный 
своим путешествием в Китай, изданным 1821 года. Докончив свое кон-
сульство в Молдавии, он возвращался на отдых в осиротелую свою Тим-
ковщину, и на перепутьи прогостил у меня в Киеве первую половину 
октября». Коли навесні 1872 р. Максимович востаннє відвідав Москву, 
він радів з того, що застав живим престарілого Єгора Тимківського.

Чималий вплив на Максимовича мав і дядько Василь Тимківський, 
який, за словами Миколи Шугурова, «позначений геніальною силою 
розуму і слова». У 1826–1828 рр. він був губернатором Бесарабії. Макси-
мович свідчив: «Его проезды через Москву из Оренбурга, в Грузию и об-
ратно, воодушевили меня новою силою. Я строго следовал совету его не 
пускаться в ремесло уроков и не тратить на то золотого времени студент-
ства. Весь досуг мой от лекций я посвящал любимой своей науке. Неуто-

мимо обходил я Воробьевы горы и другие окрестности Москвы, собирая 
себе московскую флору». Максимович називав «солодким відпочинком» 
і канікули, проведені в Ботанічному саду за Сухаревою вежею у відомого про-
фесора Георга Франца Гофмана (1761–1826).

Бачимо, що потяг до ботаніки не зник у студента-словесника, який уже 
прислухався до пульсу московського життя і перебував під впливом про-
фесора Олексія Мерзлякова, який понад дванадцять років очолював ка-
федру словесності й був відомим блискучими лекціями-імпровізаціями. 
Цього професора російської красномовності Максимович називав 
«солов’єм старого часу». Мерзляков був відомим поетом (йому належали 
слова пісні «Среди долины ровная...»), теоретиком мистецтва, знавцем 
стародавніх мов, перекладачем античних авторів, а також Шіллера, Гете. 
Мерзляков був досвідченим музичним критиком. У 1830 р. у Москві були 
видані «Песни и романсы А. Мерзлякова», а Тарас Шевченко в листі до 
Бодянського від 15 листопада 1852 р. цитував рядки з популярної пісні 
Мерзлякова: «Все други, все приятели до чёрного лишь дня». Симпатії 
Максимовича професор викликав і тим, що утримував пансіон для сту-
дентів, які поступали до університету.

Утім, на словесному відділенні Московського університету Максимович 
провчився два роки, а в серпні 1821 р. перейшов на фізико-математичне 
відділення, остаточно визначившись з фахом — ботаніка. Ще два роки 
потому — 30 червня 1823 р. — його було удостоєно ступеня кандидата «за 
відмінні успіхи і зразкову поведінку». У серпні того ж року Максимович 
«для повноти природознавства» записався ще й на медичне відділення 
університету: «Было у меня в предмете и то, чтобы учёную степень докто-
ра получить по отделению медицинскому...»

Він відвідує лекції професорів Є. Мухіна та Х. Лодера. Між іншим, Ло-
дер був одним із перших пропагандистів лікування штучними мінераль-
ними водами. Він заснував у Москві, на Остоженці, в Хілковому провулку, 
що зеленим парком спускався до Москва-ріки, модний курорт «штучних 
мінеральних вод», в якому пацієнтів лікували за великі гроші водами та 
моціоном. Заможних людей, які нагулювали собі здоров’я на садових до-
ріжках курорту, московські дотепники прозвали «лодирями». Мабуть, з 
того часу Максимович звернув увагу на методи Лодера, згодом він і сам 
лікувався московськими водами. До речі, цим жваво зацікавився Микола 
Гоголь, який 2 липня 1833 р. просив його у листі: «Уведомите, пожалуй-
ста, какую пользу принесёт вам московский водопой и каким образом вы 
проводите на нем день свой». Максимович покращував стан здоров’я з 
допомогою штучних мінеральних вод і в Києві.

Водночас із студіюванням природничих наук дев’ятнадцятирічний 
Михайло Максимович відвідує лекції «оракула у відділенні словесному» — 
професора латинської філології та філософії, шеллінгознавця Івана Да-
видова, просякнутого офіційною ідеологією й імперським консерватиз-
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мом. На цих лекціях він познайомився зі Степаном Шевирьовим, який 
був на два роки молодшим за Максимовича.

У фаховій галузі науковим авторитетом для Максимовича став тоді 
професор Михайло Павлов, який очолював з 1822 р. Землеробську шко-
лу Московського товариства сільського господарства. Більшість її учнів 
були кріпосними, а сам Павлов також утримував пансіон для студентів, 
які поступали до університету. До речі, у 1830 р. у пансіоні жив Микола 
Станкевич. Павлов був автором цікавої статті «О способах исследования 
природы». У 1828–1830 рр. професор видавав популярний у Москві жур-
нал «Атеней», у якому опублікував свій перший вірш Михайло Лермонтов.

Університетська служба Максимовича йшла за порядком. Спочатку 
він був призначений до бібліотеки, а рік потому йому доручили впоряд-
кувати університетські гербарії в професора Георга Франца Гофмана, 
який був першим директором Ботанічного саду Московського університету. 
У травні 1824 р. Максимович надрукував власну працю з основ зоології. 
Захоплення зоологією було настільки серйозним і результативним, що 
знаменитий професор Григорій Іванович Фішер Фон Вальдгейм запро-
понував двадцятирічному Максимовичу стати у нього ад’юнктом на ка-
федрі зоології: «Мне бы следовало принять это предложение. Зоология у 
меня шла постоянной спутницею ботаники, и я скорее стал бы профессо-
ром... но не профессором ботаники». Та Михайло Олександрович не міг 
зрадити науці, заради якої приїхав у Москву. Влітку 1824-го Максимович 
відправився вивчати флору Московської губернії; зібрані ним рослини і 
досі зберігаються у Гербарії Московського університету. 

Тут доречно буде поцікавитися у читача, чи знає він, що у фондах Дер-
жавного історичного музею Росії зберігається гербарій Гоголя, зібраний 
у 1820-х рр. Більше того, він уперше опублікований у кольорі у ХVІ томі 
Повного зібрання творів і листів М. В. Гоголя в сімнадцяти томах, вида-
ного у Москві і Києві у 2009–2010 рр. Гербарій являє собою зошит з за-
сушеними рослинами у картонному саморобному переплетенні. У зоши-
ті 48 аркушів, 32 з яких зайняті рослинами (близько 113), вставленими 
в прорізі аркушів. Під деякими рослинами вміщено їхні назви олівцем 
латиною. Про серйозну ботанічну підготовку в Ніжинській гімназії свід-
чать і акварельні малюнки двох рослин, зроблені в учнівському зошиті 
Гоголя (1820-і рр.).

Захоплення Гоголя не вивітрилося з голови, й багато років потому Лев 
Арнольді згадував, як улітку 1849 р. їхав з письменником з Москви до Ка-
лузької губернії. Той всю дорогу захоплювався безхмарним небом і по-
льовими квітами:

«Мы ехали довольно тихо, а он беспрестанно останавливал кучера, 
выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-
нибудь цветок; потом садился, рассказывал мне довольно подробно, ка-
кого он класса, рода, какое его лечебное свойство, как называется он по-

латыни и как называют его наши крестьяне. Окончив трактат о цветке, 
он втыкал его перед собой за козлами тарантаса и через пять минут опять 
бежал за другим цветком, опять объяснял мне его качества, происхожде-
ние и ставил на то же место. Таким образом, через час с небольшим, — об-
разовался у нас в тарантасе целый цветник, желтых, лиловых, розовых 
цветов. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности 
любил знать свойства, качества растений и доискиваться, под какими 
именами эти растения известны в народе и на что им употребляются».

Та повернемося до Максимовича, якого у листопаді 1825 р. Михайло 
Павлов запросив викладати господарську ботаніку і садівництво в Зем-
леробській школі. В лютому наступного року Михайло Олександрович 
почав читати курс природничої історії в Університетському благородно-
му пансіоні, що вирізнявся серед навчальних закладів Москви високим 
рівнем викладання та гуманними методами виховання. Російську словес-
ність викладав тут Олексій Мерзляков, а інспектором пансіону свого часу 
був Іван Давидов.

У березні 1826 р. помер професор Гофман, і Максимович став дирек-
тором 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 посаду директора до 1834 р., Ботаніч-
ним садом знову керували більш, як три десятиліття вихідці з німців. Мак-
симович відстоював необхідність Ботанічного саду перед ректором уні-
верситету і водночас керівником кафедри ботаніки Іваном Двигубським: 
«Ему и не говори, что сад нужен для науки и для профессора, который до-
лжен непрестанно уравнивать с современным состоянием науки!» Дви-
губський зневажливо поставився до виходу в світ першої частини книги 
«Основы ботаники», автору якої йшов двадцять четвертий рік: «Рано 
вам ще писати ботаніки». — «Час усьому і всякій речі під небесами, Іване 
Олексійовичу», — вишукано-зухвало відповів Максимович і пішов у свій 
Ботанічний сад, в якому мав помешкання.

Ботанічний сад Московського університету виник на базі «Москов-
ського аптекарського городу», закладеного у 1706 р. за указом Петра І. 
Аптекарський город, який знаходився за Сухаревою вежею, у 1805 р. 
придбав Московський університет. У доповіді міністра народної освіти 
«О устроении Ботанического сада при Московском университете» від 
1 квітня 1805 р. читаємо: «Московский университет, имея необходи-
мую надобность в устроении для себя Ботанического сада, нашёл к сему 
удобным таковой сад прежде бывшей в Москве хирургической Акаде-
мии, который со всеми его строениями оценён в 11000 рублей. Но как 
Университет, имея кроме того много других потребностей, не может 
уплатить означенные деньги из ежегодной суммы, по штату ему отпус-
каемой, то дабы оный без продолжения времени мог воспользоваться 
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сим, столько нужным для него заведением, я беру смелость испраши-
вать Высочайшего повеления о заплате упомянутых денег из капитала, 
на учебную часть определённого». Цар підтримав університет, наклавши 
резолюцію: «Быть по сему».

У червні 1827 р. Максимович захистив магістерську дисертацію 
«О системах растительного царства», в якій, за словами сучасника, ви-
явив «філософський підхід до осмислення природи». У 1828–1831 рр. 
молодий учений видав двотомну працю «Основы ботаники», а також 
«Размышления о природе» (1831), що дає підставу вважати його одним із 
основоположників вітчизняної ботаніки.

28 листопада 1827 р. Максимович отримав ступінь магістра фізико-
математичних наук. Про цей період у автобіографії написав так: «Отрек-
шись от предлагаемого ему путешествия вокруг света, довольный наде-
ждою на близкое профессорство и пребыванием в ботаническом саду, 
он работал в нём, как украинский вол на подножном корму. Успех его 
лекций в университете, его писаний в литературном мире, окрылял его в 
трудах...» (виділено мною. — В. М.).

У 1828 р. Максимович став магістром славістичного відділення Мос-
ковського університету. Не випадково саме його — молодого ад’юнкта у 
січні 1830 р. удостоїли честі сказати «тепле слово про участь Московсько-
го університету в просвіті Росії» на урочистостях з нагоди 75-річчя уні-
верситету. На початку 1832 р. Максимович прочитав в університеті ще 
одну промову — «О русском просвещении»: «Университет московский и 
просвещение русское были предметы близкие душе моей, и потому я до-
бровольно вызвался на эти две речи».

У жовтні 1829 р. Максимовича було затверджено ад’юнктом кафедри 
ботаніки, а на початку 1832 р. відділення фізико-математичних наук, ура-
ховуючи його заслуги, представило кандидатуру ад’юнкта на посаду по-
заштатного екстраординарного професора. Проте міністр не затвердив 
подання. Зате Максимовича відрядили до Кавказу для вивчення місцевої 
флори та лікування мінеральнимим водами. Він перебував там з травня 
до вересня 1832 р., а, повернувшись, прочитав блискучу лекцію в універ-
ситеті: «Лекций я никогда не писал; написанная лекция меня связывала 
и сбивала... И помню, что после четырехмесячной вакансии, со свежими 
впечатлениями Кавказа, ту первую лекцию сказал я так хорошо, что и сам 
ею остался вполне доволен. Видно было, что красноречивый президент 
Академии наук не ожидал такой ботаники от московского адъюнкта...» 
Отже, Максимович сподобався Сергію Уварову. Більше того, Уваров ска-
зав про це в присутності Пушкіна!

Максимович якось написав, що він обдумував свої лекції щодня, йду-
чи пішки «від Сухаревої до Мохової», тобто від Ботанічного саду, де він 
мешкав, до університету. Це — близько 3,5 км, і молодий викладач вдало 
поєднував приємне з корисним.

У вересні 1833 р. Максимовича нарешті було затверджено ординарним 
професором університету, і він очолив кафедру ботаніки: «Я стал, наконец, 
тем, к чему стремился, едучи в Москву, за 14 лет...» Так резюмував Макси-
мович багато років потому. А тоді він сподівався ще й на значне покра-
щення свого фінансового стану. У жовтні 1833 р. писав Петру Вяземському, 
який працював у Міністерстві фінансів: «Мое университетское, москов-
ское положение... теперь разрешилось и улучшилось, ибо, наконец, я сде-
лан ординарным профессором ботаники. Таким образом я получил все 
желанное по Министерству просвещения: теперь надежда на Вас, ибо от 
финансов будет зависеть улучшение университетского бытия, скудного в 
сравнении с лицейским и даже с гимназическим...»

Отже, рівно через чотирнадцять років після прибуття в Москву, мрія 
Максимовича «стати московським професором ботаніки» здійснилася. 
Йому було лише 29 років! Він досягнув високої мети своїм талантом і пра-
цьовитістю, наполегливістю й зосередженістю, залюбленістю в ботаніку 
й самовідданістю в науці. Заради наукових успіхів Максимович жертву-
вав 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 поміче-
но й визнано сучасниками, бо стрімка московська кар’єра Максимовича 
вразила всіх. Скажімо, Ксенофонт Полевой — брат відомого історика і 
літератора Миколи Полевого залишив таке свідчення про Максимовича: 
«Он был довольно оригинален своим малороссийским юмором и страс-
тью к ботанике, которой занимался почти исключительно... В нашем 
кругу все близкие знакомые любили шутить с М. А. Максимовичем, даже 
подсмеивались над любимыми его занятиями, потому что он пресмешно 
рассказывал о них, иногда вставляя латинские слова в свои рассказы. Ког-
да он был уже домашним человеком у нас, Николай Алексеевич называл 
его не иначе как Dominus, а встречал обыкновенно какою-нибудь латин-
скою 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 по-
тому, Максимович написав у листі до Шевирьова:

«...Моё профессорство было не внешним и не случайным положени-
ем 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 властолю-
бию, ни иному подобному любию, как в том я не раз имел случай прове-
рить себя и убедиться вполне...»

Позначивши фахову природознавчу лінію московського життя Макси-
мовича, розповімо про його гуманітарно-літературну іпостась. Навернув-
ши п’ятнадцятирічного Михайла, який марив ботанікою, ще й до словес-
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ності, 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 р., 
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 р. 
навколо Одоєвського зібрався філософський гурток «любомудрів», до 
складу якого ввійшли Д. Веневітінов, І. Киреєвський, Н. Рожалін, О. Коше-
лєв. У спогадах останнього читаємо: «Тут господствовала немецкая фило-
софия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда чи-
тали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части 
беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров... хрис-
тианское 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».

О. Пріцак навіть стверджував: у Москві Максимович «потрапив у по-
лон всеобіймаючих ідей Шеллінга („об’єктивний розум“), що знаходи-
ли спільний знаменник для всіх наук». Відомий гоголезнавець Михайло 
Вайскопф особливо наголошує, що «у 1833 році фольклорист і ботанік 
Максимович, земляк і приятель Гоголя, який поділяв його українофіль-
ські фольклористичні та історіографічні захоплення, видав свої утри-
рувано шеллінгіанські „Роздуми про природу“, прочитані майбутнім 
автором „Вія“» (Вайскопф М. Сюжет Гоголя. — М.: Радик, 1993. С. 146). 
Дуже цікава й точна фраза, яка, до речі, лише підтверджує, що деякі 
дослідники перебільшують шеллінгіанські захоплення Максимовича. У 
цьому контексті нагадаю висновок біографа Шеллінга Арсенія Гулиги 
про те, що «російське шеллінгіанство — філософський напрям, який не 
повторював Шеллінга, а інтерпретував його» (Гулыга А. Шеллинг. — М.: 
Молодая гвардия, 1982. С. 289). До того ж, якщо «любомудри» у 20-х рр. 
справді були розсадником шеллінгіанства, то між ними й Максимови-
чем не варто ставити знак рівності. Якщо Шеллінг і підштовхнув пев-
ною мірою російське слов’янофільство, то подальша його еволюція ви-
вела цей напрям суспільної думки далеко за межі, визначені німецьким 
філософом. На мій погляд, про нашого героя краще сказати словами 
відомого українського вченого Володимира Панченка, що в тогочасних 
«міркуваннях Максимовича легко помітити шеллінгіанський „слід“». 
Цікаво міркують І. Стогній та В. Куц, які пишуть, що філософія німець-
кого ідеалізму впливала на Україну, але «цей вплив накладався на давно 
власну філософську традицію і тому не був сліпим засвоєнням чужих 
ідей...» (див. про це матеріали Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції «Я син свого народу». Наукова спадщина Михайла Максимови-
ча (до 200-річчя від дня народження вченого). — К.: Видавничий центр 
«Просвіта», 2006. С. 327).

Отже, зарубіжний «слід» не став борозною, бо не вплив Шеллінга, а 
любов до України зробили «молоденького хохлика» (Погодін) «старим 
українцем», великим Максимовичем. Так само не варто пов’язувати лише 
з Шеллінгом історичні й фольклорно-етнографічні дослідження велико-
го українця. Згадується Гоголь, який у листі до Степана Шевирьова пи-
сав у вересні 1843 р.: «Оглянёшься: уж на место одного — другое: сегодня 
гегелисты, завтра шеллингисты, потом опять какие-нибудь исты. Что ж 
делать? уже таково стремленье общества быть какими-нибудь истами».

Володимир Одоєвський і Олександр Кошелєв були пов’язані родин-
ними й дружніми узами з деякими декабристами, бували у них вдома й 
захоплювалися їхніми словесними випадами проти уряду. Більше того, за 
свідченням Кошелєва, «философы стали активно готовиться к участию 
в предстоящем выступлении... забыли Шеллинга и компанию, ездили 
всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фех-
тованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе 
предназначали». Втім, після розгрому декабристів цей запал згас, а Мак-
симовича, судячи з усього, він і не зачепив. «Любомудри», крім усього ін-
шого, цікавилися природознавчими науками, тому талановитий молодий 
ботанік і зоолог привернув їх увагу. Зі свого боку, Максимович зацікавив-
ся літературними інтересами й можливостями гуртка: «С той поры нача-
лась моя принадлежность к литературному миру...» У цій атмосфері йому 
легше було реалізувати своє нове захоплення — збирання українських на-
родних пісень. У 1845 р., починаючи працювати в Києві над їх повним 
виданням, Максимович сам зафіксував початок цієї роботи: «В продолже-
ние двадцати лет я собирал украинские народные песни...» Захоплення 
спалахнуло по-новому після відвідання на початку 1827 р. батьківського 
дому: «Воротился в Москву с богатою жатвою малороссийских песен...» 
Того ж року побачили світ «Малороссиийские песни, изданные Макси-
мовичем». У передмові до книги Михайло Олександрович яскраво сфор-
мулював значення пісень як історичного джерела: «Во всем отношении 
большое внимание заслуживают 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 бас-
нословия, 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, Максимо-
вич зблизився з Гоголем. Цікаво, що вихідець із України Орест Сомов ще 
у вересні 1831 р. писав Максимовичу про Гоголя саме у такому контек-
сті: «Я познакомил бы вас хоть заочно, если вы желаете того, с одним 
очень интересным земляком — Пасечником Паньком Рудым, издавшим 
„Вечера на хуторе“, то есть Гоголем-Яновским... У него есть много мало-
российских песен, побасенок, сказок и пр., и пр., коих я еще ни от кого 
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не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму своему 
земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарования-
ми и знает Малороссию как пять пальцев, в ней воспитывался». Позна-
йомився Максимович і з Жуковським та Пушкіним, який заявив у вересні 
1832 р. у присутності міністра народної освіти Сергія Уварова: «Да мы 
господина Максимовича давно считаем нашим литератором; он подарил 
нас малороссийскими песнями».

З Пушкіним Максимович познайомився у Москві у вересні 1829 р. Відві-
давши поета, він застав його за читанням «Малороссийских песен». Мак-
симович почув 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 збирався видати, але першим 
опублікував у 1846-му Осип Бодянський. У бібліотеці Пушкіна збереглися 
чотири книги Максимовича з дарчими написами автора (1830–1831).

Українські пісні, зібрані Максимовичем, високо цінував Гоголь, який 
писав йому в листопаді 1833 р. про спільне з ним захоплення: «Я сам те-
перь 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 пришлите этот экземпляр 
мне. Я не могу жить без песен». Між іншим, Максимович надсилав Гоголю 
сторінки збірника «Украинские народные песни» в міру того як вони дру-
кувалися, і Микола Васильович писав приятелю: «Отпечатанные листки 
меня очень порадовали. Издание хорошо. Примечания с большим тол-
ком. 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 рассуждаю об этом с таким хладнокровным беспри-
страстием, вряд ли бы уберегся от того, чтобы не влепить звонкое слов-
цо в русскую речь, в простодушной уверенности, что его и другие так же 
поймут... Ты каждое слово так удачно и хорошо растолковал, что кладешь 
его в рот всякому, кто захочет понять песню».

Гоголь передав Максимовичу близько 150 зібраних ним пісень, і той, 
видавши у 1834 р. другу збірку «Украинские народные песни» (вона зна-
ходилася у власній бібліотеці Тараса Шевченка з написом автора), у пе-
редмові згадав Гоголя: «нового историка Малороссии и автора „Вечеров 
близ Диканьки“». На титульному листі іншої книги — «Голоса украинских 
песен», виданої також у 1834 р., (ноти 25 українських наспівів), Макси-
мович поставив епіграф зі статті Гоголя «О малороссийских песнях» (1833): 
«Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ 
имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни».

Про ці три видання сам автор свідчив так: «Первое издание я напеча-
тал в Москве, 1827 года, под названием „Малороссийские песни“; а вто-
рое напечатано там же, 1834 года, под названием „Украинские народные 
песни“. В первом было помещено 150 песен мужских и женских; во вто-
ром 115 песен 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 р. Його вихід у світ зафіксовано у мос-
ковській книзі «Хроноскоп. Летопись фактов и событий отечественной 
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 най-
перші — московські — видання Максимовича.

Гоголь цікавився підготовкою до видання Максимовичем другої збір-
ки малоросійських пісень. У листі до Погодіна від 8 травня 1833 р. за-
питував: «Что, Максимович печатает точно Наума и песни или только 
нас надувает?» На відміну від Гоголя, який лише обіцяв тоді «огромные 
творения» — багатотомні історію України та всесвітню історію, Макси-
мович скромно видав обидві згадані Гоголем книги. Зокрема, «Книга На-
ума о великом божием мире» — науково-популярне видання — побачило 
світ у 1833 р. і протягом чотирьох десятиліть перевидавалася одинадцять 
разів. Книга містила розповіді про будову Землі, сонячної системи, Галак-
тики. 2 липня 1833 р. Гоголь писав Максимовичу: «Чувствительно благо-
дарю вас, земляче, за Наума и Размышления («Размышления о природе», 
1833. — В. М.), а также за приложенное к ним письмо ваше. Всё я прочёл 
с большим аппетитом...» Досі невідомою була оцінка книги Наума знаме-
нитим Денисом Давидовим, який у листі до Максимовича написав: «Точ-
но правда, что кн. Наума заслужила от меня особенное уважение она... не 
маяк, освещающий горные пределы, но смиренная лучина, вспыхнувшая 
в курной избе поселянина» (РДАЛІМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 12, арк. 3). Ми-
нуло понад 30 років, а Максимович пам’ятав ці слова й цитував їх у листі 
до Вяземського 8 липня 1870 р.: «...Наконец устроилась судьба моего ста-
рейшего умственного детища — „Книга Наума о великом Божием мире“, 
которую приснопамятный Денис Давыдов, в своём письме ко мне, неког-
да назвал — „лучиною, вспыхнувшею в курной избе поселянина“».

На початку 1834 р. Гоголь нетерпляче запитував у Максимовича: «Когда 
же погляжу я на песни?» У передмові до видання «Украинских народных пе-
сен» у 1834 р. Максимович знову наголосив: «Это надгробные памятники 
(це — повтор визначення Гоголя з його статті «О малороссийских песнях» 
(1833): «Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный 
памятник...». — В. М.) и вместе живые свидетели отжитой старины. Дру-
гие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по 
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которым история часто разгадывает минувшее, события козацкой жизни 
отливались в звонкие песни, и потому они должны составить самую вер-
ную и вразумительную летопись для нового бытописателя Малороссии».

Як свідчить Гоголів лист до Максимовича від 18 липня 1834 р., він про-
пагував його збірник «Украинские народные песни» (1834) у Петербурзі: 
«Я получил твои экземпляры песень и по принадлежности роздал, кому 
следовало. Препровождаю к тебе благодарность получателей. Жуков-
ский читал некоторые: они произвели эффект. Многие понравились На-
следнику».

Пісенні збірки Максимовича мали значний вплив на випускника Мос-
ковського університету Осипа Бодянського, який, з легкої руки Макси-
мовича, став одним із видатних збирачів і знавців українських народних 
пісень. До речі, він уже на початку 30-х рр. передав Максимовичу зібра-
ні ним пісні. У щоденнику Бодянського є цікавий запис від 1 листопада 
1852 р. про те, що Пантелеймон Куліш віддав йому всі свої списки малоро-
сійських пісень: «Тут же и все те, которые находятся в сборнике Ходаков-
ского, принадлежащем М. А. Максимовичу, и которые я сам лет 20 тому 
назад сделал для себя...» (Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857. С. 71). 
Зоріан Доленга-Ходаковський (псевдонім польського археолога і етно-
графа А. Чарноцького; 1784–1825) володів цінним зібранням народних 
пісень, які його вдова продала Максимовичу. Той ознайомив із ним Гого-
ля, який додав декілька нових пісень.

Куліш тепло згадував про віртуальну зустріч із Максимовичем у свої 
гімназичні 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 р. ... 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».

Молодий Михайло Максимович успішно заявив про себе і в російських 
літературних виданнях. Скажімо, на початку 1826 р. в альманасі «Урания» 
його вірші з’являються поряд з віршами Олександра Пушкіна, Петра Вя-
земського, Євгена Баратинського, Федора Тютчева. Видатний історик 
російської літератури Вадим Вацуро (1935–2000) висловив припущення, 
що в 1927 р. у знаменитому петербурзькому альманасі Дельвіга-Пушкіна 
«Северные цветы» було вміщено вірш Максимовича «Пчела и мотылёк» 
(підпис «М»). Принаймні, Вацуро зафіксував, що під час приїзду Макси-
мовича до Петербурга у вересні 1829 р., сам Антон Дельвіг повів його до 
Ермітажу разом із Орестом Сомовим — одним із засновників альманаху 
«Северные цветы» і ліцеїстом В. Лангером — художником-графіком, який 
виконував віньєтки до нього (Вацуро В. Э. Избранные труды. С. 92, 138). 
Мені вдалося знайти підтвердження цього факту в листі Максимовича до 
Сергія Аксакова від 5 червня 1861 р.: «Я нахожусь ещё в состоянии подо-
бном тому, с каким некогда вышел я из Эрмитажа, который мне в 1829 

году показывал барон Дельвиг, с Сомовым и Лангером...» (РДАЛІМ, ф. 10, 
оп. 1, од. зб. 78, арк. 5 зв.). Йшлося про те, що потрясіння від прочитан-
ня книг Аксакова Максимович порівнював з емоціями тридцятилітньої 
давності, викликаними знайомством із Ермітажем, який показав йому 
Дельвіг. Вочевидь, тоді, у Петербурзі, упорядники «Северных цветов» 
попросили у Максимовича статтю в альманах, і він надіслав її. 12 грудня 
1829 р. Сомов дякував Максимовича за «прекрасну квітку» — статтю «О 
цветке» — проте вона не ввійшла в «Северные цветы», бо всю прозу вже 
було надруковано. У 1931 р. у «Северных цветах» опубліковано статтю 
Максимовича «О жизни растений». Московський українець домовився 
з петербуржцями про допомогу в підготовці задуманого Максимовичем 
альманаху «Денница». У свою чергу, вони попросили його зайнятися 
природничими науками в «Литературной газете», що готувалася Дельві-
гом, Сомовим, Вяземським, Пушкіним, Жуковським, і Максимович був 
її співробітником. Коли на початку 1831 р. Дельвіг помер, Сомов у листі 
до Баратинського назвав Максимовича серед його друзів: «Приготовьте 
Пушкина... Скажите кн. Вяземскому, И. И. Дмитриеву и Михайлу Алек-
сандровичу Максимовичу — и всем, всем, кто знал и любил покойника, 
нашего незабвенного друга, что они более не увидят его...»

Максимович познайомився з молодим Герценим. Той до нього добре 
ставився, одночасно недолюблюючи Осипа Бодянського. Герцен високо 
цінував магістерську дисертацію Максимовича. У книзі «Былое и думы» 
він, зокрема, писав, що на випускний банкет, організований ним, із ви-
кладачів було запрошено тільки Михайла Максимовича і Миколу Полево-
го. У липні 1833 р. повідомляв Миколу Огарьова, що підтримує стосунки 
лише з Максимовичем.

Яскравим свідченням опанування талановитим українцем премудрос-
тей російського літературного світу й розширення його дружніх зв’язків 
у ньому стало видання Максимовичем у 1830 р. альманаху «Денница», в 
якому друкувалися Олександр Пушкін, Антон Дельвіг, Олексій Хомяков, 
Євген Баратинський, Михайло Погодін, Микола Язиков, Дмитро Веневі-
тінов, Іван Кіреєвський, Орест Сомов та інші, тобто видатні представ-
ники російської культури. Максимович видав «Денницу» ще й у 1831 та 
1834 рр. Йому вже важко було відмовити. Скажімо, лист Дениса Давидова 
до Максимовича свідчить, що він передав Максимовичу «для альманаха 
Вашего (1834 р. — 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!»
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Після першого видання Максимович писав Вяземському в грудні 
1830 р.: «Я решился повторить „Денницу“, которая в прошлом году была 
так счастлива участием вашим и почти всех писателей наших, коих же-
лал 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 беспоко-
ить вас просьбою об участии вашем в „Деннице“ и на сей год». Максимо-
вич умів умовляти і вже невдовзі дякував Вяземського: «Благодарю вас 
покорнейше за ваш поэтический подарок моей „Деннице“, который сей-
час получил от Пушкина...» Пушкін, як бачимо, був передавальником у 
Вяземського для Максимовича!

Відповідаючи на прохання земляка, Гоголь писав йому 2 липня 
1833 р.: «Вот скоро будет год, как я ни строчки. Как ни принуждаю 
себя, нет, да и только. Но, однако ж, для Денницы вашей употреблю 
все силы разбудить мозг свой и разворушить воображение». Коли ста-
ло зрозуміло, що з того нічого не вийде, Гоголь наприкінці вересня по-
просив 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 развернуть (можливо, йшло-
ся, говорячи словами самого Гоголя, про «историю малороссийскую и 
всемирную». — В. М.). 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 ж листа Гоголь ще раз нагадав: «Любезному земляку 
Максимовичу поклон». Зате в третьому випуску «Денницы» надрукував-
ся Сергій Аксаков.

Вдумаємося! Максимович, якому не було ще й тридцяти, не тільки 
знав особисто видатних росіян, але й об’єднав їх навколо себе заради по-
ставленої ним мети. Не менше вражає й дивовижна здатність Михайла 
Олександровича заводити й поглиблювати знайомства в різних інтелек-
туальних і чиновницьких колах, на що звернули увагу його сучасники. 
Акцентую вже цитованого нами Ксенофонта Полевого: «Отличаясь в об-
хождении малороссийским простодушием, он чрезвычайно любил зна-
комиться с людьми, самыми противоположными по всем отношениям, 
и легко сближался с ними, наконец, заставлял их исполнять свои требо-
вания, даже свои прихоти, и все смеясь делали для него то, что он хотел. 
При всем наружном простодушии он отличался необыкновенною рассу-
дительностью, умом проницательным и тем окончательно привязывал 
к себе».

Отже, з Гоголем Максимович уже подружився. А як зав’язалися на той 
час стосунки Михайла Максимовича з героями нашої книги? Осипу Бо-
дянському, який у 1831 р. вступив до Московського університету, Макси-

мович дав притулок у своєму помешканні в Ботанічному саду й з того часу 
опікував свого земляка. Не такі близькі стосунки у Максимовича з Михай-
лом Щепкіним, але вони вже знайомі. Скажімо, Погодін писав Шевирьо-
ву 22 березня 1830 р., що в нього були Пушкін, Хомяков, Язиков, Сергій 
Аксаков, а також Щепкін і Максимович.

Михайло Максимович у гоголівський час

У 1834 р. у життєвій долі Максимовича стався корінний перелом: 
проживши майже п’ятнадцять років у Москві і досягнувши значних уні-
верситетських висот, він повернувся до України. Чому він так вчинив? 
Послухаємо самого професора. В автобіографії він зізнався, що після 
смерті любимої матері його охопило почуття жалю за Батьківщиною, яке 
переросло в болісну тугу. Коли ж він дізнався про заснування в Києві Уні-
верситету Святого Володимира, його потягло в Україну з нездоланною 
силою. Це зізнання, зроблене два десятиліття потому, переконливо під-
тверджується листами Максимовича до Петра Вяземського, написаними у 
1833 р. У листі 17 лютого він просив у князя сприяння в отриманні по-
сади у Кримському ботанічному саду: «Я охотно 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 ретельно 
перелічив переваги Криму перед Москвою: благодатна природа, багатю-
ща флора, сади, шовківництво, виноробство: «все это вместе не могло 
не взманить к себе занимающегося естествознанием уроженца южнорус-
ского». Тобто, природознавця Максимовича притягувала до себе земля, 
звідки, у широкому розумінні, він був родом. Але Крим, будучи ближчим 
до цієї землі, не йшов у порівняння з Києвом, і в липні 1833 р. Максимо-
вич 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 тос-
ку по югу»: «Этот невытравляемый червь пробудился и шевелится во 
мне с той поры, как в Киев назначен университет. Если правда, что и 
дым родины не противен, то благоухание цветов ее и цветов ее поэзии 
упоительно, особливо для ботаника, — и я, кажется, тогда только буду 
доволен и покоен, когда сбудется мечта моя и червь тоски моей вполне 
превратится на цветах Украйны, когда... скажу: здесь дома я, здесь луч-
ше мне!.. Потому мне должно перейти в Киев и разводить там плоды 
флоры Московской, которые растил и собирал я 13 лет, — только там 
они размахровеют!.. Быть в университете Святого Владимира для меня 
лучше и желаннее, чем носить крест его в Москве, хотя бы и на шее...» 
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Таким чином, насамперед са 2ме патріотичне поривання душі зумовило 
повернення Максимовича в Україну. Проте не будемо ідеалізувати на-
міри Михайла Олександровича, що дехто робить, і не будемо вбачати 
у ньому лише романтика, для якого повернення в Україну набуло «міс-
тичного значення». Навпаки, ад’юнкт Московського університету ще на 
початку 1833 р. 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 власне 
слабке здоров’я, про гроші на життя й наукову роботу. У листі до міні-
стра народної освіти Сергія Уварова від 14 березня 1834 р. Максимо-
вич абсолютно чітко й відверто писав щодо свого призначення у Київ: 
«Назначение сие радует меня сколько важностию своею для обновля-
ющегося ныне просвещения и воспитания общественного, сколько 
и возможностью улучшить и удовольствовать мою личную жизнь...». 
У кожному випадку Максимович обумовлював свій переїзд із Москви 
в Україну високим окладом (від 4 до 5 тис. рублів): «До тех пор я или 
остаюсь в Москве, если будет выгодно для здоровья и кармана, про-
должать мою университетскую службу, или перейду в Белорусский 
учебный округ». Саме такий поворот життєвої лінії Максимовича був 
абсолютно можливим, бо всередині 1833 р., за його словами, «пред-
ставлялось место в Одесском саду, которое однакоже я себе не одоб-
рил; есть место выгодное в Белорусском учебном округе, которое я и 
хотел было назвать своим, как вдруг стало проясняться в нашем уни-
верситете (Московському. — В. М.), и мне открылась надежда получить 
вполне профессорство ботаники, которого ждал я так долго — 7 лет, 
и которое некогда считал я лучшим благом» (Письма М. П. Погодина, 
С. П. Шевырёва и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому 1825–
1874 годов. — С.-Петербург: Типография М. Стасюлевича, 1901. С. 190, 
193, 194, 197–198). Звичайно, переїзд до Білоруського навчального 
округу не розтопив би патріотизм українця, але можливостей для його 
реалізації було б значно менше, ніж в Україні.

Та зірки розташувалися так, що заповітна мрія Максимовича про пе-
реїзд у Київ збулася. Вже 17 квітня 1834 р. Максимович повідомляв по-
печителя Київського навчального округу Єгора Брадке, що відкриття 
університету в Києві є для нього важливою подією: «15 июля я почитаю 
столь великим днем, что поспешил бы к оному в Киев даже и тогда, ког-
да бы не перемещался в оный, потому, Ваше превосходительство, имею 
уверить Вас, что понапрасну я не промедлю двух дней лишних ни в Мо-
скве, ни в дороге...» В автобіографії він розповідав: «Поспешая в Киев, 
мимоездом 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 преподавание рус-
ской словесности...»

А якому предмету Максимович сам надавав перевагу? Скажемо про це 
словами професора з його листів до міністра народної освіти Сергія Ува-
рова (1834): «До сих пор будучи преподавателем ботаники, я трудился 
над нею гораздо больше и знаю ее подробнее; но при этом я имею не-
сколько 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 профессором физики, занятия которой я не остав-
лял совершенно...» 14 березня 1834 р. Максимович писав Уварову: «По-
корнейше прошу Ваше Превосходительство назначить меня в Универси-
тет 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 убедительней-
ше 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 працювати в Університеті Святого Володимира. Та головне — за ве-
ликим рахунком він справді міг очолити будь-яку з названих ним кафедр. 
Сталося так, що професор ботаніки Московського університету в Універ-
ситеті Святого Володимира очолив кафедру... російської словесності! 
Ставлю знак оклику і захоплююся Максимовичем! Але пам’ятаю, що є й 
інша точка зору. Скажімо, випускник Університету Святого Володимира 
Михайло Чалий писав про нібито полегшене ставлення Максимовича 
до професорського звання, називав його «філологом-самоучкою»: «Он 
из профессора ботаники не задумался перейти на кафедру русской сло-
весности». Користуючись такою справді полегшеною логікою, не сприй-
меш і затвердження тридцятирічного Максимовича, який не мав досвіду 
керівної роботи, на посаду ректора Університету Святого Володимира 
в Києві. Тоді як накладення пересічних лекал і стандартів на постаті й 
біографії талановитих і виняткових людей історія ніколи не виправдову-
вала. Життя довело, що Михайло Максимович зробив значний вклад не 
лише в історичні та природознавчі дослідження, а й в українську фоль-
клористику, літературознавство, мовознавство (див. «Я син свого наро-
ду». Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя від дня на-
родження вченого).

Звичайно, російські власті, що благословили Максимовича на роботу 
в Києві, не чекали від нього саме таких — антиімперських — результатів. 
Але не треба й перебільшувати, як це дехто робить, що Максимович їхав 
додому мало не апостолом українськості. Його призначення на кафедру 
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російської словесності відбулося за вказівкою міністра народної освіти 
Сергія Уварова, який разом із Єгором Брадке прагнули створити в Киє-
ві виключно російський університет на противагу польському впливові. 
Йшлося про створення сильної групи російських професорів, і, як гово-
рили тоді, «російський елемент» намагалися набирати з уродженців Ма-
лоросії. Максимович був першим у цьому ряду.

Було б неправильно не згадати, що Гоголь, добре знаючи Максимовича-
трудоголіка і турбуючись про його здоров’я, наполегливо радив другові 
не перетруджуватися, навіть обмежитися полегшеним підходом до про-
фесорської роботи в університеті:

«Еще просьба: ради всего нашего, ради нашей Украйны, ради отцов-
ских могил, не сиди над книгами. Чорт возьми, если они не служат теперь 
для тебя к тому только, чтобы отемнить свои мысли. Будь таков, как ты 
есть, говори свое, и то как можно поменьше. Студенты твои такой глупый 
будет народ, особливо сначала, что, право, совестно будет для них слиш-
ком много трудиться. Но, впрочем, лучше всего ты делай эстетические 
с ними разборы. Это для них полезнее всего, скорее разовьет их ум, и 
тебе будет приятно. Так делают все благоразумные люди. Таким образом 
поступает и Плетнев, который нашел — и весьма справедливо — что все 
теории — совершенный вздор и ни к чему не ведут. Он теперь бросил все 
прежде читанные лекции и делает с ними в классе эстетические разборы, 
толкует и наталкивает их морду на хорошее. Он очень удивляется тому, 
что ты затрудняешься, и советует, с своей стороны, тебе работать прямо 
с плеча, что придется. Вкус у тебя хорош. Словесность русскую ты зна-
ешь лучше всех педагогов-толмачей; итак, чего тебе больше. Послушай: 
ради Бога, занимайся поменьше этой гилью. Лето ты непременно до-
лжен в Киеве полениться... Ты можешь... как следует распорядиться сво-
ими поступками: сиречь, приходить в назначенное время на лекцию, ни 
раньше, ни позже, и вести аккуратность и порядок, чтобы смирно сиде-
ли по местам и проч. Но во всем этом ты можешь обойтиться и без моих  
советов».

Щоправда, Гоголь надсилав у Київ Максимовичу книги, які, здається, 
самі собою мали спонукати професора до роботи. У листі від 1 липня 
1834 р. читаємо:

«Итак, посылаю тебе книги прямо в Киев, где, надеюсь, они тебя 
уже застанут; вместе с ними и тетрадь песень, которая в разные вре-
мена списывалась. Она замечательна тем, что содержит в себе самые 
обыкновенные, общеупотребительные песни, но которых вряд ли кто 
может пересказать из поющих, так утратились слова их. Я думаю, ты те-
перь можешь много кое-чего отрыть в Киевопечерской лавре...» Тож Го-
голь ще й підштовхував друга попрацювати в бібліотеці Лаври. Але, але... 
Микола Васильович не суперечив сам собі, його настанови були чіткими, 
розумними й доречними:

«Ты теперь в таком спокойном, уютном и святом месте, что труд и 
размышления к тебе притекут сами. Умей только распределить хорошо 
время. Занимайся каждый день, но не более как два и много — три часа; 
остальное время отдавай все прогулке. Муцион тебе необходим. Наше 
солнце и наш воздух укрепят тебя, только занимайся всегда поутру; ввече-
ру и в полдень — Боже тебя сохрани. В полдень лежи на солнце, но голову 
держи в тени; ввечеру гуляй или иди к кому-нибудь на вечер. Домой при-
ходи пораньше и ложись пораньше. Это ты непременно должен соблюс-
ти; если соблюдешь, то лучше поправишься, нежели на Кавказе. Прощай, 
да пребывает с тобой все хорошее... Да, Бога ради, будь поравнодушнее 
ко всему, кажущемуся тебе с первого взгляда неприятным; смотри на мир 
так, как смотрит на него поэт, у которого он под ногами и употребляется 
на обтирку ног его».

Все це Гоголь сконцентрував у одній фразі: «Я же тебя умоляю еще 
раз беречь своё здоровье».

Та, насправді, все сталося навпаки.
Роботу в університеті Михайло Максимович описав кількома фраза-

ми. Ось вони: «Многотрудные занятия по устройству нового универси-
тета (в котором тогда был и училищный комитет для управления окру-
гом), — 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 полугодия, 
все, для чего нужен был я как ректор, и что зависело от меня, было уже 
сделано, и университет был уже в ходу... При наступившей на меня бо-
лезни, 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 соизволение. Декабря 21, в за-
седании совета, прочтено было об этом предложении попечителя и его 
письмо ко мне, выражавшее благодарность за управление университе-
том; после чего я сказал... прощальное слово к членам университета» (ви-
ділено мною. — В. М.).

У прощальному слові ректор Максимович 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 вересні 2004 р., до 
200-річчя від дня народження Михайла Максимовича на старій будівлі 
Московського університету, що на Моховій проти Кремля, було відкрито 
меморіальну дошку: «Максимович Михаил Александрович (1804–1873). 
Выдающийся ученый, профессор Московского университета — первый 
ректор Киевского университета Святого Владимира». Так здійснилося 
прижиттєве побажання московських учених К. Коссовича та М. Барсу-
кова у листі до Максимовича від 11 травня 1871 р., який я знайшов в 
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архіві: «Надо, чтобы и Московский университет не позабыл о Макси-
мовиче, так как лучшие годы его жизни были посвящены Московскому 
университету, которому он прослужил 15 лет...» (РДАЛІМ, ф. 314, оп. 1, 
од. зб. 12, арк. 6 зв.).

Понад три десятиліття після залишення ректорської посади Максимо-
вич розповів у листі до Погодіна: «В заключение 1835 года, по моему про-
шению, состоялось высочайшее увольнение меня от должности ректора: 
и она кончилась — 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 требовании и усовершении, как и вся-
кая наука, и мне надо было ей посвятить все мои силы и труды...» Справ-
ді Максимович зосередився на викладацькій і науковій роботі в галузі 
мовознавства, етнографії, історії, археології. Зокрема, деякі результати 
його досліджень були сформульовані в двох університетських промовах, 
виголошених у 1837 р. у присутності міністра народної освіти Сергія 
Уварова — про участь і значення Києва в житті Росії та про великорусь-
кі народні пісні. Професор пишався тодішньою привселюдною заявою 
міністра про те, що знехотя відпустив Максимовича до Києва: «Він був 
потрібен мені для Москви!» У свою чергу, Максимович називав Уварова 
«найосвіченішим міністром», а заодно величав Миколу ІІ «возлюбленим 
государем».

Не можу не згадати, що в 1835 р. Максимович займався критичним 
аналізом Гоголевого «Тараса Бульбы» зі студентами Університету Свя-
того Володимира і переказав власну думку й самому письменнику, який 
гостював у нього в Києві влітку того року. Про цей відзив відомо з піз-
нішого свідчення Максимовича. За його словами, Гоголь «очень досточ-
но знал историю Малороссии, язык и песни ее народа, и всю народную 
жизнь ее... Но свойство его поэтического гения было уже таково, что 
действительную жизнь он своевольно пересоздавал, преображал в новое 
бытие, художественно-образцовое, и в этом отношении наш другой вели-
кий художник, Пушкин, по свойству своего гения, в поэме „Полтава“ был 
покорней исторической действительности, чем Гоголь в своем „Тарасе 
Бульбе“».

Максимович тепло згадував про цей приїзд Гоголя:
«Там был Гоголь, нарочно приезжавший ко мне в конце июля, возвра-

щаясь из своей полтавской Васильевки, или Яновщины, в Петербург. Он 
пробыл у меня пять дней или, лучше сказать, пять ночей, ибо в ту пору все 
мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал поутру к 
своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву. 
Возвращался он вечером, и только тогда начиналась наша беседа. Нельзя 
было не заметить перемены в его речах и настроении духа, он каждый 

раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым. Ни крепко-
го словца, ни грязного анекдотца не послышалось от него ни разу...

Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой переворот в 
мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у 
малороссиян XVII века назывался „Русским Иерусалимом“.

Вместе с Гоголем мне удалось, только на другой день его приезда, 
побывать у Андрея Первозванного, там я оставил его на северо-западном 
угле балкона, отлучась по делам к попечителю, а когда вернулся, я нашел 
его возлежащим на том же самом месте... Гоголю особенно полюбился вид 
оттуда на Кожемяцкое удолье и Кудрявец. Когда же мы снова обходили с 
ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою киевских видов, 
стояла неподвижно малороссийская молодица в белой свитке и намитке, 
опершись на балкон и глазея на Днепр и Заднепровье. — „Чого ты гля-
дишь там, голубко?“ — спросили мы. „Бо гарно дивиться“, — отвечала она 
не переменяя положения, и Гоголь был очень доволен этим выражением 
эстетического чувства в нашей землячке».

Юрій Манн, цитуючи слова Гоголя, пише про «крутий поворот», 
тоді як в оригіналі у Максимовича йдеться про «крутий переворот». 
А це близько та не одне і те ж саме. Манн пише: «Однак „поворот“ до 
чого? До української народності? Але інтерес до неї прокинувся у Го-
голя ще раніше. Швидше за все, Максимович, описуючи „київські ка-
нікули“ Гоголя у світлі його наступної долі... має на увазі зміни загаль-
ного, релігійно-морального характеру... Правда, про „крутий поворот“ 
говорити передчасно — відбувалося швидше накопичення симптомів, 
зрозумілих лише найближчим людям, але які не злилися ще у цілісну 
неперервну лінію... Він вразив Максимовича особливою релігійною зо-
середженістю свого настрою». Ще раз нагадаю, що за Максимовичем 
у Гоголя проходив «крутий переворот у думках», що лише передбачає 
«накопичення симптомів» для перелому у духовному обличчі, психіч-
ному стані людини, а не реально здійснений «крутий поворот» у жит-
тєвій долі.

У 1835 р. Гоголь ще кровно прив’язаний до теми «української народ-
ності», принаймні, тоді він був від неї не далі, ніж до «релігійної зосеред-
женості настрою». Та й немає жодної потреби протиставляти одне од-
ному, адже й Максимович цього не робив. Утім, цитований гоголівський 
пасаж із Максимовича заслуговує на ширший, спеціальний, конкретний 
розгляд.

Півтора роки потому Гоголь у листі до матері писав з Риму: «Еще я 
позабыл спросить вас: отослали ли вы две толстые рукописные книги в 
Киев к профессору Максимовичу или отвезли их сами, бывши в Киеве? 
Сделайте милость, известите меня об этом — тем более, что он напоми-
нал мне о них, и я так перед ним виноват». Йшлося про збірник україн-
ських народних пісень Зоріана Доленги-Ходаковського.
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Пройшло ще понад два роки, і Максимович отримав листа від Ми-
хайла Погодіна від 30 жовтня 1839 р., у якому той повідомляв: «Гоголя 
я привёз, жил у меня месяц, а теперь поехал в Петербург за сёстрами, 
воротится ко мне опять месяца на три и отправится в Рим. Написал 
он много». Останні слова спонукали Максимовича написати Гоголю 
листа з проханням, дати йому що-небудь з написаного для другої кни-
ги збірника «Киевлянина». Гоголь відповів на це з Москви 10 січня 
1840 р.:

«Письмо твое металось и мыкалось по свету и почтамтам из Петербур-
га в Москву, из Москвы в Петербург, и наконец нашло меня здесь. Очень 
рад, что увидел твои строки, и очень жалею, что не могу исполнить твоей 
просьбы. Погодин слил пулю, сказавши тебе, что у меня есть много на-
писанного. У меня есть, это правда, роман, из которого я не хочу ничего 
объявлять до времени его появления в свет; притом, отрывок не будет 
иметь большой цены в твоем сборнике, а цельного ничего нет, ни даже 
маленькой повести. Я уже хотел было писать и принимался ломать голо-
ву, но ничего не вылезло из нее. Она у меня одеревянела и ошеломлена 
так, что я ничего не в состоянии делать; не в состоянии даже чувствовать, 
что ничего не делаю. Если бы ты знал, как тягостно мое существование 
здесь, в моем отечестве! Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, 
в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охладевающие здесь. 
О, много, много пропало, много уплыло! Напиши мне, что ты делаешь и 
что хочешь делать потом, когда сбросишь с плечь всё то, что тяжело ле-
жало на них. Приезжай когда-нибудь, хоть под закат дней, в Рим, на мою 
могилу, если не станет уже меня в живых. Боже, какая земля! какая земля 
чудес! и как там свежо душе!..

Прощай, душа! Обнимаю тебя. Пиши на имя Погодина. Твой Гоголь».
Та Максимович тоді думав не про Рим, адже рай свій він знайшов на 

Михайловій горі в Україні.
В умовах щоденної напруженої роботи в Києві стан здоров’я Михайла 

Олександровича, який почувався не краще й у Москві, швидко погіршу-
вався, про що він сам залишив переконливі свідчення:

«С 1838 года жизнь моя пошла уже под горку и в 1839 году я с трудом 
уже передвигал 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 р.: «Если 
бы вам угодно было взглянуть на меня собственно, то вы бы увидели 
меня весьма уже одряхлевшего без старости: вот уже другой год со-
всем подкосились ноги, так что я почти безвыходный домосед и ещё 

чаще лежень...» Таким чином, 36-річний професор змушений був піти 
на пенсію й переселитися з Києва у своє помістя Михайлова гора, що 
біля села Прохорівка Золотоніського повіту Полтавської губернії. На 
щастя, вистачило двох років, аби Максимович ожив й звівся на ноги 
на селянському хлібі й дніпровському повітрі. Три десятиліття пото-
му 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 ма-
льовничі краєвиди, що відкривалися з Михайлової гори:

«Прямо против того места, где река Рось поворачивает к Днепру, на 
нашей стороне его, над селом Прохоровкой, выдалась моя Михайлова 
Гора, с которой так далеко видно во все стороны. Сколько разнообразных 
картин сливается здесь в одну полную, живую панораму, и как хорошо 
отсюда поглядеть на простор и красоту Божьего мира! Целую половину 
кругозора моего обнял собою Днепр, сверкая мне на шестидесяти вер-
стах своего течения. Прекрасен Днепр и в сиянии дневном, когда на его 
светлых водах забелеются полные паруса, ныряя в зелени прибрежных 
дерев, и в сумраке ночном, когда на его стемневших берегах засветятся 
огни и мимо их проходят огни на плывущих плотах. Прекрасен вид Задне-
провья, с широкими раздолами его темных лесистых лугов, разлегшихся 
на полдень от Роси... Но еще ненагляднее для меня вид побережья, на 
котором, как на разостланном ковре, беспечно раскинулись наши сёла. 
Там улеглась бездна зелени, в лугах и лесах, сплетаясь бесчисленными 
очерками и оттенками в одну ткань с струями и зыбями бледно-желтых 
песков, поднимающихся холмами на север. А на восток от меня потяну-
лась привольная степь, с рассеянными на ней лесками, садиками и хуто-
рами и этими таинственными могилами, без которых и степь — не степь 
в Малороссии».

З таким найтеплішим захопленням описав Максимович і зовсім ін-
ший — зимовий краєвид з Михайлової гори — в листі до Вяземського 24 
січня 1872 р.:

«В седьмом часу вечера появилось пожарное зарево над Днепром, 
тянувшееся к востоку: думали сперва, что это новый пожар на нашем 
побережьи. Но зарево поднималось все выше, будто багряная радуга, 
а под нею светилось небо бледно-зеленым светом; багряная дуга, сре-
диною обращенная прямо на север, концами своими то раздавалась 
на запад и восток, поднимаясь выше и на севере, то суживаясь и по-
нижаясь немного, иногда достигая почти до полунеба... Был невообра-
зимо прекрасен вид Михайлогорского обширного кругозора, когда он 
весь под сиянием дня, красовавшийся белым снегом, теперь, при за-
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реве 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 хат-
ки, — 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 Вяземський писав ученому: «Скажите, ради Бога, 
как это сделалось, что перерой весь адрес-календарь, а имени вашего не 
сыщешь! Неужели вы нигде не числитесь, ни к чему не прикреплены и 
проч., и проч.? Да вы, стало быть, единственное исключение, париа в 
нашей разграфированной, департаментальной, комитетской, прикоман-
дированной и так далее, мундирской России. Это чего-нибудь да стоит». 
На це Максимович відповідав у вересні 1868 р.: «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 музам и в особенности Мнемозине Ки-
евской...»

Утім, з вересня 1843 р. до липня 1845 р. професор повертався до Ки-
єва, де читав лекції в університеті як позаштатний викладач. Саме тоді і 
відбулося знайомство Шевченка з Максимовичем.

Отже, підсумуємо. У 1834 р. Михайло Максимович єдиний із мос-
ковських друзів Гоголя повернувся на постійне проживання в Україну. 
На той час Микола Гоголь мешкав у Петербурзі і в липні 1834-го став 
ад’юнктом кафедри загальної історії Петербурзького університету. Вліт-
ку того ж року вже знаменитий московський актор Михайло Щепкін, який 
нещодавно отримав від Миколи І діамантовий перстень за хорошу гру, в 
Петербурзі клопотав про право для артистів на отримання почесного 
громадянства. Осип Бодянський саме у 1834 р. закінчив Московський уні-
верситет.

Михайло Максимович: життя без Гоголя

Залюбленість у Михайлову гору поєднувалася у душі Максимовича з ту-
гою за Москвою, що, здається, збільшилася після Шевченкової смерті. 
У листопаді 1861 р. він зізнався Івану Аксакову:

«Весьма сожалеем, что и на эту зиму остаёмся прозябать на Михайло-
вой горе, а не в Москве» (РДАЛІМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 5). 20 січня 
1862 р. скаржився Бодянському: «Ах, как мне тяжело и душно бывает здесь 
с осени и до весны! Особенно тяжело нынешний раз. Боюсь, что если не 
выберусь отсюда на Москву к следующей осени, то уж не вызимую боль-
ше... 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 Публіч-
ної бібліотеки в Пашковому домі, яку було створено при Рум’янцевському му-
зеї в 1862 р., але Максимович уже відчував — не вийде: «Вы пишете о Пу-
бличной 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».

Ніхто по-справжньому не клопотався за гордого професора, і він за-
лишався на Михайловій горі, мріючи про Москву...

Листування Максимовича з Бодянським яскраво висвітлює їх україн-
ський патріотизм. Як відомо, саме Бодянському Михайло Олександрович 
надіслав рукопис перекладу «Слова о полку Игореве», маючи намір спо-
чатку 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?» (виділено мною. — В. М.). Саме Бодянський 
спонукав Максимовича до полеміки з Михайлом Погодіним на сторінках 
журналу «Русская беседа» з приводу того, хто має більше прав на спадщи-
ну Київської Русі — великороси чи малороси. Максимович підкреслював 
малоросійський характер культури Київської Русі, водночас виклавши 
своє бачення «великої» руської спільності: «Великороссийское наречие 
состоит в ближайшем сродстве с белорусским, и составляют они одну 
речь, или язык севернорусский, который вместе с южнорусским языком 
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или речью (состоящею в двух главных наречиях — малороссийском и 
червонорусском), образует одну великую речь восточнославянскую, или 
русскую».

Максимович тривалий час вивчав «Слово», написав про цей твір кіль-
ка праць, показавши як пам’ятку власне української мови. Він довів на 
фактах, 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 україн-
ського фольклору яскраво показав цілковиту самостійність української 
мови.

Максимович мало нагадував про свій український патріотизм, але 
якось написав у листі до Бодянського: «В специальном то развитии укра-
инских потребностей и сладость, и интерес моего труда для меня и нашей 
братии». У цій царині вчений зробив дуже багато. Його праці з історії 
Київської держави, козаччини, Гетьманщини, гайдамацького руху («Іс-
торичні листи про козаків придніпровських», «Сказання про гетьмана 
Петра Сагайдачного», «Листи про Богдана Хмельницького», «Бубнівська 
сотня», «Вісті про гайдамаків», «Сказання про Коліївщину» тощо) мали 
важливе значення для розвитку української історичної науки. Максимо-
вич висловив важливі думки про значення Запорiзької Січі як зародка 
української державності. Він був першим істориком стародавнього Киє-
ва, автором цінних праць з археології, серед яких «Археологічні записи 
про Київ та околиці», «Українські стріли найдавніших часів, зібрані над 
Дніпром, біля Михайлової гори». Я не ставлю за мету проаналізувати тво-
ри Максимовича, проте не втримаюся, аби не познайомити читача з досі 
невідомою оцінкою цієї праці, яку Максимович надіслав для публікації до 
Москви. Натрапив на неї в архівному листі Олександра Котляревського 
на Михайлову гору від 7 грудня 1868 р. У ньому мова йде про те, що ру-
копис 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. 4–4зв.).

Професор видав та дослідив найдавніші літературні пам’ятки Київ-
ської Русі — «Руську правду» та «Повість минулих літ», опублікував також 
багато історичних актів, грамот, універсалів тощо, написав низку віршів. 
Максимович започаткував українську наукову фольклористику, зробив 
значний вклад в українське літературознавство, мовознавство (див. 
«Я син свого народу»).

Наукові заслуги Максимовича було визнано ще за життя вченого. Про 
це свідчить, зокрема, вже згадана біографія в «Биографическом словаре 
профессоров и преподавателей Императорского Московского универси-
тета», обрання професора почесним членом Московського та Новоро-
сійського університетів. У 1871 р. у Києві було відзначено 50-річний юві-

лей науково-літературної діяльності Максимовича. Сам він того ж 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 тебе достодолжную честь, за твое полувековое служение на-
укам и просвещению, и всяческому благу Святорусской земли и родной с 
нею Славянщины?..

Благословим же мы с тобою в душах наших Его (Бога. — В. М.), бла-
годеющего нам, за окончание счастливое сего памятного нам 1871 
новоблагодатным для всего русского люда и царства.

Еще приветствую тебя, в заключение юбилейного нашего года, с окон-
чанием 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 р. Максимович у листі до Петра Вязем-
ського знову 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 прекраща-
ющиеся, 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 привита-
нии 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 по-
бував у Москві, яка багато разів відзначала його за заслуги перед наукою 
і літературою. У Москві Максимовича було обрано дійсним членом: Ім-
ператорського Московського товариства дослідників природи (1829); 
Московського товариства аматорів російської словесності (1833); Російсько-
го товариства любителів садівництва (1834); Комітетів акліматизації 
тварин і акліматизації рослин при Московському товаристві сільського 
господарства (1858); Московського археологічного товариства (1865); 
Імператорського товариства любителів природознавства, антропології і 
етнографії (1870).

Праці Максимовича видано в Україні в трьох томах у 1876–1880 рр. 
У першому томі містилися дослідження з історії; в другому — праці з іс-
торії Києва, з археології та етнографії; в третьому — мовознавчі дослі-
дження. Значна частина праць Максимовича не ввійшла до тритомного 
зібрання творів, яке вже давно стало раритетом, зокрема, природознавчі 
та педагогічні статті, поезії, в тому числі присвячені Шевченкові, збірни-
ки українських пісень тощо. Отже, давно назріла необхідність видання в 
Україні Повного зібрання творів Михайла Максимовича.
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Великий українець закінчував своє життя на рідній Михайловій горі, 
яку Володимир Панченко справедливо назвав однією з наших національ-
них духовних святинь. У зв’язку з цим хочу всіляко підтримати резолюцію 
науково-практичної конференції в Каневі, спрямовану на збереження Ми-
хайлової гори як об’єкта культурної спадщини державного значення шля-
хом внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про кончину Максимовича залишив розповідь протоієрей Київсько-
го Софійського собору Петро Лебединцев, з яким останні роки життя 
вчений приятелював і листувався. У рік своєї смерті якось попросив про-
тоієрея: «Прошу вас вспомнить меня, в две великие седмицы, в святых 
молитвах своих!» Послухаймо Петра Лебединцева:

«Он был и умер православно-верующим христианином. Пред смер-
тью, за несколько 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 скон-
чался во втором часу дня. Место для своего вечного успокоения он изб-
рал сам на своей Михайловой Горе, в саду, в виду славутного 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 сырости. Отпевание усопшего про-
исходило в церкви села Прохоровка собором местных священников при 
большом стечении народа».

Український дослідник Віктор Короткий порівняв життєві долі Макси-
мовича й Шевченка: «Максимович пожертвував блискучою кар’єрою ака-
демічного ботаніка в аристократичній Москві заради омріяної „київської 
старовини“. Те ж саме зробив Тарас Шевченко, обравши непевну долю 
поета, маючи до вибору і богемне життя молодого столичного маляра. В 
обох випадках це був болючий вибір, але вибір усвідомлений. Характер-
но, що Максимович у своїй „другій“ ролі став фундатором українського 
наукового дискурсу, а Шевченко здійснив місію пророка української на-
ціональної свідомості. Не дивно, що вони затоваришували».

Це порівняння цікаве для подальшого дослідження заторкнутої жит-
тєвої лінії Максимовича. Цікаве саме тому, що в ньому врешті-решт і за-
кладено непорівняльність цих двох постатей у такому ракурсі. Йдеться 
не тільки про їх абсолютно різновеликий масштаб. Поряд із геніальним 
велетнем Шевченком Максимович і Бодянський є, говорячи словами 
Сергія Єфремова, «менші на зріст люде з живою душею, допитливим ро-
зумом та невситимою жадобою до правди...» Від цього вони не переста-
ють бути великими українцями. А, головне, йдеться про масштаби істо-
ричних результатів «болючого вибору» Максимовича та Шевченка для 
долі України, що значною мірою виявлено вже в цитованому пасажі.

Та й саму «болючість» життєвого вибору Максимовича не варто ототож-
нювати 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 площині Максимович, як і 
більшість його сучасників, постійно демонстрував свою лояльність щодо 
імперії, і в цьому плані його позиція близька до т. зв. „малоросійства“». 
Іван Дзюба та Микола Жулинський слушно зауважують, що «славетний 
М. Максимович, хоча й обстоював незалежний статус української мови, 
проте також поділяв думку щодо її функції нарощення лексичного потен-
ціалу російської мови і вважав придатною лише для народної поезії...» 
(Дзюба І., Жулинський М. На вічному шляху до Шевченка. Тарас Шев-
ченко. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. — К.: Наукова думка, 
2003. Том 1. С. 12).

Нагадую про це лише для того, щоб історичний портрет великого 
українця, друга Гоголя та Шевченка, вченого-енциклопедиста Михайла 
Максимовича було в Україні відтворено з усією достовірністю та повно-
тою, без нових ідеологічних домальовок і вичищень.

Михайло Щепкін і Микола Гоголь

Михайло Щепкін до зустрічі з Миколою Гоголем

Щепкін народився 6 листопада 1788 р. у селі Красному Обоянського 
повіту Курської губернії в сім’ї кріпаків. Виріс і здобув освіту в місті 
Суджі, тобто в тій частині Курської губернії, що межувала зі Слобід-
ською Україною. Українське мовне оточення й навчання українською 
мовою з дитинства формувало світосприйняття й ментальність май-
бутнього Майстра. Першу похвалу своїх дитячих здібностей Михайло 
Щепкін почув від учителя українською мовою. Багато років потому в 
«Записках актёра Щепкина» він неодноразово передав яскраву, соко-
виту українську мову своїх земляків. Більше того, сімейні перекази про 
дитинство, записані зі слів матері, близькі до народного фольклору і 
просякнуті національною поетичною традицією, що так багато дала 
Гоголю для «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Зі свого дитинства, 
отроцтва та юності Щепкін виніс прекрасне знання української мови 
з усім багатством і розмаїттям її прислів’їв і приказок. Усе життя при 
нагоді він з насолодою говорив рідною мовою, передусім із Миколою 
Гоголем, Осипом Бодянським, Михайлом Максимовичем і, звичайно, Та-
расом Шевченком.
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Коли 20 березня 1809 р. у містечку Великі Сорочинці Миргородсько-
го повіту Полтавської губернії у поміщика Василя Гоголя-Яновського 
та його дружини Марії Іванівни народився син Микола, Михайлу Щеп-
кіну йшов двадцять перший рік. Рік потому він познайомився зі своєю 
майбутньою дружиною Оленою Дмитрівною й у 1812 р. повінчався з 
нею. У рік народження Тараса Шевченка кріпак-актор Михайло Щеп-
кін грав у Курському театрі, і 1814-й запам’ятався йому тим, що дру-
жина Олена Дмитрівна народила доньку Феклу. З 1816 р. Щепкін слу-
жив у Харківському театрі, а у 1818–1821 рр. — у Полтавському. В той 
час військовий генерал-губернатор Малоросії, князь Микола Григорович 
Рєпнін-Волконський, який прославився в битві під Аустерліцом, бать-
ко Варвари Рєпніної, брат майбутнього декабриста Сергія Григорови-
ча Волконського поселився в Полтаві, обравши її своєю резиденцією. 
Князь вирішив відкрити в місті публічний театр і одним із перших за-
просив до нього Михайла Щепкіна, пообіцявши, між іншим, викупити 
його з кріпацтва. Микола Рєпнін доручив очолити театр Івану Петро-
вичу 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 вез-
де стали толковать о театре. От князя Репнина дана была полная сво-
бода гг. артистам в управлении, как они сами признают более удобным. 
Назначены были три лица, которые должны были составлять нечто 
вроде дирекции, а именно: режиссер г. Барсов и к нему два помощни-
ка — г. Щепкин и г. Городенский. Прочие артисты с удовольствием со-
гласились подчиняться их распоряжениям».

Репертуар Полтавського театру не задовольняв Івана Котляревського, 
і в 1819 р. він написав для нього дві п’єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-
чарівник», які за участю Щепкіна поклали міцну основу української дра-
матургії і театру. «Наталка Полтавка» знаменувала народження самобут-
нього українського етнографічно-побутового театру з музикою, співами і 
танками, а «Москаль-чарівник» започаткував український водевіль і коме-
дію. Біля колиски цих жанрів у національній драматургії стояв Щепкін. 
Уже цим він 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 основоположника 
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 Кропив-
ницький».

Як відомо, у 1820 р. Гоголь жив у Полтаві, де брав уроки у вчителя ла-
тинської мови Полтавської гімназії Гаврила Сорочинського. Він не міг не 
чути про Щепкіна, для якого цей рік був пам’ятним народженням сина 
Миколи. Влітку того року в Полтаву прийшов дозвіл Сенату на продаж 
кріпака Щепкіна з сім’єю князю Рєпніну, що згодом дозволило викупити 
Щепкіна з кріпацтва.

У листопаді 1821 р. князь Рєпнін нарешті підписав відпускну кріпаку 
Щепкіну, який на той час досяг віку Ісуса Христа. Місяць потому Полтав-
ський театр було закрито. Щепкін якийсь час грав у Києві, а потім — у 
Тулі, де його й помітив чиновник із Контори московських театрів Василь 
Головін. Аби переконатися в таланті провінційного актора, з його грою 
ознайомився письменник і драматург Михайло Загоскін. Відзив був корот-
ким: «Актор — чудо-юдо». 

У вересні 1822 р. відбувся успішний дебют Щепкіна на московській 
сцені, його було зараховано до московської трупи. На початку 1823 р. 
Михайло Семенович переїхав із Тули до Москви, де в березні розпо-
чав службу в Московському Імператорському театрі. Вже наприкінці 
того року його визнали «хорошим актором» і дозволили перший бене-
фіс у Театрі на Моховій (Малий театр було відкрито в жовтні 1824 р.). 
У 1823 р. «Вестник Европы» писав: «Первые лица в главных комедиях 
нынешнего репертуара как будто нарочно сотворены для г-на Щепкина, 
актёра отличного своим искусством и прилежанием». З часом Сергій Ак-
саков зазначав: «Московская публика обрадовалась прекрасному талан-
ту и приняла Щепкина с живейшим восторгом, в настоящем значении 
этого слова; но Щепкин не успокоился на скоро приобретённых лаврах, 
как делают это многие... Он удвоил свои труды, поступя на московскую 
сцену».

Нагадаю, що Михайло Максимович того року закінчив фізико-
математичне відділення Московського університету. Осип Бодянський на-
вчався у духовній семінарії у Переяславі й просив батьків «прислати гро-
шей на латинський лексикон».

Микола Гоголь у 1823 р. перейшов до п’ятого класу Ніжинської гімна-
зії, і, отримавши від батьків обіцяну скрипку, чекав ще й гроші на смичок. 
На початку грудня родичі повідомили йому, що знаходяться у Кибинцях 
у Дмитра Трощинського, за рекомендацією якого він і потрапив до гімна-
зії, тому не зможуть прислати за ним на Різдвяні канікули. За рік до того 
Трощинський добився, щоб батька Гоголя звільнили від оплати за навчан-
ня сина, а це була чимала сума на рік — 1200 рублів.

Батько Миколи Васильовича помер у березні 1825 р., і підліток, якому 
мати про це сповістила до Ніжина, відповів, що переніс печальну звістку 
з «твёрдостью истинного христианина». Влітку 1825-го Гоголь перейшов 
до сьомого класу гімназії. Упродовж цього року він написав перші літера-
турні твори: поему «Россия под гнётом татар», баладу «Две рыбки», тра-
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гедію у віршах «Разбойники», «слов’янську повість „Братья Твердислави-
чи“» і акровірш на свого товариша по гімназії Ф. Бороздіна.

Знаменитим був 1825 р. і для Щепкіна. На його початку у Москві у ново-
му приміщенні відкрився Великий театр, й Михайло Щепкін неодноразо-
во грав у ньому. Після його гастролей в Петербурзі на сцені Александрин-
ського театру Щепкіна назвали «московським знаменитим артистом». 
Дуже важливо зазначити, що це визнали не лише театральні критики, а 
й театрали з усіх прошарків російського суспільства. В нещодавно впер-
ше опублікованих купецьких щоденниках я зустрів такий запис молодого 
сибірського купця Василя Баскіна, який у 1828 р. приїжджав до Петер-
бурга, 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» (Купеческие дневники 
и мемуары конца ХVІІІ — первой половины ХІХ века. — М.: РОССПЭН, 
2007. С. 153).

З часу переїзду до Москви Михайло Щепкін занурився в артистичну 
атмосферу Малого театру, який відіграв ключову роль у духовному житті 
Москви. Його не випадково називали другим університетом.

На початку 1829 р., коли Гоголь улаштовувався у Петербурзі, Погодін 
записав у щоденнику: «Был у Щепкина. Просился ехать с ним в Малорос-
сию летом». І ще: «Щепкин рассказывал малороссийские анекдоты». З 
Пушкіним вони познайомилися у такій послідовності: Щепкін — у березні 
1829 р., а Гоголь — у травні 1831 р.. У 1831–1832 рр. Гоголь прославляється 
«Вечерами на хуторе близ Диканьки», а слава Щепкіна у цей час продо-
вжувала стрімко зростати. У вересні 1831 р. він письмово звернувся до 
директора московських театрів (управляючого московською конторою 
Дирекції імператорських театрів) Михайла Загоскіна з тим, що термін 
його контракту закінчувався в березні 1832 р. 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 згадував артист, «М. Н. Загоскин вздумал поручить мне дра-
матический класс в школе... „Это даст мне возможность прибавить к по-
лучаемому тобой жалованью 2000 руб. ассигнациями, что при твоём мно-
гочисленном семействе будет не лишнее“».

Щепкін доволі швидко ввійшов у коло відомих московських інтелекту-
алів, які сповідували різні погляди. Попервах 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, профессо-
ру математики при Московском университете. Профессор П. С. Щепкин 
происходил от другой линии Щепкиных, родоначальник которых был 
священиком в Калуге. М. С. Щепкин нашёл радушный приём у своего 

родственника и у него познакомился со многими профессорами универ-
ситета. Это счастливое обстоятельство сразу поставило его в близкое 
отношение к образованным кружкам Москвы».

Відомо, що Михайло Щепкін дружив із професорами Московського 
університету Тимофієм Грановським і Костянтином Кавеліним про що, зо-
крема, згадував драматург Микола Чаєв: «Т. Н. Грановский, Кавелин были 
дружны со Щепкиным». Сам Щепкін говорив: «Беседы с Грановским по-
днимали меня нравственно, укрепляли во мне постоянно упорную и не-
утомимую любовь к труду и искусству». Не випадково Михайло Семено-
вич заповів поховати його поруч із Грановським. Щепкін був у дружніх 
стосунках з професором університету Миколою Надєждіним. Сам артист 
зізнавався: «...Я не сидел на скамьях студентов, но с гордостью скажу, 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 свід-
чило те, що на урочистостях з нагоди 50-річного ювілею сценічної діяль-
ності Щепкіна в Москві у листопаді 1855 р. з привітаннями виступили 
університетські професори Михайло Погодін, Степан Шевирьов і Сергій 
Соловйов. Останній порівнював артиста з Гоголем, що знаменно (!), і, між 
іншим, сказав, звертаючись до Щепкіна: «Вы серьезно взглянули на своё 
искусство, вы поняли и других заставили понять, что цель этого искус-
ства — 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 чи-
стое, такое горячее сочувствие».

Ще — про історика літератури професора Московського університе-
ту Миколу Тихонравова, якому було трохи більше 30 років, коли Щепкін 
пішов із життя. 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, обна-
жал своими рассказами корни, из которых выросли неудовлетворенье и 
тоска гоголевского поколения».

Михайло Щепкін не поривав зв’язків із інтелектуальною елітою Мос-
ковського університету до кінця життя. Відомо, що він виступав перед 
студентами й викладачами на літературному вечорі 30 вересня 1861 р.

Невістка артиста Олександра Щепкіна (Станкевич) розповідала, що 
через університетських знайомих артист познайомився з учасниками 
«освічених гуртків Москви»:

«Таким образом начались знакомства М. С. Щепкина с кружками 
литературными и людьми развитыми, среди которых он нашел умствен-
ное и душевное удовлетворение. То было вообще время более благоприят-
ное для искусства и для артистов, и М. С. Щепкин при первом появлении 
в Москве быстро находит доступ ко всему, что было наиболее развитого 
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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 нравственному строю живого ума, который всегда проглядывал 
в игре М. С. Щепкина».

Яскравим свідченням того, в яке відбірне коло людей потрапив ар-
тист у Москві, свідчить один лише запис у щоденнику Михайла Погоді-
на: «1829. Март 27. ...Завтрак у меня. Представители русской образован-
ности 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 гурт-
ки інтелектуалів, 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 по-
явление вносило покой, его добродушный упрёк останавливал злые 
споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его 
безграничная способность извинять другого, находить облегчающие 
причины — была школой гуманности».

Звичайно, при цьому слід мати на увазі факти, що не є предметом на-
шого дослідження, найперше — повне неприйняття видатної особистос-
ті й навіть геніальної творчості Щепкіна видатним драматургом Олек-
сандром Островським, непрості стосунки Майстра з артистами Провом 
Садовським, Павлом Мочаловим.

Мудрий Михайло Щепкін усвідомлював усю складність незгод з молод-
шими талантами, але ніколи не бажав їм зла: «...Всё так же молодость смо-
трит 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 училище при Малому театрі, пам’ятник артистові 
стоїть біля училища. З іншого боку, пам’ятник Олександру Островському 
біля Малого театру став уособленням цього храму духовності.

Щепкіна знали й любили в обох ідеологічних таборах, — слов’янофілів 
і західників, — артиста високо цінували Віссаріон Бєлінський і Олександр 
Герцен, передусім, за те, що він першим «став нетеатральним на театрі». 
За точним спостереженням театрального критика Олександра Урусо-
ва, у Щепкіна «сходились люди самых противоположных направлений 
и подчинялись примирительному влиянию высокой личности». Щепкі-
нознавець Олександр Кізеветтер наголошував: «Щепкин был в одинако-

вой мере своим человеком и в славянофильском и в западническом кру-
гах...» Не випадково відзначення 50-річного ювілею сценічної діяльності 
Щепкіна набуло широкого громадського резонансу, йому аплодували і 
західники, і слов’янофіли. Сергій Аксаков наголошував: «Щепкин нашел 
в московском обществе дружеский литературный круг, в который при-
няли его с радостью и где вполне оценили его талант, природный ум, 
любовь к искусству и жажду образования». Це літературне коло було ши-
роким і об’єднувало представників різних ідеологічних течій того часу. 
Такий висновок було зроблено ще за часів Щепкіна, й нам його варто 
пам’ятати. Вячеслав Якушкін, розповідаючи про ювілейні урочистості в 
1855 р., прямо зазначав: «На этом празднике соединились представители 
противоположных лагерей. Михаил Семёнович, связанный тесной друж-
бой с главными сторонниками западнического направления, был также 
близок и со многими славянофилами: на его юбилее замолкла вражда, 
тут искренне соединились и западники, и славянофилы».

Проте це не стосувалося влади. Мало хто знає, що на Щепкіновому 
ювілеї був присутній начальник 2-го округу корпусу жандармів генерал-
лейтенант Степан Перфильєв, за донесенням якого ІІІ відділенням було за-
ведено справу «Про святкування п’ятидесятиріччя служіння мистецтву 
московського актора — артиста Щепкіна».

У книзі Юрія Соболєва «М. С. Щепкин», яка вийшла на початку 30-х рр. 
минулого століття однією з перших в серії «Жизнь замечательных лю-
дей», зазначалося: «Він зберіг любов усіх і сам свою любов поділяв на рів-
ні частини між усіма». Навіть за радянських часів в оцінці громадянської 
позиції Щепкіна була відсутня категоричність, 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, Грановским, он сохранял в то же время 
вполне приятельские отношения с Погодиным, Шевырёвым, и это при-
нималось как нечто естественное» (Записки актёра Щепкина. — М.: Ис-
кусство, 1938. С. 191). Як бачимо, жорстка класова максима завершувалася 
визнанням того, що в обстановці реального часу реальні добрі стосунки 
Щепкіна з крупними представниками різних ідеологічних сил були та 
сприймалися природними. Знайомства Щепкіна з кращими представни-
ками інтелектуальної еліти російського суспільства мали фактично сис-
темний характер. Щепкін умів знаходити спільну мову з сильними світу, 
залишаючись водночас вільним у своїх самовиявах. Якось він написав у 
листі до синів Миколи і Олександра: «На днях от Строганова сына при-
везли альбом ко мне, чтобы я написал что-нибудь в этом альбоме, хотя 
что-либо из какой-нибудь пьесы, я написал из „Ревизора“: „Казенного 
жалованья не хватает даже на чай и сахар“». Дуже цікавий момент, який 
свідчить: популярність Щепкіна була настільки високою, що у знамени-
тій на всю Москву сім’ї Строганових вважали за потрібне отримати його 
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автограф. А Щепкін, який не був у близьких стосунках з попечителем 
Московського навчального округу і Московського університету Сергієм 
Строгановим, вибрав для запису в модному тоді сімейному альбомі майже 
зухвалу фразу.

Особливо важливим для Михайла Щепкіна було знайомство з Сергієм 
Аксаковим, якому він завдячував власним духовним зростанням. Олек-
сандра Щепкіна (Станкевич) писала в своїх спогадах про знайомство ар-
тиста з письменником: «...Близкое отношение было у М. С. Щепкина к 
С. Т. Аксакову, автору „Семейной хроники“; знакомство это, несомненно, 
имело хорошее влияние на дальнейшее развитие таланта М. С. Щепкина; 
в обществе С. Т. Аксакова, в семье его М. С. находил полное удовлетворе-
ние своим умственным интересам... Оба семейства были также знакомы 
между собою: сыновья Щепкина с детства знали сыновей С. Т. Аксако-
ва...»

Про те, наскільки тісними були стосунки Щепкіна і Аксакова уже в 
другій половині 20-х рр., свідчать щоденникові записи Михайла Погоді-
на: «1828. Январь 21. Обедал у Аксакова... Слушал с удовольствием актера 
Щепкина... 1828. Март 3. ...Обедал у Аксакова и с большим удовольстви-
ем говорил с Щепкиным о театре... 1828. Март 14. ...Приезжают ко мне 
Щепкин и Аксаков...»

Щепкін і Аксаков познайомилися у вересні 1826 р., тобто невдовзі піс-
ля переселення письменника в Москву, і з того часу вони дружили. Саме 
до Сергія Аксакова прийшов артист, коли Микола Гоголь доручив йому по-
становку «Ревизора» на московській сцені. Письменник згадував: «Вдруг 
приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему очень неловко ставить „Ре-
визора“, 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 произволу актеров; что если он пожалуется 
репертуарному члену или директору, то дело пойдет еще хуже: ибо дирек-
тор 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 любят и вся дирекция состоит из моих ко-
ротких приятелей (йшлося, передусім, про Михайла Загоскіна, Федора 
Кокошкіна, Степана Гедеонова та ін. — В. М.), что он напишет об этом Го-
голю, который с радостью передаст это поручение мне. Я согласился и ту 
же минуту написал сам в Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, 
почему Щепкину неудобно ставить пьесу и почему мне это будет удобно, 
прибавя, что, в сущности, всем будет распоряжаться Щепкин, только че-
рез меня. Это было первое мое письмо к Гоголю...»

Таким чином, Щепкін фактично познайомив Аксакова з Гоголем, але 
головне, про що свідчить епізод, наскільки близькими були Щепкін і Ак-
саков уже в середині 30-х рр.

Зрозуміло, їхні погляди не завжди збігались, а стосунки були безхмар-
ними. Скажімо, Сергій Аксаков писав сину Івану 29 травня 1846 р. про 
відвідання Щепкіним і Бєлінським Олександри Смирнової в Калузі: «Как 
мне досадно, что я не предупредил Александру Осиповну насчет Белин-
ского и даже Щепкина: жаль, что ты этого не сделал. Мне больно, что она 
допустила их, наравне с тобою, в свое короткое общество и удостоила 
Белинского спора, когда следовало только сказать, что она не хочет слу-
шать его мнений об этом предмете. Щепкин тоже довольно гадок и еще 
больше смешон, проповедуя отчаянные западные идеи, как я слышал».

Але найголовніше полягає в тому, що Сергій Аксаков щиро й щедро 
любив генія Щепкіна й високо цінував його. Ще за життя артиста він 
написав унікальні книги, що й досі служать надійним джерелом вивчен-
ня біографії Щепкіна — «Литературные и театральные воспоминания» 
та «История моего знакомства с Гоголем». Перша з них розповідає про 
Щепкіна серед діячів московського театру, а друга — в процесі підготов-
ки гоголівських спектаклей. На сторінках обох книг немає розгорнутої 
характеристики Щепкіна, проте містяться глибокі оцінки його гри в різ-
них ролях, яскраво зафіксовано живі зв’язки артиста з інтелектуальними 
колами московського суспільства, показано, як впливав Аксаков на твор-
чість Щепкіна.

Скажімо, в «Истории моего знакомства с Гоголем» зустрічаємо розпо-
відь про постановку в лютому 1843 р. гоголівської комедії «Женитьба». 
Аксаков писав Гоголю, що Щепкін погано зіграв роль Подколесіна: «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 тво-
ренья, а Живокини, играя живой характер, не может удерживаться от 
привычных своих фарсов и движений, которые беспрестанно выводят 
его и характера играемого им лица». В результаті, Щепкін, який у лютому 
1843 р. уже п’ять разів зіграв Подколесіна, з травня виходив на сцену в 
ролі Кочкарьова і грав її впродовж п’ятнадцяти років.

Михайло Щепкін у гоголівський час

Друг Миколи Гоголя Аксаков усе життя пильно стежив за творчістю 
Михайла Семеновича, яку цікаво проаналізував до 50-річчя сценічної 
діяльності Майстра. «Несколько слов о М. С. Щепкине С. Т. Аксакова» 
були зачитані його сином Костянтином на ювілейному вечорі в листо-
паді 1855 р.. Промова, написана Сергієм Аксаковим, стала ключовою в 
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ювілейних урочистостях. Журнал «Москвитянин» розповідав: «Когда всё 
было готово в залах и собрались все учавствовавшие... отправились... 
просить честимого гостя к обеду. Лишь только он показался дверях, гря-
нула 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 дея-
тельности Щепкина, сочиненное отцом его С. Т. Аксаковым. Прекрас-
ная статья была прослушана с глубочайшим вниманием. Щепкин плакал, 
следя за годами своей жизни, перелетавшими один за другим в его во-
ображении, начиная с первого дня, когда он, бедный мальчик, из суф-
лерской конурки явился на сцену. У слушателей не раз вырывались кли-
ки похвалы. Окончание было покрыто рукоплесканиями. Эта речь дала 
смысл всему празднику: всякий увидел ясно, понял, оценил достоинства 
и заслуги художника». Послухаємо дещо з тієї промови, що вже давно ста-
ла класичною:

«Во все пятьдесят лет театральной службы Щепкин не только не про-
пустил 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 репети-
руя 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 шко-
лою искусства; везде находил он что-нибудь заметить, чему-нибудь нау-
читься, естественность, верность выражения (чего бы то ни было), беско-
нечное разнообразие и особенности этого выражения, исключительно 
принадлежащие каждому отдельному лицу, действие на других таких осо-
бенностей — все замечалось, все переносилось в искусство, все обогаща-
ло духовные средства артиста».

Сергій Аксаков зазначав, що спостерігав за Щепкіним у громадській 
атмосфері, нерідко бачив, як у компанії, серед гучних промов і дискусій 
Щепкін про щось замислювався. Письменник іноді примушував артиста 
зізнатися, що тоді він думав про якесь важке місце ролі, котре завдяки 
новій думці, почутій з вуст присутнього, раптом починало сяяти новим 
світлом і відкривало сильний і простий сценічний хід. «Иногда одно за-
мечание, 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 со-
вершенствовались постепенно и постоянно. Никогда Щепкин не жерт-

вовал 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 охот-
но жертвовал самолюбием, если характер играемого лица не искажался 
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 Майстра, 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 призвани-
ем 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 проникливий Аксаков наголосив унікальну вимогливість 
артиста до самого себе, завдяки чому він впродовж десятиліть зачарову-
вав 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 дово-
лен 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 „Ревизо-
ре“?.. 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; мра-

чен наш небосклон; строго испытание... Но всегда время отдавать спра-
ведливость 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 малоро-
сійську народність, а, головне, показав художню й літературну самостій-
ність і повноцінність тогочасного українського театру.

«Итак, благодарность ему за доставление нам в продолжение стольких 
лет высоких наслаждений, сердечных и умственных! Благодарность за 
благотворные слезы и благодетельный смех!»
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Театральне життя Щепкіна складалося непросто. Петро Жур, який 
зацікавився ним у зв’язку з зустрічами артиста з Тарасом Шевченком 
у середині 40-х рр., зазначив таке: «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“. Гер-
цен узяв діяльну участь у постановці цієї п’єси... 7 лютого п’єсу було зігра-
но в бенефіс Щепкіна, який виконав у ній роль лихваря Оверріча» (Жур 
Петро. Дума про огонь. — К.: Дніпро, 1985. С. 27–28).

Справді, Олександр Герцен писав Миколі Кетчеру: «Бенефис Щеп-
кина шёл хорошо, театр был битком набит...» Утім, це мало стосувало-
ся прем’єри Ф. Мессінджера, бо, як свідчив Герцен, «пьесу публика на 
первый случай не раскусила». Зате глядачі були просто в захваті від 
Щепкіна в ролі Чупруна в спектаклі «Москаль-чарівник» Котляревсько-
го, який було включено до бенефісу. Артист добре знав, як шанують мо-
сквичі цю виставу, де він грав Чупруна вже понад чверть століття, по-
чинаючи з Полтавського театру, а в Малому театрі — з 1829 р. У жовтні 
1844 р. Щепкін із незмінним успіхом співав малоросійські куплети Чу-
пруна 12 разів (!).

Цікаво, що 23 січня 1845 р. у «Московских ведомостях» було надрукова-
но статтю «Надежды на бенефис М. С. Щепкина», в якій автор, знаючи 
про те, що Михайло Семенович буде вперше виступати в п’єсі Ф. Мессін-
джера «Новий спосіб платити старі борги», порадив артистові постави-
ти до бенефісу і п’єсу «Москаль-чарівник»: «Благодаря редкому таланту 
М. С. Щепкина, эта небольшая малороссийская опера еще недавно рас-
шевелила Петербург... и побудила к изданию там портрета Щепкина в 
роли бесценного Москаля».

15 лютого 1845 р. спектакль Ф. Мессінджера «Новий спосіб платити 
старі борги» відбувся вдруге. За словами Герцена, під фінал Щепкін грав, 
як «великий артист». Друзі Михайла Семеновича турбувалися і справді 
хотіли допомогти йому з цією п’єсою. Проте після другої вистави артист 
більше ніколи не грав у спектаклі Ф. Мессінджера! Тому годі й говорити 
про пов’язане з ним «оновлення репертуару».

Насправді Щепкін грав в основному свій старий репертуар. На почат-
ку 1845 р. (до приїзду Шевченка в Москву) він виступив у Малому театрі 
в ролях: Ланфранко в драмі К. Д. Яфимовича «Еспанйолетто, або Батько 
і художник»; Пузирькова в комедії Ж.-Ф.-А. Байара і О. Ж. Вальї «Війна 
з тещею»; Прикупка в комедії П. І. Григор’єва «Герої преферансу»; Роз-
мазні у водевілі Д. Т. Лєнського «В людях ангел — не дружина!»; Готьє в 
комедії-водевілі Е.-В. Араго і П. Вермона «Записки демона»; Кривосудо-
ва в комедії В. В. Капніста «Ябеда». Крім того, на сцені Великого театру 
Щепкін грав: Досажаєва в комедії Р.-Б. Шерідана «Школа лихослів’я»; 
Свистунова у водевілі «Полька в С.-Петербурзі»; Іволгіна в комедії  

П. І. Григор’єва «Наречений, чемодан і наречена», Турусіна в комедії 
М. М. Загоскіна «Урок холостим»... Більшість з цих ролей не давали Щеп-
кінові справжньої творчої насолоди, і артист страждав через це.

У «Петербургских записках 1836 года» Гоголь писав: «Положение рус-
ских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонасе-
ление, а им дают лица, которых они и в глаза не видели. Что им делать с 
этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-
то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной 
страсти и резкой физиономии? где выказаться? на чем развиться талан-
ту? Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, на-
ших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое 
дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный — как 
связанный заяц...» У цих емоційно-точних словах — і Гоголеве бачення 
перспективи розвитку російського театру, і вказівка на ті характери, які 
міг би геніально зіграти Щепкін.

Нагадаю, що Щепкін, задихаючись від пустопорожніх п’єс, скаржився 
артисту Івану Сосницькому: «Я приходил уже в какое-то не спящее, но 
дремлющее состояние». Це добре розумів Гоголь, який у записній книжці 
за 1842–1851 рр. занотував: «О театре. Искусство упало. Высокие доблес-
ти, величие духа, все, что способно поднять, возвысить человека, явля-
ются редко. Все или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной, 
или выдуманная чудовищная страсть, близкая к опьянению и которой 
автор старается из всех сил дать право гражданства, составляют содер-
жание нынешних пиэс». Ще цікавіше познайомитися з нотаткою у запис-
ній книжці за 1845–1846 рр.: «О Щепкине. Вмешали в грязь, заставляют 
играть мелкие, ничтожные роли, над которыми нечего делать. Заставля-
ют то делать мастера, что делают ученики. Это всё равно, что архитекто-
ра, который возносит гениально соображенное здание, заставляют быть 
каменщиком и делать кирпичи».

Взагалі творча невдоволеність і нереалізованість, зумовлені відсутніс-
тю гідного репертуару і свавілля театральних чиновників, супроводжу-
вали Щепкіна все життя. Зокрема, в жовтні 1842 р. він писав Гоголю:  
«...Репертуар нисколько не изменился, 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 на-
чальство». Минуло шість років, і Михайло Семенович писав сину: «Заня-
тие мое по службе сделалось мне несносно, даже отвратительно, потому 
что из артиста делают поденщика; репертуар преотвратительный — не 
над чем отдохнуть душою... Все это вместе разрушает 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, совест-
но выходить перед публику...» Відомий артист і драматург Олександр 
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Южин-Сумбатов якось зауважив, що серед величезної кількості — «не 
менше семи, восьми сот ролей», — зіграних Щепкіним, «ми знайдемо 
ледве десять, які були варті його» (Южин-Сумбатов А. И. Воспоминания. 
Записи. Статьи. Письма. — М.-Л.: Искусство, 1941. С. 419).

У цьому контексті важливо наголосити роль гоголівського «Ревизо-
ра» у творчості Щепкіна. Його постановці у Малому театрі передувала 
прем’єра в Александринському театрі в Санкт-Петербурзі, що була сприй-
нята неоднозначно. Пригнічений Гоголь з цього приводу писав Щепкіну 
29 квітня 1836 р.: «Посылаю вам „Ревизора“. Может быть, до вас уже до-
шли 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 свя-
того, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские про-
тив меня, купцы против меня, литераторы против меня... Теперь я вижу, 
что значит быть комическим писателем».

Тоді Гоголь вирішив, що тільки постановка «Ревизора» в Малому те-
атрі може виправити ситуацію, а московська доля п’єси, на його думку, 
залежала від участі в ній геніального Щепкіна. Драматург писав артис-
тові: «...вы должны непременно из дружбы ко мне, взять на себя все 
дело постановки ее. Я не знаю никого из актеров 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 трудней роль во всей пьесе — роль 
Хлестакова. 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» (виділено мною. — В. М.).

Безутішний Гоголь скаржився: «Я такое получил отвращение к театру, 
что одна мысль о тех неприятностях, которые готовятся для меня еще на 
московском театре, в силу удержать поездку в Москву и попытку хлопо-
тать о чем-либо... У меня недостает боле сил хлопотать и спорить. Я устал 
и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. 
Бог с ними со всеми! Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать те-
перь бог знает куда!!»

Тим часом Михайло Семенович прочитав «Ревизора» і з захопленням 
прийняв його. Це було зумовлено розчаруванням артиста в тодішньо-
му театральному репертуарі і його внутрішньою готовністю сприймати 
принципово нову драматургію Гоголя. Цікаво, як 8 січня 1836 р. Михай-
ло Погодін записав у щоденнику суть розмови з артистом: «...Вечером 
Щепкин. Об упадке театра и комедии. — Комедии Гоголя должны сделать 
эпоху в истории театра русского и восстановить его».

На першому виданні «Мертвых душ», подарованому Щепкіну, Гоголь 
написав: «Моему доброму и бесценному Михайлу Семёновичу Щепкину 
от Гоголя».

7 травня 1836 р. Щепкін писав Гоголю, який збирався до Італії:
«Благодарю вас от души за «Ревизора», не как за книгу, а как за ко-

медию, которая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я со-
вершенно ожил. Давно уже я не чувствовал такой радости, ибо, к не-
счастью, 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 просто 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 движе-
ние. Прощайте. Простите, что оканчиваю без чинов. Ваш М. Щепкин» 
(виділено мною. — В. М.).

Михайло Погодін яскраво свідчив про тодішній душевний стан артис-
та 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 по-
становки «Ревизора» в Малому театрі. Зазначимо тільки, що це сталося 
значною мірою завдяки Михайлу Щепкіну та Сергію Аксакову. Прем’єра 
відбулася 25 травня 1836 р., цікаву рецензію невдовзі було опубліковано 
в журналі «Молва». В ній, зокрема, гра Щепкіна оцінювалася досить кри-
тично: «Первую роль занимал г. Щепкин, и выполнял её по средствам 
своим хорошо. Он не усиливал, не пародировал нигде, но всё-таки, он, 
представляя городничего, не был им, не превратился в него, а этого 
должно от него требовать, потому что он один из тех людей, которые 
действуют с знанием... Мы должны упрекать г. Щепкина, а вместе с ним 
и всех артистов без исключения за эту болтовню, скороговорку, вовсю не 
согласную с духом пьесы...»

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 вихвалялися. 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 до-
сяг вершини в новій ролі. Власне, нас і цікавить лише констатація того, 
що Щепкін геніально грав Городничого. Це засвідчили його сучасники. 
Скажімо, Бєлінський з часом писав: «Он всегда играл роль городничего 
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превосходно, но теперь становится хозяином в этой роли и играет её с 
большею и большею свободою». Сам Гоголь зізнавався артисту в грудні 
1842 р.: «Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которо-
го 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 Го-
родничого, зіграна артистом у «Ревизоре», стала в один рівень з творін-
ням драматурга: «Он не помощник автора, но соперник его в создании 
роли». Гоголь сам засвідчив це: «В таком совершенстве, в такой оконча-
тельности, так сознательно и в таком соображенье всего исполнить роль 
свою — нет, это что-то выше обыкновенной передачи. Это второе созда-
нье, творчество!..» 

Цікаву замальовку про цю роль залишила невістка артиста Олексан-
дра Щепкіна: «В „Ревизоре“ в роли городничего, живая, но не суетли-
вая игра М. С. рисовала вам человека, глубоко уверенного в себе и сво-
ей смышлённости, опытного и спокойного, привыкшего властвовать в 
своём мирочке. В конце пьесы вы видите его обманутым, но не разбитым: 
он снова является старшим в семье и, презрительно упоминая о случай-
ной ошибке, о пустом фанфароне, смеётся только над легкомыслием 
женщин. Всё это ясно выражалось в походке, в движениях и интонациях 
М. С. в этой роли».

Та залюблений у Гоголя Щепкін повів себе рішуче й жорстко, коли дра-
матург написав у 1846 р. «Развязку „Ревизора“» і звернувся 24 жовтня з 
нею до Майстра:

«Михаил Семенович! Вот в чем дело: вы должны взять в свой бене-
фис „Ревизора“ в его полном виде, то есть следуя тому изданию, которое 
напечатано в полном собрании моих сочинений, с прибавлением хвос-
та, посылаемого мною теперь. Для этого вы сами непременно должны 
съездить в Петербург, чтобы ускорить личным присутствием ускорение 
цензурного разрешения... Что же касается до прилагаемой при сем „Раз-
вязки "Ревизора"“, которая должна следовать тот же час после „Ревизора“, 
то вы, прежде чем давать ее разучать актерам, вчитайтесь хорошенько в 
нее сами, войдите в значенье и в крепость всякого слова, всякой роли, 
так, как бы вам пришлось все эти роли сыграть самому, и, когда войдут 
они вам в голову все, соберите актеров и прочитайте им, и прочитайте 
не один раз, — прочитайте раза три-четыре или даже пять... Бенефис ваш 
будет блистателен».

Але Щепкін, як і його приятелі «західники», «Развязки „Ревизора“» не 
прийняв. Зіткнувшись з цим неприйняттям і в колі своїх друзів, Гоголь 
відмовився від її публікації. Втім, кілька років потому Щепкін, здається, 
переглянув своє ставлення до «Развязки „Ревизора“». 

Артист грав Городничого понад 27 літ і востаннє вийшов у цій ролі на 
сцену в 1863 р., у Керчі, за місяць до смерті. Скільки городничих пройшло 

за цей час перед різними глядачами і в різних куточках країни! Кожний 
новий спектакль з Щепкіним не був схожий на попередній, артист вно-
сив все нові й нові кольори й нюанси в образ, який, дякуючи йому, став 
еталонним і хрестоматійним. «Ревизор» продовжив театральне життя 
самого Щепкіна, і сам Тарас Шевченко переконався в цьому в Нижньому 
Новгороді: «Какая живая, свежая, поэтическая натура! Великий артист...» 
З «Репертуара М. С. Щепкіна», складеного Теодором Гріцем, дізнаємось, 
що в 1857 р. Городничого Щепкін грав дев’ять разів, у тому числі в Ниж-
ньому Новгороді між 25 і 29 грудня.

Щепкін до кінця життя був вдячний Гоголю за роль Городничого. 
Письменник Іван Панаєв згадував: «После „Ревизора“ любовь к Гоголю 
превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил о нем или чи-
тал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались 
слезы... Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Го-
голя с несказанным умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: „Ка-
ков! Каков!“ И в эти минуты голос и щеки его дрожали».

Це дуже схоже на те, як артист сприймав поетичні твори ще одного 
свого великого земляка — Шевченка. До речі, в згаданому листі до Щепкі-
на від 29 квітня 1836 р. Гоголь підписався: «От души обнимаю вас и прошу 
не забывать вашего старого земляка, много, много, любящего вас Гого-
ля» (виділено мною. — В. М.).

Гоголівська драматургія оживила й надовго зберегла сценічний геній 
Щепкіна. Майстер грав Городничого в «Ревизоре» понад чверть століт-
тя, в гоголівській «Женитьбе» Михайло Семенович грав Подколесіна і 
Кочкарьова впродовж 15 років (з лютого 1843 р. до червня 1858 р.), а в 
«Игроках» — Утішного 20 років (з лютого 1843 р. до січня 1863 р.).

Можна впевнено сказати, що гоголівські комедії «Ревизор» і «Же-
нитьба» з геніальною участю Михайла Щепкіна знаменували появу сер-
йозного, самобутнього російського театру, визнаного в європейському 
масштабі. Таким чином, вклад України в створення такого театру в Росії 
неможливо переоцінити.

У 30–40-х рр. ХІХ століття Михайло Щепкін жив у Великому Спасько-
му провулку, названому на честь церкви Спаса Преображення на Пісках 
у Сретенській дільниці міста. Він був страшенно радий, коли в 1830 р. 
вдалося нарешті купити власний будинок. У найменуванні адреси з гор-
дістю підкреслював: «Адрес ко мне: в Москве, в Большом Каретном ряду, 
в приходе Спаса, что на Песках, в собственном доме». Поріг цього дому 
переступав Олександр Пушкін, у ньому Щепкін познайомився з Мико-
лою Гоголем. Але радість не була повною, а з часом і зовсім затьмарилася 
боргами, взятими для купівлі будинку, які не вдалося виплатити. 17 років 
потому його довелося продати, і Щепкін із гіркотою повідомляв Гоголя: 
«Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остаются за уплатою и с 
наёмом годовой квартиры 1500 р. — вот всё мое состояние!».
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Досить поглянути на карту Москви, аби зрозуміти, що, буваючи в 
Щепкіна у Великому Спаському провулку, Микола Гоголь й Тарас Шев-
ченко познайомилися з Садовим кільцем, принаймні, на відрізку Садово-
Каретної, Садово-Самотьочної, Садово-Сухаревської вулиць, з районом 
Сухаревки і Трубної площі, Цвєтного бульвару, який виник у 1830 р. 

Олександра Щепкіна (Станкевич) згадувала: «Михаил Семёнович жил 
в то время в собственном доме, в Спасском переулке, на Садовой, неда-
леко от Цветного бульвара... Михаил Семёнович решился призанять де-
нег и купить этот дом ещё в 1830 году и жил в нём до конца 40-х годов. 
При доме был большой сад с фруктовыми деревьями, с клумбами для цве-
тов около небольшой террасы, на которую выходила дверь из гостиной 
дома. В доме и в жизни семьи Михаила Семёновича сохранился тот быт, 
к которому он привык исстари в провинции, когда живал в Курской и 
Полтавской губернии».

Доречно нагадати, що з приїздом до Москви за майже десять років до 
зустрічі з Гоголем і за два десятиліття до знайомства з Шевченком артист 
спочатку поселився в тихій патріархальній частині міста — в Замоскво-
річчі, населеному в основному міщанами й купцями. Життя тут було спо-
кійне, замкнене в сімейному побуті. В довгих провулках не було жвавого 
руху і рідко коли гриміла мостовою карета, на яку майже завжди вигляда-
ли з вікон... Щепкін винайняв чималий будинок у купця Аралова поруч 
із церквою Миколи Чудотворця (Різдва Богородиці) в «Якимской части 
по Кисельному переулку». Добре, що Якиманка не вважалася центром, 
і ціни були помірними. Разом з тим, вийшовши з великого двору, перед 
очима відкривалася велична й мальовнича панорама Кремля.

Цікаво, що майже поруч із першим помешканням Щепкіна знаходив-
ся двоповерховий будинок диякона Никифора Максимова, відданий у 
найм колезькому секретареві Миколі Федоровичу Островському. Саме у 
рік приїзду Щепкіна в Москву — в 1823-му — у Миколи Островського на-
родився син — майбутній видатний драматург Олександр Миколайович 
Островський, який заклав основи національного репертуару російського 
театру. Три десятиліття потому Островський стане основним драматур-
гом Малого театру, в якому Щепкін, буде першим актором. За Малим теа-
тром, як відомо, згодом закріпилася назва «Дім Щепкіна».

До Щепкіна переїхали старші доньки Фекла й Олександра. Вони 
швидко подружилися з донькою господаря будинку. Пізніше купець Ара-
лов розорився, будинок пішов на сплату боргів, а Тетяна Аралова, коли 
Щепкін переїжджав на нове місце, з благословення батьків назавжди 
ввійшла в сім’ю Михайла Семеновича, вчилася разом з його доньками, 
допомагала по господарству, «з замечательным терпением и добротой 
ухаживала за больными... Многие из членов семьи Михаила Семёновича 
жили и умерли на руках её». Коли захворів старший син Щепкіна Дмитро 
Михайлович, і лікарі порадили йому лікування за кордоном, Тетяна Ара-

лова поїхала з ним. Він справді помер у неї на руках. Усі в домі її любили і 
не уявляли життя без неї.

Домашній побут Щепкіних визначала велика й дружна родина, в якій, 
до речі, завжди жили люди, яким артист допомагав. Цікаві спогади про 
це залишила актриса Олександра Шуберт:

«В его дом я попала еще девочкой лет семи-восьми, в конце 30-х го-
дов, и постоянно гостила в его семье. Из детских воспоминаний осталось 
у меня: его собственный дом у Спаса на Песках на Садовой, с большим 
двором и садом; огромная семья, состоявшая из старушки матери, жены, 
семерых детей, трех сестер (одна из них вдова с взрослой дочерью) и бра-
та, недавно умершего. Кроме родни, у него жили: вдова актера Барсова 
(йшлося про одного з власників театру в Курську, в якому вперше виступав 
Щепкін, артиста Петра Єгоровича Барсова. — В. М.), которому Щепкин 
считал себя обязанным своей сценической карьерой, — пять человек де-
тей Барсова (насправді дітей було шестеро. — В. М.), бедная девица Татья-
на Михайловна Аралова, парикмахер Пантелей Иванович, вывезенный 
Михаилом Семеновичем с его стороны, и какой-то параличный стари-
чок, который имел особую комнату и несколько лет не вставал с постели. 
Не помню по имени и кто он был такой. На мой детский вопрос, за что 
за ним так ухаживают, получила в ответ, что он всех детей грамоте даром 
учил... Дом был полон жизни. За стол садилось каждодневно не менее 
двадцати человек; постоянно были посторонние. Иногда по вечерам сам 
Михаил Семенович играл с детьми в бабки. В то время не принято было 
жить на даче; поэтому летом часто составлялись поездки с кушаньем и 
самоваром по окрестностям Москвы. Молодежь пешком, а старушки и 
мы, ребятки, в коляске. Больше одной коляски не помню: уж очень за-
печатлелось в памяти идущее пешком целое народонаселение. Хорошо 
было, весело, просто!»

За словами самого Щепкіна, в 1831 р. «семейство моё состояло... из 
двадцати четырёх человек», а в 40-х рр. у сім’ї було чотирнадцять осіб, 
не рахуючи молодих і старих людей, які тимчасово, а то й постійно жили 
в домі артиста. Пам’ятаймо, що в ті часи часто-густо було непереливки 
з грошима. Зберігся лист Щепкіна до Погодіна, написаний наприкінці 
1830 р., в якому артист просив: «Не можете ли вы одолжить меня до жа-
лованья тремястами рублями, чем бы весьма много одолжили вашего раз-
все-препокорнейшего слугу Михайла Щепкина». У вересні 1834-го дяку-
вав того ж Погодіна: «Душевно благодарю, что не отказались пособить 
мне. Ежели можно, вручите сыну обещанную вами тысячу рублей...» Важ-
ливі й точні штрихи до сімейного життя Щепкіна знаходимо в спогадах 
Олександри Щепкіної (Станкевич):

«В 40-х годах, в Москве, его, известного уже артиста и всеми уважаемо-
го человека, окружала большая семья: жена, отличавшаяся замечательной 
добротой, как и сам М. С. Щепкин, взрослые сыновья, дочери и воспи-
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танники. Дом М. С. Щепкина часто наполнялся его старыми и молодыми 
знакомыми и друзьями; но он и всегда был полон его собственною се-
мьей, его родными, живущими у него, и разными старушками, которым 
давал он у себя приют ради их старости. Это было что-то вроде домаш-
ней богадельни, порученной заботливости жены его и одной немолодой 
девушки, которая воспитывалась у них в доме. Таков был состав семьи 
М. С. Щепкина, и все в ней деятельно суетились, шумели и о ком-нибудь 
заботились, и все в ней было полно жизни в самых разнообразных прояв-
лениях. По комнатам двигались дряхлые старушки в больших чепцах; тут 
же расхаживали между ними молодые студенты, сыновья М. С. Щепкина 
и их товарищи. Часто среди них появлялись молодые артистки, вместе с 
ними игравшие на московской сцене, и подходили к хозяину с поцелуями. 
Поцеловать М. С. Щепкина считалось необходимым. Его обыкновенно 
целовали все — молодые и пожилые дамы, и знакомые, и в первый раз его 
видевшие: это вошло в обычай. „Зато ведь, — говорил М. С. Щепкин, — я 
и старух целую!“ Он пояснял этими словами, какую дань он платит за по-
целуй молодых дам.

В центре этой разнообразной семьи и посетителей вы видели само-
го М. С. Щепкина, его полную, круглую фигуру небольшого роста и с 
добродушным лицом».

Щепкін любив свою родину, робив для неї все можливе й, водночас, по-
чувався боржником перед рідними. В травні 1847 р. писав Миколі Гоголю 
у Франкфурт: «У меня было в жизни два владыки: сценическое искусство 
и семейство. Первому я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно; 
искусство на меня, собственно, не может жаловаться; я действовал не-
утомимо и по крайнему моему разумению, перед ним я прав. В отноше-
нии же последнего, положа руку на сердце, я не могу этого сказать. Стало 
быть, я должен стараться поправить то, что так долго было упускаемо».

До речі в згаданому листі Михайло Семенович пояснював Гоголю, чому 
він не міг приїхати до нього за кордон, хоча Микола Васильович обіцяв 
допомогти з грошима — тисячу, а то й півтори тисячі рублів: «Мне двинуть-
ся нельзя без верных пяти тысяч пятисот рублей. Вас это удивит, а я вам 
это объясню: у меня останется дома, кроме прислуги, 17 человек; им про-
жить нужно 1000 рублей в месяц. А как поездка моя никак не может быть 
меньше трех месяцев, следовательно, им надо три тысячи, а мне на вояж 
2500 р. Видите ли, эта сумма необходима — нет ее, и я должен лишить себя 
всегдашней моей мечты. Мне нужно видеть заграничные театры, очень 
нужно, незнание языка меня не пугает, главное я пойму, и оно необходи-
мо мне для моих записок, в конце которых хочу изложить свой взгляд 
на драматическое искусство вообще и в чем состоит особенность каж-
дого театра в Европе в настоящее время. Это будет окончательным де-
лом моей практической деятельности! Итак, вы сами видите, как бы это 
было мне полезно для будущего... Конечно, много выиграла бы мысль, 

что для меня и для моей цели очень было бы полезно; но 5500 рублей 
ставят этому перепону. Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня 
остаются за уплатою и с наемом годовой квартиры 1500 рублей — вот все 
мое состояние! Да ежели бы его осталось и столько, сколько нужно для 
вояжа, то я и тогда не мог бы им пожертвовать. Это было бы поступлено 
мною бессовестно в отношении моего семейства». Коли в 1853 р. Щепкін 
побував у Парижі, то його дружина скаржилася сину Олександру Михай-
ловичу, що «отец все охает, на что он ездил в чужие края, ибо денег много 
проездил...» У Михайла Семеновича був розкішний срібний гаманець з 
гравіруванням і позолоченням, на якому не випадково красувався напис: 
«Тот без нужды живёт, кто деньги бережёт». Цю дорогу річ Щепкін пода-
рував онукові Вячеславу Миколайовичу. Втім, сам артист не вмів берегти 
гроші, бо постійно турбувався про велику сім’ю. В січні 1857 р. після сво-
го бенефісу в Малому театрі написав сину Миколі Михайловичу: «Сбор 
был 1200 р. серебром. Был бы больше, но в этот день был большой бал у 
Закревского. Ну, да больше или меньше для меня всё равно, потому что 
от неумения жить в годовом итоге все будет нуль».

Батьківське кредо вже немолодий Щепкін якось сформулював у листі 
до сина Олександра Михайловича: «Всегда помни, что наша жизнь уже 
кончена, мы уже живём в вас, мои милые».

З часу першої зустрічі між Щепкіним і Гоголем відразу встановилося 
взаєморозуміння, яке тривало роками. Щепкіну письменник довіряв свої 
творчі таємниці, передусім, в драматургії. Скажімо, найперше від Щепкі-
на стало відомо, що Гоголь писав комедію «Владимир третьей степени», 
яку не закінчив, і навіть читав йому окремі сцени. Героєм її була людина, 
яка поставила собі за мету життя одержати хрест святого Володимира 
3-го ступеня. Особливо схвально Щепкін говорив про сцену, в якій чи-
новник, сидячи перед дзеркалом, уявляє, що нагорода вже на ньому. На-
прикінці п’єси герой втрачав розум і вважав самого себе Володимиром 
3-го ступеня.

Вкрай важливим став збіг їхніх поглядів у духовній сфері, в галузі літе-
ратури й мистецтва. Щепкін вважав: «Забава забавою, но развивалось бы 
искусство, которое так полезно для народа. Во все века искусство было 
впереди массы, а потому добросовестно занявшись оным, нечувствитель-
но и масса подвинется вперёд». З свого боку Гоголь ніби вторив артис-
тові: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если принять 
в соображение то, что в нём может поместиться вдруг толпа... и вся эта 
толпа, ни в чём не сходная между собою... может вдруг потрястись одним 
потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим 
смехом».

Спільність поглядів на роль вітчизняної культури, зокрема, драматур-
гії в розвитку театральної справи в Росії сприяли тому, що знайомство з 
Щепкіним підштовхнуло Гоголя до написання геніальних п’єс, а п’єси ці 
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буквально вдихнули в артиста животворний струмінь, дали змогу йому 
піднести своє мистецтво на нову височину.

Артист охоче читав прозові твори Гоголя в колі друзів, у клубах, у га-
строльних поїздках у провінції. Найулюбленішими були «Старосветские 
помещики», «Шинель», «Тарас Бульба». Величезним успіхом користува-
лося читання Щепкіним «Тараса Бульбы». Наприклад, журнал «Москви-
тянин» (№ 8 за 1841 р.) писав: «Надобно слышать его, когда он примет-
ся за Тараса Бульбу; надобно вглядеться в выражение его лица; надобно 
ловить звуки его голоса. Как он забавен в первой главе повести, и между 
тем как непреклонный характер его уже предвещает грядущие бедствия! 
Описание степей Запорожья так живо, как будто слышишь шелест травы 
и видишь приседающих лыцарей. Но как ужасен он в сцене сыноубийства, 
как тяжело слышать из уст его это громовое: „Что, сынку?!“ Как больно 
смотреть на этого старца, плачущего по своем милом Остапе! Когда он 
рассказывал нам словами Гоголя все ужасы казни Остапа в присутствии 
миллиона народа и на вопль сына: „Слышишь ли, батько?“ — ответил за 
Бульбу: „Слышу, сынку“, я вздрогнул вместе с миллионом народа... Благо-
дарю, благодарю тебя великий артист! Ты выяснил мне многие тайны 
твоего высокого искусства, и я жалею об одном, что не могу достойно 
описать тебя...»

Ось ще одне захоплене свідчення про читання Щепкіним іншого 
його твору уже після його смерті , знайдене в «Московских ведомостях» 
(23 вересня 1852 р.): «Недавно также мы имели случай присутствовать 
при чтении М. С. Щепкиным у одного из здешних литераторов неиздан-
ной пьесы Гоголя „Развязка "Ревизора"“. В двух местах при чтении слёзы 
нашего гениального комика... прерывали чтение. В других местах всеоб-
щий смех покрывал слова его не раз».

Михайло Щепкін обожнював свого друга, і Микола Гоголь відповідав 
йому сердечною взаємністю. Цікаво, як Гоголь відповідав у 1842 р. із Риму 
Щепкіну на його скарги про труднощі репертуару та й взагалі театрально-
го життя, напучуючи свого набагато старшого друга:

«А на театральную дирекцию не сетуйте, она дело свое хорошо делает: 
Москву потчевали уже всяким добром, почему ж не попотчевать ее не-
мецкими певцами? Что же до того, что вам-де нет работы, это стыдно вам 
говорить. Разве вы позабыли, что есть старые заигранные, заброшенные 
пиэсы? Разве вы позабыли, что для актера нет старой роли, что он нов веч-
но? Теперь-то именно, в минуту, когда горько душе, теперь-то вы должны 
показать в лицо свету, что такое актер. Переберите-ка в памяти вашей 
старый репертуар да взгляните свежими и нынешними очами, собравши в 
душу всю силу оскорбленного достоинства... Смешно думать, чтобы вы мо-
гли быть у кого-нибудь во власти. Дирекция все-таки правится публикою, а 
публикою правит актер. Вы помните, что публика почти то же, что застен-
чивая и неопытная кошка, которая до тех пор, пока ее, взявши за уши, не 

натолчешь мордою в соус и покамест этот соус не вымазал ей и носа и губ, 
она до тех пор не станет есть соуса, каких не читай ей наставлений. Смеш-
но думать, чтоб нельзя было наконец заставить ее войти глубже в искус-
ство комического актера, искусство, такое сильное и так ярко говорящее 
всем в очи. Вам предстоит долг заставить, чтоб не для автора пиэсы и не 
для пиэсы, а для актера-автора ездили в театр... Позаботьтесь больше все-
го о хорошей постановке Ревизора! Слышите ли? я говорю вам это очень 
сурьезно! У вас, с позволенья вашего, ни в ком ни на копейку нет чутья! Да 
если бы Живокини был крошку поумней, он бы у меня вымолил на бене-
фис себе Ревизора и ничего бы другого вместе с ним не давал, а объявил 
бы только, что будет Ревизор в новом виде, совершенно переделанный, с 
переменами, прибавленьями, новыми сценами, а роль Хлестакова будет 
играть сам бенефициант — да у него битком бы набилось народу в театр. 
Вот же я вам говорю, и вы вспомните потом мое слово, что на возобнов-
ленного Ревизора гораздо будут ездить больше, чем на прежнего. И заруби-
те еще одно мое слово, что в этом году, именно в нынешнюю зиму, гораздо 
более разнюхают и почувствуют значение истинного комического актера. 
Еще вот вам слово: вы напрасно говорите в письме, что стареетесь, ваш та-
лант не такого рода, чтобы стареться. Напротив, зрелые лета ваши только 
что отняли часть того жару, которого у вас слишком очень много, который 
ослеплял ваши очи и мешал взглянуть вам ясно на вашу роль... Если вы 
этого не слышите и не замечаете сами, то поверьте же сколько-нибудь 
мне, согласясь, что я могу знать сколько-нибудь в этом толк. И еще вот вам 
слово: благодарите Бога за всякие препятствия. Они необыкновенному 
человеку необходимы: вот тебе бревно под ноги — прыгай! А не то подума-
ют, что у тебя куриный шаг и не могут вовсе растопырить ноги! Увидите, 
что для вас настанет еще такое время, когда будут ездить в театр для того, 
чтобы не проронить ни одного слова, произнесенного вами, и когда будут 
взвешивать это слово. Итак, с Богом за дело!»

Дуже характерний лист із напучуванням й порадами молодого пись-
менника набагато старшому за віком артисту.

осип Бодянський і Микола Гоголь

осип Бодянський до зустрічі з Миколою Гоголем

В історичних працях найчастіше зазначається, що Осип Бодянський 
народився 3 листопада 1808 р., бо саме так скрізь писав і говорив про 
себе сам Бодянський. Коли в 1855 р. вийшов у світ «Биографический 
словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского 
университета», то в статті про Бодянського, безперечно, з його пода-
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чі, було записано: «Род. 1808 г., ноября 3-го дня». Більше того, на самоті 
17 липня 1857 р. Бодянський записує в щоденнику цю ж дату: «3 ноября 
1808 года».

Проте дослідник і видавець Ніл Попов через два роки після смерті 
Бодянського показав, що насправді 3 листопада Бодянського було охре-
щено. Точний день народження через відсутність метричного свідоцтва 
встановили лише в 1831 р.: «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 р. (Попов Нил. Осип Максимович 
Бодянский в 1831–1849 годах. // Русская старина, 1879. Т. XXVI. С. 461). 
31 жовтня називав днем народження Бодянського один із перших його 
біографів Микола Василенко, ця дата зустрічається в дореволюційних 
довідкових виданнях 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 по-
віту Полтавської губернії (тепер районний центр Чернігівської області). 
Народився він у сім’ї небагатого українського священика Максима Гаври-
ловича Бодянського. Мати, можливо, походила зі збіднілих дворян, бо за 
нею числилося декілька душ кріпосних селян.

Батька й матір Осип Максимович сердечно любив і все життя про них 
піклувався. Листи до них, починаючи з тринадцятирічного віку, він не-
змінно починав словами: «Дражайшие родители, батюшка и матушка!» 
або «Дражайшие родители!» Наприкінці писав: «С истинным моим по-
чтением и сыновнею любовью есмь ваш покорнейший и преданнейший 
сын и слуга Осип Бодянский». Або: «Остаюсь вашим покорнейшим и пла-
менно любящим сыном и слугою». Синівський пафос був абсолютно щи-
рим і глибоким.

Батько зробив усе можливе, аби Осип вступив до Полтавської духовної 
семінарії в місті Переяславі (нині Переяслав-Хмельницький) і навіть ви-
найняв йому квартиру, тоді як більшість вихованців семінарії жили в ін-
тернаті. Життя на свободі сприяло формуванню незалежного характеру 
молодого семінариста, він завжди цінував певну внутрішню розкутість. 
Бодянський з перших семінарських кроків самостійно купував і читав 
книги та газети, вибирав одяг, виїжджав із Переяслава, навіть у Василь-
ків і Київ. 

Коли син просив у батьків гроші, що, зрозуміло, траплялося часто-
густо, то ретельно перераховував витрати: купівля та переплетення 
підручників, інших книг; оплата за квартиру; «для отдачи денег в харче-
вую складку, да на бумагу, ибо только три листа чистой да 5 черной оста-
лось...» тощо. Що таке «харчевая складка»? У вересні 1826 р. Бодянський 

доповідав батькам, що шестеро семінаристів, у тому числі він із молод-
шим братом Федором, харчувалися вскладчину, й від двох братів до спіль-
ного столу вимагалося доставляти: «Ржаной муки 20 мер, пшеничной 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 41/2 
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». Тепер заглянемо в лист до батьків від 11 травня 1829 р. й переко-
наємося, що за два з половиною роки в цьому плані нічого не змінилося: 
«Не знаю, получили 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» (Письма О. М. Бодянского к 
отцу // Чтения в Императорском обществе истории и древностей рос-
сийских при Московском университете, 1893. Книга третья. С. 14, 33). 
Після закінчення семінарії прохання про надсилання харчів назавжди 
припинилися, зате на все життя залишилася з Бодянським його скрупу-
льозність, у тому числі в цифрах.

Гроші були потрібні й для лікування, бо вже тоді виявилися проблеми 
з очима і турбували болі в ногах: «Но беда, что лекарства слишком доро-
ги; 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 від-
разу зрозумів, що з ревматизмом у ногах потрібно боротися серйозно й 
наполегливо, надовго зосередившись на лікуванні. І, здається, досяг ре-
зультатів. У листі до Погодіна з Праги в 1838 р. писав: «Будучи еще в Ма-
лороссии, я провозился с этой немочью года три, но потом совершенно 
исцелился...» 

Та ще ж були витрати, пов’язані з одягом, адже він завжди намагався 
виглядати достойно: «Благодарю вас за присылку денег на рубашки; их я 
думаю сшить хотя по крайней мере полдесятка»; «Также прошу вас, ба-
тюшка... прислать рублей 10 на пошитье сапогов, кои нужно... сготовить 
пар по крайней мере 3 и 4». Чи ж надовго вистачало три-чотири пари 
чобіт? Осип Максимович писав про них усередині 1829 р., а ранньою вес-
ною 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 таким чи-
ном, щоб і духовні запити вдовольнити. В цьому контексті цікаво навести 
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рядки з листа до батьків у грудні 1825 р.: «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 вимагали книги, які Бодянський самозабутньо 
скуповував уже тоді, а, прочитавши, частину передавав додому. Напри-
кінці січня 1826 р. повідомляв батьків: «Пересылаю я в дом книги числом 
11: русских 5... латинских 4... греческая одна...» Місяць потому, 5 березня 
1826 р., Бодянський написав характерний виправдовувальний лист сто-
совно витрат на книги: «Последних 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 мно-
гим 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. Про-
шу, любезный батюшка, прислать мне 2 р. денег для отдачи в харчевую 
складку...» 

Минав час, а Бодянський дедалі більше захоплювався книгами і все 
більше витрачав грошей на них. Ось лист, написаний на початку 1829 р., 
в якому син просить у батьків доволі значну на той час суму: «Прошу вас 
нижайше... переслать хотя рублей 15 на книги именно: на покупку Исто-
рии философских систем, стоющей 7 руб.; Опыта науки изящного 5 р. и 
французской хрестоматии 3 р. Они ... совершенно необходимы» (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). 

Багато часу Бодянський проводив у бібліотеці семінарії, про що є 
його пряме свідчення в листі до Погодіна з Праги в 1838 р.: «Я знал 
ее (бібліотеку. — В. М.) очень хорошо, когда учился в ней (семінарії. — 
В. М.) несколько лет тому назад». Допитливий, наполегливий і працез-
датний юнак особливо глибоко цікавився літературою та історією, а ще 
гнув спину над вивченням стародавніх мов. Окремий інтерес до мало-
російської поезії й історії значною мірою було викликано збірником 
«Малороссийские песни» Михайла Максимовича, виданим у 1827 р. 
У передмові до нього земляк, який був старшим за Осипа Бодянського 
всього на чотири роки, але вже закінчив Московський університет, із па-
фосом закликав збирати та вивчати український фольклор. Цей заклик 
Максимовича впав на благодатний грунт і з часом проріс буйними схо-
дами. Тим більше, що в університеті Бодянський познайомився з самим 
Максимовичем.

Як би там не було, в листах до батьків, написаних наприкінці навчан-
ня в семінарії, вже виразно виявлено щирий інтерес Осипа Бодянсько-
го до Батьківщини, яку він називає «нашою Малоросією»: «Когда б хоть 
наша Малороссия осталась чуждою 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 
Москві, Бодянський заспокоював батьків: «В нашей Малороссии, слава 
Богу, совершенно благополучно». Або писав: «Я думаю, вы уже знаете о 
милости государя к Малороссии: казаки по-прежнему навсегда будут су-
ществовать...» Бодянський мав на увазі указ Миколи II від 6 травня 1831 р. 
про сформування з малоросійських козаків восьми кавалерійських пол-
ків. Осип Максимович навіть написав із цього приводу патріотично-
войовничого вірша «Козацкая песня»:

Скорей ходимо на ляхив,
Да станем быть зусех 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 далекі від художньої досконалості, зате вони прекрасно пере-
дають тодішню патріотичну запеклість та мало не кровожерний настрій 
семінариста, викликані польським повстанням 1831 р. 

Що ж до уявної царської «милості», то після скасування Катериною II 
в 1764 р. української козацької держави — Гетьманщини — про неї не мо-
гло бути й мови (у Шевченка: «Нема Січі, пропав і той, хто всім верхово-
див»), але привертає увагу саме2 палке прагнення Бодянського до збере-
ження козацтва «назавжди». 

Микола Василенко ще сто років тому розмірковував: «Откуда мог явить-
ся в семинаристе О. М. Бодянском этот интерес к своей родине Малорос-
сии? Письма его к отцу не говорят нам об этом. Других сведений у нас так-
же нет. Но мы вряд ли много погрешим против истины, если выскажем 
предположение, что интерес к Малороссии мог культивироваться в пе-
реяславской семинарии, которая в те годы, да и в позднейшие, сохраня-
ла свой национальный малорусский отпечаток» (О. М. Бодянський и его 
заслуги для изучения Малороссии. Н. П. Василенка. Оттиск из журнала 
«Киевская старина». — К.: Типография Императорского университета 
Св. Владимира, 1904. С. 17–18). Абсолютно правильне припущення. Та 
синівські листи, наповнені любов’ю до батьків, одночасно передавали й 
любов до малої Батьківщини, закладену в генотипі Бодянського. За цих 
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обставин серйозне зацікавлення книгами значною мірою сприяло фор-
муванню української самосвідомості. Втім, запам’ятаймо, що, згадавши 
про «нашу Малоросію», двадцятидворічний 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 помощи».Таким Бодянський залишиться 
на все життя: патріотом України і одночасно «сином Росії», вірним імпе-
ратору. 

Цікаво, що вже на початку 1829 р. Бодянський уперше написав бать-
кам про те, що його не приваблює кар’єра священика, і він збирається 
вступати до Петербурзького педагогічного інституту: «На сие же прошу у 
вас, любезнейший батюшка, отеческого согласия и благословения». Втім, 
Осип Максимович не став кандидатом до педінституту і з часом радів з 
того, бо запалав бажанням поступити до Московського університету. В 
його паперах я навіть знайшов чернетку невідправленого листа до царя: 
«По окончании богословской в Переяславе семинарии я желаю посту-
пить в Московский Вашего Императорского Величества Университет» 
(ВР ІЛ, ф. 99, од. зб. 29, арк. 32).

Але Бодянський обійшовся й без царя. Закінчивши у вересні 1831 р. 
духовну семінарію, він відправився підкоряти Москву. Успішно склавши 
іспити, юнак у жовтні 1831 р. поступив на словесне відділення Москов-
ського університету.

Павло Вістенгоф (приблизно 1815–1884), який вступив до університету 
вільним слухачем в один із Осипом Бодянським рік — 1831-й і на той са-
мий факультет (!), згадував:

«Я был принят в студенты по словесному факультету... Всех слушателей 
на первом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти че-
ловек. 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 при-
нявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плет-
нев, Ефремов, Лермонтов. Оказались и такие, как и я сам, то есть мечтав-
шие как-нибудь три года промаячить в стенах университетских и затем, 
схватив степень действительного студента, броситься в омут жизни» (Ви-
стенгоф Павел Федорович. Из моих воспоминаний. — М.: Издательский 
Дом ТОНЧУ, 2007. С. 188). 

Вістенгоф не називав Бодянського серед помітних студентів, але мо-
лодий варвинець був у тісному колі тих, які відразу занурилися в науку. 
Відомий російський письменник Іван Гончаров згадував про дружню гру-
пу сучасних йому студентів університету: «К. Аксаков, Станкевич, Бодян-
ский... Они, составляя одну группу и занимая один угол в обширной ауди-
тории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями...»

У студентські роки Бодянський примикав до гуртка Миколи Володи-
мировича Станкевича (1813–1840). В експозиції Будинку-музею О. І. Гер-
цена, що в Сивцевому Вражку, 27, є малюнок невідомого художника кінця 
30-х рр., з зображенням його членів. Крім обрисів самого лідера й мо-
лодого Бодянського, бачимо Костянтина Аксакова, Михайла Бакуніна, 
Віссаріона Бєлінського, Василя Боткіна, Олександра Кольцова, Михай-
ла Каткова та інших. Бодянський з’явився в гуртку Станкевича з самого 
початку його створення наприкінці 1831 — початку 1832 рр. разом із 
Я. Невєровим, І. Клюшниковим, С. Строєвим, В. Красовим, а В. Бєлін-
ський, В. Боткін, М. Бакунін, М. Катков та Т. Грановський приєдналися 
пізніше.

Під згаданим малюнком читаємо слова Герцена: «Мы могли холодно 
уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли, они чертили философ-
ские системы, занимались анализом себя... Мы мечтали о том, как начать 
в России новый союз по образцу декабристов, а и самую науку считали 
средством». Йшлося про те, що гурток Миколи Станкевича мало цікавив-
ся політичними та соціальними питаннями, а обрав об’єктом вивчення 
філософію, літературу, естетику, тоді як гурток Олександра Герцена най-
більше уваги приділяв саме питанням соціального устрою Росії і вивчен-
ня філософії підпорядковував політиці. 

Радянська дослідниця Л. Насонкіна зазначала: «Всі студенти — учас-
ники гуртка Станкевича — вчилися на словесному відділенні (більшість 
з них закінчила університет кандидатами). Станкевич, Строєв, Красов 
уже друкували свої статті в журналах. Випробували власні сили на літера-
турному поприщі Невєров і Клюшников» (Насонкина Л. И. Московский 
университет после восстания декабристов. — М.: Издательство Москов-
ского университета, 1972. С. 313). Вочевидь, постать Бодянського через 
неувагу автора не згадується, тоді як Осип Максимович уже в 1834 р. по-
мітно виступив у пресі з рецензією на «Малоросийские повести» Григо-
рія Основ’яненка, в якій висловив упевненість у великому майбутньому 
української мови і літератури. В 1835 р. вийшла збірка віршів «Наські 
українські казки», яку Бодянський присвятив «...матері моїй рідненькій, 
неньці старенькій, коханій, любій Україні». Цей твір за своїм значен-
ням перевершує будь-яку публікацію згаданих Насонкіною російських 
авторів. 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 схи-
лі літ у «Дописках» до поеми «Куліш у пеклі» вдячно згадував: «До нас, 
гімназіальної дітвори в Новгородку Сіверському, не дійшов тоді ще ні 
Гулак-Артемовський, ні Квітка-Основ’яненко. Втішались ми тільки пере-
лицьованою „Енеїдою“ Котляревського. Тим казки Іська Материнки були 
про нас первим ступнем народного самопознання нашого і самоцвіту ста-
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роруського. Я й досі знаю напам’ять не то самі казки прилуцького земля-
ка 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 гурт-
ка Станкевича: «Студентом він належав до кружка Станкевича... Правда, 
коли радикальніші гегеліанці виділилися 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» 
(Франко Іван. Осип Бодянський. Твори в двадцяти томах. Т. XVII. — К.: 
Державне видавництво художньої літератури, 1955. С. 413).

Справді, Бодянський навіть у молоді роки не збирався, подібно до Гер-
цена, наслідувати 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 Бодян-
ського наука була найжаданішою сферою людської діяльності з метою на-
копичення й систематизації нових знань, а повне занурення в книги він 
вважав найсолодшим життям (Пантелеймон Куліш їдко писав про «смач-
ні йому та хіба тільки мишам книги»). Таким чином, була відсутня будь-
яка ідейна основа зближення Бодянського з тим же Герценом. Їх універ-
ситетські роки майже співпали (Герцен закінчив університет у 1833 р.), 
проте Бодянський самозабутньо «гриз граніт науки», а Герцен натомість 
об’єднав навколо себе волелюбців, які критично ставилися до микола-
ївського режиму. В 1834 р. Бодянський, закінчивши університет, пішов 
учителювати до 2-гої московської гімназії, а Герцена того року було зааре-
штовано й заслано (Вятка, Перм, Володимир на Клязьмі). В 1840 р., коли 
Бодянський перебував за кордоном, Герцен повернувся до Москви, але 
наступного року його було вдруге заслано (тепер у Новгород). З 1842 р. 
Бодянський і Герцен знову перетнулися в Москві та їх стосунки не скла-
лися. Ледве встиг Осип Максимович повернутися у вересні 1842 р. з 
п’ятирічного закордонного відрядження і, звичайно, ще не встиг нічим 
насолити Олександру Івановичу, як той уже писав критику й переклада-
чеві Василю Боткіну: «Только к Бодянскому я не пойду...»

Ігноруючи політичні питання, гурток Станкевича все-таки сформував 
у своїх членів 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. Ис-
кусственность российского классического патриотизма, претензии, на-
полнявшие нашу литературу, усиливавшаяся фабрикация стихов, неи-
скренность 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 мо-
жет, впервые, как мнение целого общества людей». Взагалі навіть такі 

різні люди, як Олександр Герцен і Михайло Погодін, одностайно визна-
вали, що спілкування талановитих юнаків між собою розвивало їх не мен-
ше, ніж професорські лекції.

В університеті Бодянський серйозно вивчав мови. Швендяючи Нікіт-
ською, він скуповував різні лексикони, а вдома зубрив їх від початку до 
кінця. До речі, у молодого Бодянського була феноменальна пам’ять, яку 
він зберіг до кінця життя. Бодянський знав безліч прислів’їв, приказок, 
латинських сентенцій і любив пересипати ними свою мову, а також лис-
ти і публікації.

Університетський курс тривав тоді три роки, а на медичному факульте-
ті — чотири. Перший рік складався з так званих підготовчих лекцій, і пер-
шокурсники слухали 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 студентів, але саме з ним Осип 
Бодянський швидко зблизився; професор Іван Давидов (історія росій-
ської літератури), казали, що студенти його не любили, хоча він був по-
чесним членом Московського, Казанського і Дерптського університетів; 
професор, критик і журналіст Микола Надєждін (естетика і археологія), 
про якого Іван Гончаров згадував: «Как профессор он был нам дорог сво-
им вдохновенным горячим словом, которым вводил нас в таинственную 
даль древнего мира, передавал дух, быт, искусство и историю Греции и 
Рима»; професор Петро Терновський (богослов’я та церковна історія), 
його лекції мали схоластичний характер, якось Терновського згадав у 
щоденнику Бодянський; філолог Олексій Кубарев (латинська мова), який 
півтора десятиліття потому опинився у стані противників Бодянського 
та ін.

Особливо виділявся серед професорів історик Михайло Трохимович 
Каченовський (1775–1842) — засновник і глава «скептичної школи» в іс-
торичній науці. Він спирався на наукові знання, був визнаним майстром 
критичного аналізу і нового погляду на історичні джерела, передусім, лі-
тописи. Лекції Каченовського з російської історії постійно збирали по-
вну аудиторію, його завжди оточували учні, серед яких був і Бодянський. 
За словами Костянтина Аксакова, «Бодянский был одним из самых 
дельных студентов, серьезно занимался историей...» (Московский уни-
верситет в воспоминаниях современников. — М.: Современник, 1989. С. 
171, 192, 196). Талановитий, начитаний і жадібний до знань малорос від-
разу привернув увагу Каченовського. Микола Василенко свого часу зазна-
чав, що критичний метод Каченовського вповні відповідав інтелектуаль-
ному складу Бодянського, який володів аналітичним розумом: «Він мало 
був схильний до синтезу, до узагальнень». Франко писав: «В університеті 
мав на нього вплив проф. Каченовський, що заохотив його до нових тоді 
в Росії студій славістики». Під керівництвом Каченовського студент Бо-
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дянський написав кандидатську дисертацію «О мнениях касательно про-
исхождения Руси», яку захистив у 1834 р. Основні положення цієї праці, 
в якій заперечувалася версія походження Русі від варягів, були запозиче-
ні у Каченовського, але учень виявив неабиякі здібності у вивченні й кри-
тичному аналізі першоджерел і, зберігаючи вірність вчителеві, навіть за-
перечував самому Михайлу Погодіну.

30 червня 1834 р. Бодянський успішно закінчив університет у вчено-
му ступені кандидата, який здобували тільки справді найкращі студенти. 
Ступінь кандидата давав тоді чин XII класу в Табелі про ранги, тобто грома-
дянський чин губернського секретаря (відповідно — військовий чин по-
ручника).

Утім, як ми вже знаємо, Бодянський познайомився з Гоголем ще будучи 
студентом — у 1832 р.

осип Бодянський у гоголівський час

На випускника Московського університету 1834 р., вчителя 2-гої москов-
ської гімназії Осипа Бодянського звернув увагу новий попечитель Мос-
ковського навчального округу граф Сергій Строганов. Це була своєрідна 
особистість. Нащадок відомих заводчиків, багатий вельможа, людина 
консервативних поглядів, царський генерал-ад’ютант, Строганов одно-
часно високо шанував науку й освіту. Всю свою незвичайну енергію він 
спрямував на те, щоб зробити Московський навчальний округ зразко-
вим. Правдивий і прямий за характером, Строганов не терпів інтриг, і 
порядні, знаючі люди знаходили в ньому підтримку. Разом з тим Стро-
ганов був крутим і самовладним, він твердо проводив лінію самодержав-
ства. Розповідали, що він нібито потрапив на урок, де Бодянський щось 
читав латинською мовою і, вражений його невикоренимою українсько-
семінарською вимовою, зауважив: «Как дурно вы читаете по латыни». 
Бодянський, який змолоду за словом у кишеню не ліз, відповів: «А вы по-
чему знаете, что я дурно читаю, быть может, римляне читали еще хуже 
меня!» Строганов, кажуть, любив сміливі й оригінальні відповіді, а тому 
запам’ятав молодого вчителя. Проте й п’ять років потому, коли Строга-
нов уже покровительствував Бодянському, попечитель університету не 
забув українського акценту молодого варвинця. У березні 1839 р. Михай-
ло Погодін писав Бодянському про Строганова: «Он всё боится вашего 
произношения, над чем я смеялся и ободрял его».

Утім, нагадаю, що Олександр Кочубинський, який слухав лекції Бодян-
ського й багато спілкувався з ним особисто, свідчив: «Знание языков у Бо-
дянського было огромное, но при выговоре на всех языках, не исключая 
и русского, крайне укоризненном». У Бодянського все життя залишався 
невикоренимий український акцент.

Бодянський не давав себе забути навіть на скромній учительській по-
саді. У 1834 р. з’явилася його перша помітна публікація у науковому ви-
данні — «Ученых записках Московского университета» (почали виходи-
ти в 1833 р., поклали початок цьому типу видань. — В. М.) — 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 з величезною любов’ю писав 
про Україну: «Вы утонете в мире музыкальных звуков, напевов, нацио-
нальной поэзии на языке благозвучном, мелодическом, которая очарует, 
заколдует вас, наполнит сладким забвением ваше сердце, пробудит в го-
лове вашей светлые думы, быстро перенесет в заветное прошедшее с его 
живо говорящими образами, и напоследок остановит вас над настоящим, 
не менее занимательным, интересным, хоть и своими развалинами, оста-
новит — и заставит призадуматься...» В цих рядках — увесь Бодянський, 
який став другом Гоголя та Шевченка.

Уже тоді молодий учений упевнено висловлювався: «...Украина, эта 
колыбель Руси, со временем мало-по-малу сделается известнее ученому 
свету: ее язык и богатая народная поэзия займут надлежащее место в сис-
теме славянских народов». Так само Бодянський не сумнівався, що укра-
їнська мова створить власну художню літературу.

31 травня 1837 р. Бодянський захистив магістерську дисертацію «О 
народной поэзии славянских племен. Рассуждения на степень магистра 
философского факультета первого отделения, кандидата Московского 
университета Иосифа Бодянского. М., 1837.». Уже 16 червня він був за-
тверджений магістром словесних наук. У червні його було також обрано 
дійсним членом Імператорського Московського товариства історії і старо-
житностей російських.

У своїй магістерській дисертації 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». Бодянський наголошував, 
що «пісня — щоденник українця», його душа. З цього приводу він влуч-
но використав у дисертації народне прислів’я: «Москаль — до читання, 
ляшок — до скакання, а наш брат козак — до співання». Важливо відзна-
чити, що в своїх працях Бодянський, на відміну від інших учених, вважав 
українську мову не наріччям, а повноправною мовою. Він вживав термін 
«малоросійська мова», а поряд з цим, хоч і рідше, — «українська мова».

Бодянський вказав також на несумісність ідеї народності зі схилянням 
перед іноземщиною. Він писав, що минула вже пора звабних ідей космо-
політизму, пора мавпування і наполягав, що будь-який народ хоче зали-
шитися тим, ким він є, ким він може стати, хоче бути собою, жити своїм 
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корінням, мислити власною головою, відчувати власним серцем, бажати 
власною волею, діяти самостійно, тобто жити всіма силами свого буття.

Бодянський обґрунтував думку про залежність змісту й характеру на-
родної поезії від участі її творців у громадському житті та історичних 
подіях. Зокрема, він пояснював відсутність у народній поезії творів про 
князівські усобиці тим, що народ був байдужим до них. Особливу роль на-
родної поезії Бодянський вбачав у розвитку національної літератури та 
створенні літературної мови.

Невдовзі після захисту дисертації Бодянський, за дорученням Строга-
нова, підготував план своєї поїздки за кордон, і на початку липня 1837 р. 
граф уже звернувся до Міністерства народної освіти з обгрунтуванням 
його відрядження. Таким чином, граф Строганов особисто сприяв ула-
штуванню слов’янознавчої долі Бодянського і відіграв у його житті не-
абияку роль.

Так само можна сказати про Михайла Петровича Погодіна (1800–1875), 
професора Московського університету й учителя Бодянського, який опі-
кував Осипа Максимовича, підтримував його направлення за кордон. По-
годін був не тільки іменитим професором російської історії, але й пре-
красним знавцем і збирачем старовинних книг та рукописів. Це значною 
мірою й приваблювало Бодянського, тим більше, що в 1835 р. професор 
відвідав Прагу й познайомився з П. Шафариком, Ф. Палацьким, іншими 
слов’янськими вченими. Для молодого Бодянського Погодін був кладе-
зем ученості, хоча за характером українець із Варви не схиляв голови 
перед авторитетами, вперто відстоюючи власну точку зору. В одному з 
листів до Погодіна Бодянський навіть підводив під упертість свою тео-
рію: «Вы говорили, что я виноват кругом, находя в этом малороссийское 
упрямство. Точно, малороссиянин вообще стоек и упрям, если Вы хоти-
те, но упрям не без оснований, не на авось, напротив, по сознанию своей 
правости, по убеждению — умственному и сердечному...»

Утім, і в другій половині 30-х рр. Осип Бодянський високо цінував 
участь Погодіна та Шафарика в його науковій долі, зокрема, в організації 
закордонної поїздки. Скажімо, в 1838 р. 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 боль-
ше и лучше не в силах понять и оценить мои известия и пр. тому подоб-
ное о славянщине, как вы вдвоем».

Протекція Погодіна мала ще більше значення, бо він був у добрих 
стосунках з міністром освіти графом Сергієм Уваровим, який і доповідав 
цареві про направлення Бодянського за кордон. В «Биографическом 
словаре профессоров и преподавателей Императорского московского 
университета» читаємо протокольно-суху, але важливу інформацію: «По 
всеподданнейшему докладу господина управлявшего Министерством 
народного просвещения Государь Император изъявил высочайшее со-

изволение на отправление Бодянского за границу для усовершенствова-
ния в истории и литературе славянских наречий в известные чем либо, 
в отношении к избранной им науке, места Австрии, Турции, Италии, 
Германии, Пруссии, а также и в Варшаву, на два года, с производством 
на содержание за границею и проезд туда и обратно по 4.000 рублей ас-
сигнаций из экономических сумм университета, 1837 г., августа 31-го. Во 
исполнение сего Бодянский отправился за границу, 1837 г., октября 14-
го». Реально Бодянський відвідав Чехію, Словакію, Сербію, Хорватію, 
Польщу, а також Угорщину, Австрію. Щодо інших країн писав у жовтні 
1839 р.: «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».

Відбувши на навчання за кордон, Бодянський обіцяв Погодіну:
«Я не ворочусь к Вам без того, чтобы не говорить на всех нынешних 

славянских языках: это необходимо для живого и плодоносного знания 
славянщины; иначе все будет мертво...» В лютому 1838 р. Бодянський 
вихвалявся у листі до Погодіна: «Я теперь до того успел в чещине, что 
отбросив всякое чванство и хвастовство, говорю по чешски, как буд-
то бы здесь народился: это я и сам чувствую и отзывы других уверяют 
меня в том. Также хочу поступить и с другими славянскими языками: без 
того моя кафедра не будет кафедрою живого и плодоносного знания». 
Такий мудрий і далекоглядний підхід до майбутньої роботи на кафедрі 
значною мірою сприяв вивченню Бодянським цілого ряду слов’янських 
мов. У листі до Погодіна в травні 1840 р. наголошував: «...Я теперь вла-
дею семью славянскими языками, на которых объясняюсь как на своем 
родном. Потому, что я всегда был того мнения, что для живого и пло-
доносного преподавания моего предмета непременно надо было усво-
ить себе совершенно или, по крайней мере, до точки возможности, все 
те живые славянские языки, о коих пришлось бы толковать со своими  
слушателями». В листі до батьків після повернення в Москву Бодянський 
написав: «При личном свидании... услышите от меня отчетливый рассказ 
о тех 12 славянских живых языках и двух мертвых, об усвоении которых 
много писали наши журналы по случаю моего приезда...» Під мертвими 
Бодянський мав на увазі церковнослов’янську та древанську мови; чоти-
ри мови — українську, російську, білоруську та польську — він знав ще до 
від’їзду за кордон, а чеську, сербську, хорватську та інші слов’янські мови 
й діалекти він вивчив під час стажування. Врешті—решт знання багатьох 
слов’янських мов стало важливою передумовою фундаментальності й 
масштабності діяльності Бодянського на чолі кафедри й еталоном для 
наступних поколінь слов’янознавців.

У квітні 1838 р. Бодянський у листах до Погодіна розповідав про від-
відини Народного музею в Празі, де він вивчав слов’янську нумізмати-
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ку, про роботу в бібліотеках, спілкування з Шафариком і приятелями з 
Росії. Осип Максимович інформував свого старшого друга, що в квітні 
приїжджав у Прагу Тимофій Грановський: «Прожил здесь с лишком две 
недели и уезжает сегодня в Вену, где думает заняться чешским (которо-
му начал уже учиться здесь) и сербским языками и работать в публичной 
библиотеке. Спустя четыре дня явился в Праге и Строев. Он показал 
мне реестры славянских и русских книг, найденных им в Парижской 
и Берлинской библиотеках...» Зустріч із університетським однокашни-
ком і колегою по гуртку Станкевича порадувала Бодянського. В листах 
у Москву згадувався Гоголь, зокрема, Бодянський писав: «Грановский 
говорит, что, будучи в Берлине, он слыхал от кого-то, что Гоголь жи-
вет теперь в Риме, бросил лечиться от уверенности, что он непременно 
умрет в конце нынешнего года... Что за ужасная судьба преследует луч-
шие наши головы!»

Найперше цитата свідчить про те, як високо ставив Бодянський Гого-
ля. Той, до речі, сім років потому — 17 серпня 1845 р. — відвідав Чеський 
національний музей у Празі і познайомився з Вацлавом Ганкою. В його 
альбомі побажав «проезжая... через чешскую Прагу, шесть лет ровно для 
пополнения 100 лет здравствовать, работать, печатать и издавать во сла-
ву славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских, 
к нему заезжающих...» Куліш писав: «Гоголь обратил особенное внимание 
на национальный музей, заведываемый известным антикварием Ганкою, 
приходил туда несколько раз и рассматривал хранящиеся в нем сокрови-
ща славянской старины. Ганка никак не хотел верить, что перед ним тот 
самый Гоголь, которого сочинения он изучал с такою любовью (так на-
ружность Гоголя, его приемы и разговор мало выказывали того, что было 
заключено в душе его); наконец спросил у самого поэта, не он ли автор 
таких-то сочинений. „И, оставьте это!“ — сказал ему в ответ Гоголь. „Ваши 
сочинения, — продолжал Ганка,– составляют украшение славянских ли-
тератур“ (или что-нибудь в этом роде). „Оставьте, оставьте!“ — повторял 
Гоголь, махая рукою, и ушел из музея».

Бодянський сподівався, що Погодін незабаром приїде до Праги і про-
сив його привезти «сочинения Гоголя, Марлинского и других, кого мож-
но, из новейших наших лучших писателей, для Шафарика, он хотел бы 
познакомиться с ними», а також «Малороссийские повести» Григорія 
Основ’яненка. 

Стажист старанно доповідав і графу Строганову: «Господину попечите-
лю Императорского Московского университета и его учебного округа... 
В эти три с половиной месяца я исключительно занимался с господином 
Шафариком, первым современным славянским филологом и знатоком 
древней истории, теоретически-систематическим усовершенствованием 
себя в старом и новом чешском, словацком, верхне- и нижне-лужицком 
языках, их истории литературы и истории народа».

Проте стрижневою темою листів Осипа Максимовича до Погодіна й 
Строганова були тоді скарги на те, що правління університету затримало 
переказ йому грошей. Погодіну писав: «Еще раз повторяю Вам свою ни-
жайшую просьбу: ради всех святых вразумите правление университета. 
Если не хотят мне высылать денег, так зачем же послали меня сюда?..»

Ревматизм ніг, від якого Бодянський, здається, назавжди позбув-
ся ще в духовній семінарії, в Чехії майже відразу дався взнаки. Вліт-
ку 1838 р. Бодянський писав Погодіну: «Вы не поверите, почтенней-
ший Михаил Петрович, до какой степени вреден чешский воздух для 
людей, которые когда-либо страдали ревматизмом, или имели к нему 
хоть малейшую наклонность... Во все 7-летнее пребывание в Москве 
ни однажды не чувствовал даже малейшего припадка; но, лишь только 
занес ногу в Чехию, старый приятель тотчас навестил меня и до того 
привязался, что здешние чешские доктора насильно гнали меня, еще в 
конце мая, на воды, Шафарика тоже, потому что, хотя он страдает во 
все время своего жительства в Праге этой болезнью, но я в короткое 
время успел в ним поровняться. Прошу вас покорнейше не сказывать 
никому из московских об этом неприятном положении моего здоровья; 
иначе оно поведет, черт знает, к каким черным заключениям и сильно 
может повредить мне». 

Утім, довго замовчувати серйозну хворобу не було жодної можливості. 
Восени 1838 р., коли Бодянський був уже в Угорщині, стан його здоров’я 
погіршився, а в лютому наступного року він уже відверто просив графа 
Сергія Строганова про подовження терміну перебування за кордоном на 
півроку в зв’язку з хворобою. В цей час Бодянський скаржився Погодіну 
на сильні болі й розповідав про свої кардинальні методи самолікування: 
«Лютая, жестокая болезнь свалила меня совсем с ног... С отчаяния при-
бегнул к самому решительному богатырскому средству. Или полон двор, 
или же и корень вон! Думал я, и, перекрестясь по православному, начал 
кататься, как сыр в масле, в холодной воде, т. е., каждый день то и дело, 
что 7–11 часов утра потею до того, что пот проходит сквозь постель, 
потом тотчас бросаюсь в воду 8–10 градусов холодную, далее пью от 60 
до 70 стаканов в день, вечером снова купаю целый час свои скудельные 
ноги, и в заключение, отправляясь спать, обвязываю их холодными об-
кладками».

Якийсь час навесні 1839-го Бодянському полегшало: «Ныне быстро 
подвигаюсь к здоровью и думаю недели через три пуститься в дорогу не-
пременно, крепок и весел. Никакой на свете ревматизм не может устоять 
против такого богатырского противоядия, каково холодная вода, и кто 
вылечился ей, тот навсегда безопасен от прежней своей болезни». У бе-
резні 1839 р. Михайло Погодін писав Бодянському:

«Да что же вы затеяли это, мой любезный Славянин? Занемочь, да как 
еще занемочь — на три месяца!
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Долой, долой скорее с кровати, и на поле, на поле победы, покорять 
остальные партии и привезти познания в отечество! Радуюсь вашему 
облегчению и удивляюсь геройской решимости. Не может быть, чтоб 
столько пожертвований не увенчалось полным успехом... Когда же мы 
увидимся? Вот вам мой маршрут: 8-го в Неаполь, 13-го во Флоренцию, 
и 17-го в Милан или в Марсель. Около 1-го Мая в Париж и в Вандею, по-
искать там Славянских следов. Июль в Мариенбаде. Август в Вену и Вен-
грию. Сентябрь домой. Принаравливайтесь или к Мариенбаду, куда по-
едет и Гоголь, или к Вене...»

До цього листа Погодіна зробив власноручно приписку для Бодян-
ського й Гоголь:

«И я при этом тоже воспользуюсь этим очень приятным для меня слу-
чаем. Вы не дали мне своего адреса, и потому я к вам не писал; притом 
же вы писали, что будете скоро в Рим. Очень благодарю вас за ваше пись-
мо. Надеюсь увидаться с вами в Праге или лучше в Мариенбаде и погово-
рить о многом интересном для нас обоих. Прощайте и будьте здоровы. 
Искренно вас любящий земляк Н. Гоголь».

Утім, за кордоном вони так і не зустрілися.
Хвороба не полишала Бодянського, і він доповідав Сергію Строганову: 

«...Чтобы, наконец, совершенно избавиться от этого страдательного по-
ложения, я отправился прямо к самому изобретателю врачевания холод-
ной водой знаменитому Присницу в Грефенберг, в австрийской Силезии, 
близ города Фрейвальдау, куда и прибыл в начале июня. Здесь, по непо-
мерно огромному количеству больных... и невозможности пользоваться 
его советами и руководством, как надлежит, я обратился к не менее из-
вестному самого Присница врачу Вейсу во Фрейвальдау...»

Лікування затягувалося, й у вересні 1839 р. Бодянський знову просив 
Строганова подовжити йому термін перебування: «Я еще раз осмелива-
юсь утруждать Ваше Сиятельство своей нижайшей и покорнейшей прось-
бой о прибавке к исходатайствованным уже Вами шести месяцам отсроч-
ки моего путешествия, новых пяти...» (Центральний історичний архів 
Москви, ф. 459, оп. 2, спр. 511, арк. 12, 13). Неодноразові подовження 
терміну перебування за кордоном дратували університетське начальство, 
але Бодянський вперто стояв на своєму: «Я, ни в каком случае не намерен 
возвратиться больным или не долечившись... Поднимусь совершенно на 
ноги, и все мне поднимется; я крепко уверен, что после возьму свое, где 
бы то ни было, на родине, на чужбине». Бодянський таки справді «взяв 
своє» й усім життям вповні виправдав довготривалу затримку через ліку-
вання за кордоном.

У закордонному науковому відрядженні розкрилася страсть Бодянсько-
го за книгами. Саме так: страсть. Це церковне поняття точніше передає 
ставлення Бодянського до книги, ніж уживані звично слова: пристрасть, 
жага... Ледь приїхавши до Праги, він писав Погодіну: «... Если можно, на-

доумите Попечителя (Строганова. — В. М.), чтобы он поручил мне соста-
вить здесь отборную Славянскую библиотеку для нашего университета: 
теперь я имею для того самое выгодное время... Коли он хочет, могу тог-
да же приложить реестр тем книгам, которые я, вместе с Шафариком, 
находил нужным для библиотеки нашего университета по Славянской 
кафедре...» Враховуючи ґрунтовність підходу Бодянського до будь-якої 
важливої для нього справи, розумітимемо, що це не була легковажна при-
мха чи мимовільна забаганка, навпаки, вчений дивився далеко наперед: 
«Во время своего здесь пребывания я составил бы отборную библиотеку 
по Славянской кафедре: без книг кафедра не может стоять».

На жаль, Строганов, а, отже, й університет не відгукнулися на ці про-
позиції Бодянського, проте він продовжував купувати книги за власні 
кошти. В результаті слов’янська бібліотека, зібрана вченим, стала зна-
чним і безпрецедентним підсумком його перебування за кордоном у 
1837–1842 рр. Описуючи своє зібрання в липні 1843 р., Бодянський по-
ділив книги на десять рубрик, позначивши їх буквами: а) книги, видані 
чеською мовою (627 примірників); б) іноземними мовами в галузі чесь-
кої історії, літератури, географії і т.п. (114); в) словацькою мовою (15); 
г) польською мовою (411); д) іноземними мовами про Польщу (32); е) 
сербсько-лужицьким та іншими лужицькими наріччями (31); ж) серб-
ською мовою (360); з) хорватською мовою (119); и) словенською мовою 
(9); і) різними мовами в галузі слов’янознавства (187). Всього — 1905 назв. 
Університет придбав бібліотеку Бодянського за 3142 руб. 85 коп. Усю суму 
заплатив, на прохання Строганова, почесний смотритель Бронницько-
го повітового училища, губернський секретар Шелапутін. До речі, за ці 
гроші Бодянський невдовзі купив у свого знайомого, чеського філолога-
славіста Вацлава Ганки нову колекцію книг.

Так у стінах Московського університету було започатковано Слов’янську 
навчальну бібліотеку Бодянського. Всередині 50-х рр. XX століття книги 
професора було виділено в особливе зберігання на правах особистої бі-
бліотеки з самостійною інвентарною книгою, в яку вписано 2204 томи. На 
початку 70-х рр. XX століття ця бібліотека нараховувала вже 2349 томів. 
Пошук книг Осипа Бодянського й поповнення його бібліотеки продовжу-
ються. У 2000 р. було складено й видано її Каталог (Славянская учебная 
библиотека О. М. Бодянского. Каталог. Составитель Аристова Л. Ю. — 
М.: Издательство Московского университета, 2000). На думку укладача 
Каталогу Л. Арістової, «Бодянський у своїй роботі зі студентами більш 
як на півтора століття випередив ставлення вчених до книги як джере-
ла...» Фахівці відзначають, що колекція книг Осипа Бодянського містить 
дуже цінний матеріал і для сучасних дослідників-славістів: «Зібрання дає 
широке різнобічне уявлення про книжкову продукцію будителів і не має 
собі рівних у наших бібліотеках» (Пашаева Н. М. Славянская библиотека 
О. М. Бодянского // Советское славяноведение, 1982, № 1. С. 101).
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Від’їжджаючи в жовтні 1837-го за кордон, Бодянський розраховував 
на два роки тамтешнього стажування, та насправді він повернувся в Ро-
сію п’ять років потому — у вересні 1842 р.

29 жовтня 1842 р. молодого вченого Осипа Бодянського було затвер-
джено екстраординарним професором Імператорського Московського уні-
верситету по кафедрі історії і літератури слов’янських наріч.

Професор умів і любив возитися зі студентами, які по-справжньому 
захоплювалися «слов’янщиною», цікавився їх роботами, постачав кни-
ги з особистої бібліотеки, радив, які праці вивчати в університетській 
бібліотеці, подарованої ним, запалював своєю працездатністю. Один із 
його студентів, П. Д. Шестаков, який вчився на початку 40-х рр., згодом 
згадував: «В высшей степени трудолюбивый и любящий свою науку, про-
фессор славянских наречий О. М. Бодянский знакомил нас с наречия-
ми польским, чешским, сербским, болгарским, лужицким и др., задавал 
нам переводы, особенно с польского на русский, заставлял делать фи-
лологические разборы письменно... Противник и ненавистник немцев, 
О. М. Бодянский не любил вторжения в русскую речь иностранных слов 
и сам старался их избегать. Благодаря его любви к славянам и их речи, мы 
довольно хорошо ознакомились с главнейшими 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. Бодян-
ского, 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. Бо-
дянский и упрям как малоросс, но он был благородного характера и серд-
це у него было прекрасное» (Шестаков П. Д. Московский университет в 
1840-х годах. // Русская старина, сентябрь 1887. С. 657–658).

Один із відомих учнів Осипа Бодянського, вихідець з України Олек-
сандр Кочубинський залишив яскраві спогади про вчителя, що заслугову-
ють на повне цитування:

«Кто из студентов верховного нашего университета, московского... не 
сохранил в своей памяти любезное воспоминание о профессоре Бодян-
ском — проще об «Осипе Максимовиче», как он обыкновенно титуловал-
ся в сношениях товарищей между собой при соблюдении его собственно-
го малорусского произношения его имени...

В понедельник, среду и субботу, с ударом двенадцати часов подъезжал 
к крыльцу Нового университета извозчик, но не „ванька“, и из дрожек, 
не без больших усилий, выкарабкивался грузный небольшой человек, а 
если дело было зимой, то с целой серией шуб и «епанчей» вокруг тулови-
ща и подпоясанный поверх всего простым ямским кушаком, с красными 
и зелеными полосками. Проходило несколько минут, пока старик-
швейцар распоясывал и освобождал прибывшего от его тяжелых пелен, 

в которых он был словно младенец в колыбели. Это был Бодянский, 
прибывший на свои двухчасовые, без перерыва, славянские лекции то 
славянских наречий, то сравнительной грамматики их, то славянских 
древностей, шедшие в течение четверти века почти без перемены в од-
ном и том же порядке: от языка к истории, и также в течение четверти 
века — обязательно для целого состава студентов словесного факультета, 
за исключением еще недозрелых — первого курса. Освобожденный от 
своих многочисленных покровов (обязательное ношение которых для 
студентов, конечно, было непонятно и скорее всего рассматривалось как 
одно из профессорских чудачеств южанина, попавшего на север), Бодян-
ский изредка заходил в профессорскую, а чаще всего прямо сворачивал 
из прихожей направо — кругом в коридор, сначала широкий, потом уз-
кий, полутемный, с асфальтовыми полами, ведший его в его святилище 
славянское — „Славянскую малую“ (аудиторію. — В. М.). Медленное, непо-
воротливое неправильное движение большого, широкого туловища на 
крупных ногах с особенными ступнями в виде колодок, с значительными 
покачиваниями налево и направо, громко раздавалось по асфальтовому 
полу, студенты заботливо сторонились...

Но вот профессор на кафедре, с некоторым усилием взобравшись на 
нее. Из-за высокой кафедры перед слушателями немногочисленными 
выдвинулась огромная голова на небольшой шее, заботливо повязанная 
черным шелковым платком больших размеров или широкой атласной по-
лосой, с негустой растительностью на голове, по середине, с зачесанными 
на висках волосами вперед гребнем, с большими, но расходящимися, 
добрыми глазами, причем один был поврежден, с широким большим хох-
лацким носом, бритое лицо, но с щетинистыми, топырящимися в разные 
стороны большими усами. Перед слушателями был настоящий „запорож-
ский казак“ на кафедре». 

Документи свідчать, що Бодянський вже змолоду був шанованим і ві-
домим професором. Але, скажімо, в сучасній «Истории Москвы», де на-
лежне місце відведено історії Московського університету, Бодянський на-
віть не згадується. Можливо тому, що там акцент зроблено на публічних 
лекціях Тимофія Грановського, зокрема, прочитаних 1843 р., що мали,  
за словами Петра Чаадаєва, історичне значення, ними захоплювався й 
Олександр Герцен. Оточення Грановського «було на далекому віддален-
ні від Погодіна, Шевирьова, Давидова з їх консерватизмом, вузькона-
ціональними вподобаннями, відданістю офіційній ідеології» (История 
Москвы с древнейших времён до наших дней. В трёх томах. Том вто-
рой. — М.: Мосгорархив, 1997. С. 145). Тоді як молодий професор Осип 
Бодянський тісно дружив з Михайлом Погодіним і Степаном Шевирьо-
вим 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 
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належна шана, а й у сучасній «Большой российской энциклопедии» йому 
присвячено чималеньку статтю.

З лютого 1845 р. Бодянський був секретарем Товариства історії і ста-
рожитностей російських при Московському університеті, а з початку 
1846 р. — і редактором «Чтений». Він будував Товариство впевненою, жор-
сткою рукою, скажімо, вважав, що меценатів, особливо купців, які намага-
лися використати Товариство для покращення свого іміджу, можна при-
ймати лише у випадку значних фінансових пожертвувань: «Дорого? Не 
набиваемся никому: вольному воля, кто сможет, тот несёт. Не будет охот-
ников? Им же хуже! Общество не ими держалось и держится... 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» (Чтения в Императорском обществе истории и древностей 
российских при Московском университете, 1883. № 166. С. 86).

Бодянський опікувався «Чтениями» (з десятирічною перервою з 1848 
до 1857 рр.) до своєї смерті. Уже протягом перших років роботи (до жов-
тня 1848 р.) Бодянський видав 23 книги «Чтений». У них було опубліко-
вано його власні дослідження і підготовлені ним до видання пам’ятки 
слов’янської, передусім української, писемності з його ж передмовами і 
примітками, переклади творів слов’янських учених тощо.

Протягом першого періоду роботи в «Чтениях» (1845–1848) серед 
віт чизняних матеріалів Бодянський надавав перевагу публікаціям праць 
і документів з історії рідної України. Зокрема, він опублікував Кулішеву 
збірку «Украинские народные предания» (1847), зібрав статті україн-
ського архівіста, історика, етнографа Дениса Зубрицького (1777–1862) 
з історії Західної України, переклав їх з польської мови і видав у 1845 р. 
під назвою: «Критико-историческая повесть временных лет Червонной 
или Галицкой Руси». Назву цього твору разом з прізвищем публікатора 
зустрічаємо у Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. Та значно важ-
ливішою була публікація в 1846 р. «Истории Русов». Серед інших важливих 
джерел з історії України ХVІ–ХVІІІ століть, введених Осипом Бодянським 
у науковий обіг, назвемо «Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмель-
ницкого», «Историю, или повествование о донских казаках» та «Лето-
писное повествование о Малой России и её народе и о казаках вообще...» 
Олександра Рігельмана, «Летопись монастыря Густынского», «Краткое 
описание о казацком малороссийском народе» Петра Симоновського, 
«Историю о казаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и 
откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находят-
ся», «Повесть о том, что случилось на Украине со времени покорения ее 
Литвой до смерти Богдана Хмельницкого», «Краткое историческое опи-
сание о Малой России до 1765 г.» тощо.

Таким чином, завдяки Бодянському розпочався новий період у видав-
ничій діяльності Товариства історії і старожитностей російських, дуже 
важливий для історії російської й української науки. «Чтения», редагова-
ні Бодянським, були першим російським періодичним органом, що систе-
матично публікував пам’ятники слов’янської, передусім, малоросійської 
писемності. Пам’ятатимемо, що Бодянський робив це свідомо, цілеспря-
мовано, керуючись патріотичними почуттями, любов’ю до України.

Є чимало свідчень, що в Україні ця робота цінувалася. Зокрема, вже в 
квітні 1847 р. Бодянського обрали дійсним членом Одеського товариства 
історії і старожитностей російських. Пантелеймон Куліш у квітні 1848 р. 
писав Бодянському: «Спасибі Вам, добродію, за „Чтения“. Істинне сокро-
вище оце Ви нам даруєте» (Куліш П. Повне зібрання творів. Листи. Том. 
1. 1841–1850. — К.: Критика, 2005. С. 217). У червні того ж року: «Спаси 
Вас, Боже, за Вашу працю: що за дорогу ви мостите нею історикам і по-
етам!» А наприкінці 1848-го зізнався: «Я бы желал иметь все отдельные 
оттиски материалов для малороссийской истории, печатанных в „Чте-
ниях“... Эти материалы должны быть для нашего брата настольными 
книгами». 

Невдовзі після смерті Бодянського в журналі «Русская старина» (1879, 
т. ХХV) було зазначено, що вчений видав «чимало пам’яток з історії 
Малоросії». В «Критико-биографическом словаре русских писателей и 
ученых» С. Венгерова (1897 р.) читаємо: «Бодянский, как „щирий укра-
инец“, 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 
страницы „Чтений“ систематическому изданию малорусских материалов 
и дал возможность исследователям пользоваться важнейшими истори-
ческими источниками, которые до тех пор лежали под спудом».

Значне місце Бодянський відводив українській історії та фольклору, 
вчений пояснював це їхньою недостатньою дослідженістю: «Південна і 
Західна Русь — ось поле, яке у нас пустує, хоч такої неосяжної важливос-
ті для нас. Для першої працюю майже в кожній книжці свого журналу... 
Я сам її син».

Історичні джерела, опубліковані Бодянським, поряд з виданнями Ки-
ївської тимчасової комісії з розгляду давніх актів використовувалися вже 
в ХІХ столітті істориками Миколою Костомаровим, Сергієм Соловйовим, 
Михайлом Максимовичем. Публікації Бодянського стали серйозною дже-
рельною базою для дальших історичних досліджень.

«Чтения» склали безцінну бібліотеку, що дозволила досліджувати ві-
тчизняну історію та писемність, тим паче, за відсутності спеціальних 
періодичних видань. Діяльність Бодянського в Імператорському това-
ристві на посаді секретаря і редактора «Чтений» мала велике значення 
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для розвитку всього слов’янознавства. Завдяки йому молода наука мала 
солідний орган, який був потрібен для її становлення та зростання. Ви-
дання стало дуже популярним не тільки в наукових колах Росії, а й за 
кордоном. П. Шафарик писав Бодянському: «Посилайте мені Ваші „Чте-
ния“ невідкладно — це дуже важливо. Адже це — багата скарбниця для 
слов’янства». З оцінок російської критики варто відзначити відзив Олек-
сандра Пипіна: «Це видання — велика заслуга Бодянського. Воно відоме 
в нашому і слов’янському світі і 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 лі-
тератур».

У квітні 1850 р. Бодянський у листі до історика Олександра Попова 
писав про своє кредо редактора: «...Вы первый, сколько мне известно, 
обратили своё внимание на то, чего мне так хотелось при издании, что 
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 перестали прежде всего 
варяжничать, потом решать все вопросы Русской жизни по одним лишь 
памятникам Русским, или же бредить иконописьменным напрокат... 
В два года корни были пущены и даже начинали было показываться рос-
тки...» (Письма Бодянского И. М. к А. Н. Попову // Русский архив, 1904. 
Книга первая. С. 447).

Ці паростки було помічено вже тоді передовими людьми Росії, зокре-
ма Миколою Гоголем. У щоденнику Бодянського є дуже цікавий запис про 
його візит до Гоголя 12 травня 1850 р., який має для нас велике значення. 
Передамо важливу його частину дослівно:

«...Речь коснулась литературы русской, а тут и того обстоятельства, ко-
торое препятствует в Москве иметь свой журнал...

 — Хорошо бы вам взяться за журнал; вы и опытны в этом деле, 
да и имеете богатый запас от „Чтений“ — книжек на 11–12 вперед... 
Для бо2льшего успеха отечественного нужно, чтобы в журнале было как 
можно больше своего, особенно материалов для истории, древностей и 
т. п., как это в ваших „Чтениях“. Еще больше. Это были бы те же „Чте-
ния“ только с прибавкой одного отдела именно „Изящная словесность“, 
который можно было бы поставить спереди или сзади...» (Осип Макси-
мович Бодянский в его дневнике 1849–1850 гг. // Русская старина, 1888. 
Т. 60. С. 408).

Ці слова свідчать, як високо ставив Гоголь і «Чтения», редаговані Бо-
дянським, і видавничий досвід історика.

Про це свідчить і вже згадана помітка Гоголя у записній книжці за 
1846–1850 рр.: «Критико-историческая повесть временных лет Червон-
ной <или Галицкой> Руси, Дениса Зубрицкого. Бодянский».

Утім, у 1848 р. Бодянський був змушений залишити Товариство історії 
і старожитностей російських. Це сталося після публікації в першій книзі 
«Чтений» за 1848 р. записок англійського письменника і дипломата, посла 
в Росії у 1588–1589 рр. Джілда 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 в світ (якщо бути точним, то весь наклад «Чтений» з 
цим твором було конфісковано, до читача потрапили лише окремі при-
мірники) збігся з перебуванням у Москві міністра народної освіти Сергія 
Уварова. Між ним і головою Товариства, попечителем Московського уні-
верситету графом Сергієм Строгановим існувала давня ворожнеча, і цим 
зуміли скористатися недоброзичливці Строганова та Бодянського. Чут-
ки звинувачували в інтризі Погодіна та Шевирьова, за підказкою яких 
Уваров доповів про неблагополучну публікацію Миколі І. Що стосується 
самого Бодянського, то він і не сумнівався в цьому. Сучасник тих подій 
Олександр Нікітенко записав у щоденнику, що «погром» у Товаристві зна-
чною мірою став наслідком недружніх стосунків між Сергієм Уваровим і 
Сергієм Строгановим:

«Граф Уваров сбросил графа Строганова с места попечителя в Москов-
ском университете. Строганов отмстил ему в марте, представив государю 
записку о либерализме (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. Та-
мошнее „Общество истории и древностей“, состоящее под председатель-
ством Строганова, занималось в это время печатанием в русском перево-
де записок Флетчера... Шевырев, некогда ухаживавший за Строгановым, 
теперь представил министру, как неблаговидно в данную минуту печатать 
Флетчера и как дурно делает 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...

Но дело не в этом: иже мерою мерите, возмерится и вам. Строганов, 
по выражению Гоголя, „нагадил“ Уварову. Уваров — Строганову. Это в по-
рядке вещей на святой Руси, где такие явления между государственными 
людьми только доказывают обычную и глубокую безнравственность, к 
которой все привыкли. Но за что погибла книга Флетчера — книга, по-
лезная для нашей истории? За что пострадал секретарь „Общества“ Бо-
дянский, которого велели удалить в Казань? За что парализовано „Обще-
ство“, оказавшее немало услуг науке?

А в нашем кругу, то есть в ученом и учебном, вот как люди поставлены: 
если ты человек без дарования и делаешь худо свое дело — тебя выгонят 
за неспособность; если ты человек с дарованием и делаешь свое дело 
хорошо, тебя выгонят за то, что ты человек способный, следовательно, 
опасный. Как же тут быть? Быть немножко глупым и немножко не глупым? 
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В средние века жгли за идеи и мнения, но по крайней мере каждый знал, 
что можно и чего нельзя. У нас же бессмыслица, какой мир не видал. Вот 
вам и русская образованность» (Александр Васильевич Никитенко. Днев-
ник. В 3-х томах. Т. 1. — М.: Захаров, 2005. С. 510–511).

У результаті «флетчерівської історії» цар розпорядився, щоб у майбут-
ньому всі видання Товариства підлягали загальній цензурі. Це було силь-
ним ударом, адже саме безцензурність «Чтений» надавала можливість 
Бодянському власноруч вибирати й, користуючись добрими стосунками 
зі Строгановим, публікувати документи, почуватися досить вільним у сус-
пільстві жорсткого контролю за книговиданням. Куліш, дізнавшись про 
це, вражено писав 16 вересня 1846 р.: «Я не знал, что Общество ваше 
пользуется благодетельным правом собственной цензуры». Втративши 
це право й отримавши відчутного ляпаса від самого царя, Строганов від-
мовився від звання голови Товариства історії і старожитностей росій-
ських, а Бодянський — від секретаря Товариства.

Жваву реакцію Бодянського на цю подію віддзеркалено в Кулішевому 
листі до нього від 24 листопада 1848 р.: «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 влас-
тиві йому гідність і гумор.

Між іншим, одним із перших морально підтримав Бодянського саме Ку-
ліш, 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 перепита-
ємо. Враги же наші, а не хто більш, як той циган Погодін, посрамятся, — 
ось побачите, коли не посрамятся!». В тому ж листопаді 1848 р. Куліш 
писав:

«Известие о постигшем Вас несчастьи сперва сильно меня поразило; 
мне показалось, что вместе с Вами пала история, пала народная сло-
весность, пали, погибли навсегда драгоценные остатки нашей старины. 
Но, к счастью моему, какой-то тайный голос твердит мне беспрестан-
но, 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 под-
копали 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 благородных людей, Вам 
сочувствующих! а их, без сомнения, много. Мужайтесь, и да крепится 
сердце Ваше».

У цьому листі Куліш навіть пропонував Бодянському підтримку гроши-
ма: «Знаю по опыту, что в обстоятельствах, подобных Вашим, занять де-
нег — всего труднее. Не хотите ли взять у меня две тысячи ассигнациями 
без процентов на неопределенное время?.. Если бы Вам понадобилось 
ещё две тысячи, то могу служить Вам с удовольствием...» (Куліш П. Повне 
зібрання творів. Листи. Том 1. 1841–1850. С. 241, 242, 243). 

Михайло Максимович також журився наприкінці 1848 р.: «Жалею сер-
дечно о ваших „Чтениях“, что для них пробил уже так скоро последний 
час... Но вы успели уже ими составить себе навсегда памятник и много до-
брого 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 самостоятельным правителем ввереного ему окру-
га». Як би там не було, Строганов врешті-решт був недосяжний для Уваро-
ва. Інша річ Бодянський, з яким цілком можна було розправитися, відчут-
но зачепивши і Строганова, який йому протегував. До того ж влада добре 
знала, 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 влада прагнула відсторонити 
від «Чтений» ученого, який практично одноосібно контролював друко-
ваний орган і почувався доволі розкуто й вільно. Це логічно для влади 
підцензурної миколаївської Росії, тим більше після викриття Кирило-
Мефодіївського товариства і в революційний для Європи 1848 рік.

Взагалі кінець 40-х — початок 50-х рр. став важким періодом у житті 
прогресивних московських інтелектуалів. Революція 1848 р. у країнах 
Західної Європи неминуче викликала нові гоніння на незалежну думку в 
Росії. Викладання і видавнича робота в Московському університеті було 
взято під особливо жорсткий контроль, а філософію й державне право 
іноземних держав взагалі виключено з навчальних програм. Кількість 
студентів скорочувалася, підвищувалася плата за навчання. Ходили на-
віть чутки про закриття університетів...

Уже згаданий Олександр Нікітенко писав стосовно Петербурзького 
університету: «Министр приказал деканам наблюдать за преподаванием 
профессоров в университете, особенно наук политических и юридичес-
ких. Последним велено представить программы своих предметов, соста-
вив их так, чтобы „все ненужное или лишнее“ было из них выпущено, но 
„не вредя достоинству и полноте науки“. В университете страх и упадок 
духа...»

Розправа з Бодянським органічно вписувалася в цей похмурий кон-
текст, і вона мала не тільки особистий, але й суспільний характер. Ціка-
во, що в українських радянських дослідженнях ще в 20-х рр. минулого 
століття зазначалося: «Флетчерова історія була тільки каменем, що його 
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кинув один із сановних комбатантів у свого супротивника. Внаслідок цієї 
боротьби найбільше постраждав Бодянський, позбавлений кафедри і за-
робітку...» (Данилов В. О. М. Бодянський і його листування з М. О. Макси-
мовичем // Україна, 1927. № 6. С. 93).

Міністр народної освіти Сергій Уваров розпорядився «перемістити» 
Бодянського з Московського університету в Казанський університет. 
Більше того, на його місце призначили відомого славіста Віктора Григо-
ровича з Казані. Проте Бодянський відмовився від Казані, подав у від-
ставку, яку було прийнято. Люди, які знали Бодянського, стверджували: 
«Как характер, Бодянский был человек очень независимый, — качество 
слишком редкое в нашем учено-литературном мире... Эпизод с переводом 
в Казань свидетельствует об этой независимости, в которой сказывалась 
и черта малорусского упрямства». Доволі влучна оцінка!

До речі, Бодянський мотивував невиїзд із Москви своєю хворобою. 
У листопаді 1848 р. він звернувся з листом до міністра народної освіти 
Сергія Уварова, в якому зазначав, що «за станом здоров’я для нього єди-
ним нешкідливим місцем перебування може бути лише Москва». В цьому 
твердженні йому серйозно допоміг відповідною медичною довідкою про-
фесор Аркадій Альфонський. У грудні 1848 р. Бодянський, посилаючись 
на неї, повідомив університетську раду, що через слабке 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 пе-
ред від’їздом у закордонне відрядження, «він зобов’язувався прослужи-
ти не менше 12-ти 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 
университете, не согласившись отправиться в далёкую и вредную для 
моего хилого здоровья Казань. Теперь живу в Белокаменной частным 
лицом, а преемник мой не соглашается расстаться со своей Казанью, в 
которой ему так хорошо: и потому вот Москва ныне без профессора сла-
вянских наречий».

Здається, все з’ясовано, та раптом у спогадах колишнього студента 
Московського університету П. Д. Шестакова зустрів я розповідь про те, 
як він, будучи вже вчителем Тверської гімназії, зайшов до Бодянського 
додому саме тоді, коли «флетчерівська історія» була в розпалі, і профе-
сор сказав йому: 

— Вони перевели мене в Казань. Не поїду я туди, нізащо не поїду. Я ска-
зав попечителю, що краще залишуся в Москві приходським вчителем, а 
в Казань не поїду, ніяк і не можу поїхати, бо це дуже засмутить мою ста-
реньку матінку. Вона живе собі в своїй Малоросії спокійно, знаючи, що 

син Осип служить у Москві, професором чи вчителем, їй однаково. Рап-
том 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 словами Куліша, «мусив би він цілісінький рік жити, поклавши зуби на 
полицю». Між іншим, тільки у Куліша зустрів я цікаву розповідь про те, 
як вдалося вченому викрутитися з безгрошів’я: «Но знайшлись такі до-
брі і грошовиті люде (нехай святиться пам’ять їх!), що саме під цю лиху 
годину припала їм охота до слов’янщини, котру Бодянський знав широ-
ко і глибоко; дак вони поти слухали в нього дома університетські лекції, 
аж поки йому вернено насущний хліб». Іншими словами, друзі та знайомі 
підтримали славіста, не принижуючи його подачками, а давши можли-
вість заробити гроші.

Про розрив з Погодіним свідчить, між іншим, лист останнього до Бо-
дянського в липні 1849 р.: «Прошу Вас, почтенный Осип Максимович, 
доставить мне с сим подателем мои книги, рукописи и прочее, у Вас нахо-
дящееся. Если Вам что впредь из того будет нужно, для изданий начатых, 
вы можете получить от меня всегда, ибо библиотека открыта для всех 
без различия... Ваш покорный слуга Погодин». Цей ввічливо-сухий стиль 
зберігся на довгі роки, впродовж яких Погодін і Шевирьов з якихось при-
чин писали Бодянському.

У «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Импе-
раторского Московского университета» зафіксовано: «С Высочайшего 
Государя Императора соизволения уволен от службы при Казанском уни-
верситете... 1849 г., января 2-го; в отставке был, без награждения чином, 
с 1849 г., января 2-го дня по 22 декабря того же года».

Отже, наприкінці 1849 р. Бодянський повернувся до університету. Як 
це сталося? Відповідь — у щоденнику Бодянського. Виявляється, в жовтні 
1848 р., тобто відразу після його звільнення в зв’язку з «флетчерівською 
історією», відбулася бесіда графа Строганова з імператором. Вона на-
стільки цікава, що варта відтворення в запису Бодянського зі слів Стро-
ганова:

«Бывши у государя, — 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 царствова-
нию Ивана Грозного и сына его Федора Ивановича; все худое, замечен-
ное 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, 
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между тем, напечатал его в журнале ученого Общества, бывшего под моим 
председательством, и имеющего весьма тесный круг читателей, преиму-
щественно 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 сторону нашу, тогда 
и в доброй мир усомниться“. — „Хорошо, хорошо, — подхватил тогда го-
сударь, — мы всё это уладим скоро, и пострадавший от Уварова возвра-
тится 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 два місяці потому Микола І дотримав свого слова щодо універси-
тетського місця Бодянського: «Высочайшим приказом по гражданскому 
ведомству определён по прежнему исправляющим должность ординар-
ного профессора Московского университета, 1849 г., декабря 22-го».

Але ще 21 грудня Бодянського привітав Гоголь! Професор записав у 
щоденнику: «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 по-
здравить с победою. Конечно, можно и без университета жить, но без 
средств к жизни что за жизнь? Вам же, для ваших прекрасных предпри-
ятий, более другого нужны средства».

Наступного після відновлення в Московському університеті року Бо-
дянського декілька разів заохочували на високому рівні. В згаданому «Би-
ографическом словаре...» читаємо: «Государь Император, 1850 г., июня 
16-го, удостоил благосклонного принятия поднесенный...экземпляр со-
чинения «Славянских древностей», соч. Шафарика, переведённого г. Бо-
дянским с чешского и напечатанного в Москве 1848 года. Его Император-
ское Высочество Государь Наследник Цесаревич, тоже приняв эту книгу 
благосклонно, поручил благодарить от Имени Его Высочества». Крім 
того, новий міністр народної освіти в серпні 1850 р. оголосив Бодянсько-
му, одному серед інших, подяку за відмінний порядок у навчальній час-
тині Московского університету. А ще 1 жовтня 1850 р. його було обрано 
членом Товариства історії і старожитностей південнослов’янських. Усі 
ці відзнаки було зафіксовано у «Формулярном списке» професора Мос-
ковського університету (ВР ІЛ, ф. 99, од. зб. 396, арк. 1–9).

Втім, щасливе завершення історії з університетом не вплинуло на по-
вернення Бодянського в «Чтения» чи відновлення його членства в Імпе-
раторському товаристві історії і старожитностей російських, куди він по-
вернувся лише наприкінці 1857 р.

За свідченнями очевидців, Бодянський важко пережив «флетчерівську 
історію», замкнувся в собі, порвав із людьми, які виступили проти нього 
чи ухилилися в складній 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 майже 
вісім років потому, аж у квітні 1856 р. записав у щоденнику: «Когда огласи-
лась история моя с министром просвещения, он один из первых посетил 
меня, бывши до того вовсе не знаком 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 Флет-
чера, Бодянський також запам’ятав на все життя. Двадцять років потому 
він писав щодо матеріалів, які надходили в «Чтения»: «Разумеется, буде 
бы что встретилось очень противоцензурное, 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» до Казані у 1848 р. (Докладніше про життя та творчість 
Бодянського, зокрема після смерті Гоголя, див. Мельниченко В. «На сла-
ву нашої преславної України (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)». — 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. С. 263–556).

Щасливе для Бодянського закінчення «флетчерівської історії» напри-
кінці 1849 р. співпало з особливо важким становищем його друга Шев-
ченка на засланні. Лист до Андрія Лизогуба від 29 грудня поет починав 
так: «На самий Святвечір сижу собі один-однісінький у хатині та журю-
ся, згадуючи 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 про-
мовить». Шевченко сподівався через Лизогуба продавати свої малюнки, 
бо мав потребу в грошах. Утім, за два тижні до того начальник ІІІ відділу 
Олексій Орлов повідомив командира Окремого Оренбурзького корпусу 
Володимира Обручова, що його запит про можливість дозволити Шев-
ченкові займатися малюванням відхилено царем. Відомо, що саме Мико-
ла І у 1847 р. наклав резолюцію на пропозиції Орлова відіслати Шевчен-
ка рядовим в Окремий Оренбурзький корпус: «Под строжайший надзор 
и с запрещением писать и рисовать». Митець до кінця заслання мучився: 
«Писать 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 Бо-
дянського, написаний в Оренбурзі 3 січня 1850 р.:

«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 швидко, а може, вже й ніколи — крий Мати 
Господня! а думаю, що так, бо мене дуже далеко запровтор[ил]а моя пога-
на доля та добрії люде! Я оце вже третій рік як пропадаю в неволі — в цім 
Богом забутім краї! Тяжко мені, друже! Дуже тяжко! та що маю робить? 
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Перейшов я пішки двічі всю киргизьку степ аж до Аральського моря — 
плавав по йому два літа, Господи, яке погане! аж бридко згадувать! не те 
що розказувать добрим людям.

Ось бач, як зо мною діялось. Поїхав я тойді в Київ із Петербурга, той-
ді, як ми з тобою в Москві бачились (йшлося про зустріч із Бодянським 
у Москві в 1845 р.), і думав уже в Києві ожениться та й жить на світі, як 
добрі люде живуть, — уже було й подружіє найшлось. Та Господь не благо-
словив 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 писать їх, а що най-
гірше... рисовать! І отепер бачиш, як я отут пропадаю, живу в казармах 
меж солдатами — ні з ким слово промовить, і нема чого прочитать — нудь-
га! 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 — Левицький, привітай його, друже 
мій добрий! добра, щира душа! він мені в великій став пригоді на чужи-
ні! — дай йому мою „Тризну“ і „Гамалію“, коли вона ще жива, а мені, коли 
буде твоя ласка, пришли Кониського, 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 Орен-
бург Карлу Івановичу Герну — в генеральний штаб, — а мене на адресі не 
упоминай, цур йому, він знатиме по штемпелю. Оставайся здоров, друже 
мій єдиний! Нехай тобі Бог посилає, чого ти в його просиш. Згадуй інко-
ли безталанного Т. Шевченка».

Це один із найпронизливіших листів Шевченка, написаних у заслан-
ні. Довіра до Бодянського дала змогу засланцеві виплакати свою зболену 
душу, викричати затамований біль за несправедливість долі, що так тяж-
ко покарала його.

В унісон із настроєм листа Шевченко надіслав другові вірша:
«А щоб не оставалося гулящого паперу, то на2 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.
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!»

Тоді ж, на самому початку 1850 р., Тарас Григорович волав і до Василя 
Жуковського: «Сжальтесь надо мною! Исходатайствуйте (вы многое мо-
жете!) позволение мне только рисовать — больше ничего и надеяться не 
могу и не прошу больше ничего. Сжальтесь надо мною!» Нічого подібно-
го поет не просив у Бодянського, бо знав, що той не зможе допомогти, 
проте він сподівався, що професор не відмовить з літературою, переду-
сім із новими літописними публікаціями.

Тож слід відразу чітко уявити собі характер допомоги, яку тоді на-
давав поетові Бодянський. Скажімо, в «Коментарях» до 6-го тому По-
вного зібрання творів Шевченка читаємо: «Коли Шевченко був на 
засланні, О. Бодянський надсилав йому книжки, клопотався про по-
легшення його долі». Якщо розглядати са 2ме надсилання Бодянським 
книг у глушину, як полегшення поетової долі, що цілком можливо, 
то ця фраза не викликає сумніву. Та пам’ятаймо, що більше нічим Бо-
дянський не «клопотався» про Шевченка, навіть не надсилав йому 
грошей. Тим більше він 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 лис-
та Бодянському, та ще й розповів про цей візит поету 6 березня 1850 р.: 
«Доїхавши до Москви,.. пішов до Бодянського, насилу достукався, да 
вжеж зато як сказав, 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, поговоривши як родичі, розі-
йшлись...» Дуже цінний і важливий штрих, який дає уявлення про друж-
нє ставлення Бодянського до Шевченка. Проте будемо пам’ятати, що від-
повідь Осипа Максимовича на цей лист Шевченка не відома, 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 р., 
коли Левицький привіз листа від поета, Бодянський саме повернувся 
в університет після річного відлучення від рідної кафедри. У благопо-
лучний фінал «флетчерівської історії» зробив свій внесок і військовий 
генерал-губернатор Москви Арсеній Закревський. 29 січня Бодянський 
прийшов з візитом до Закревського, який, до речі, виступав навіть про-
ти натяку на будь-яку прогресивність поглядів, і між ними відбулася така 
розмова:

«— Что угодно вам?
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— Обязанный столько милостивому участию в судьбе моей, ваше сия-
тельство, я не хотел бы взойти снова на кафедру, как явившись вашему 
сиятельству и принесши бесконечно глубокую признательность.

— Покорно благодарю. Вы знаете, что я взял вас на свою ответствен-
ность. Будьте особенно осторожны в словах. Что делать? Таков век. Нель-
зя же нам желать всего того, что там!.. Не правда ли?

— Избави Бог! — ответил я».
Напучення військового генерал-губернатора про «особливу обереж-

ність у словах», яку шанобливо вислухав норовистий професор, тільки 
підсилює в нашому сприйнятті 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 по-
ета в солдати з суворою забороною писати й малювати, стало його поетич-
не слово, передусім, поема «Сон», в якій нещадно висміяно царя й царицю. 
Не забудьмо, що сатиричні штрихи до їх портретів Шевченко почерпнув 
із розповіді Бодянського про книгу маркіза де Кюстіна. Містика та й годі...

Пам’ять про Гоголя

Коли Григорій Данилевський попросив Осипа Бодянського написати про 
останні дні життя Гоголя, той відповів 28 лютого 1852 р.:

«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».

Професор і після смерті Гоголя сповідував пам’ять про друга. Не випад-
ково Шевченко, для якого Бодянський був живою зв’язуючою ланкою з 
Гоголем, попросив Осипа Максимовича помолитися Богу на могилі пись-
менника за його праведну душу. Бодянський, як відомо, занотував свої 
розмови з Гоголем, переписував його невидані статті та листи, тому піз-
ніше їх було опубліковано завдяки вченому. Починаючи з осені 1852 р., 
ретельний Бодянський занотував у щоденнику свої розмови з приводу 
гоголівської спадщини з Сергієм Аксаковим, Євдокією Єлагіною, Михайлом 
Погодіним, Михайлом Щепкіним, Пантелеймоном Кулішем. Останній, зо-
крема, подарував Бодянському два листи Гоголя до свого друга Герасима 
Висоцького, написані в Ніжині 17 січня і 26 червня 1827 р. Надрукувавши 
їх у книзі «Опыт биографии Н. В. Гоголя» (1854), Куліш повідомив, що 
оригінали знаходяться у Бодянського. До речі, вчений відзначив у що-
деннику 29 січня 1854 р., що в розмові з Кулішем про цю книгу, «я ему 
рассказал, что поводом к сочинению „Ревизора“ было истинное про-
исшествие, случившееся, как было мною уже замечено, в Бессарабии с 

П. Свиньиным и рассказаное мне его близким родственником, что он 
тут же и записал для памяти...» Свіньїн Павло Петрович (1788–1839) — 
літератор, засновник журналу «Отечественные записки». В щоденнику 
Бодянського є запис від 31 жовтня 1851 р. про вечір у Сергія Аксакова: 
«Перед началом Гоголь... между прочим, заметил, что первую идею к „Ре-
визору“ его подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, 
как он, в Бессарабии, выдавал себя за какого-то петербургского важного 
начальника...» Бодянський був причетний до підготовки Кулішем статті 
«Выправки некоторых биографических известий о Гоголе», надрукова-
ній 1853 р. у журналі «Отечественные записки» та книги «Записки о жиз-
ни Николая Васильевича Гоголя». Ще до підготовки біографічних книг 
про Гоголя, Куліш запитував саме Бодянського в листі від 1 листопада 
1849 р.: «Что делает Гоголь?»

Щоденник Бодянського за 1852–1857 рр. рясніє записами, пов’я-
заними з Гоголем. У лютому 1854 р. Бодянський занотував, що Панте-
леймон Куліш, який писав біографію Гоголя, побував у Сергія Аксакова в 
Абрамцевому, і той погодився йому всіляко допомагати:

«Он снова повторил ему свое намерение сделать выписки из переписки 
своей с покойником, равно как дал письма к М. С. Щепкину и А. П. Ела-
гиной о том же. Первый тотчас же сообщил десять писем к нему Гоголя, 
начиная с 26 апреля 1836 года, за месяц с небольшим до отъезда своего за 
границу, где намеревался пробыть только год и потом, возвратившись, по-
селиться в Москве. В письмах этих преимущественно говорит о „Ревизо-
ре“, его постановке в Москве Щепкиным, по желанию самого сочинителя, 
и С. Т. Аксаковым, по вызову последнего, что, однако, первый отдавал впо-
лне на усмотрение Щепкина. Говорит, что постановкой в Петербурге он 
решительно не доволен, тем более что и Гедеонов, директор театра, делал 
разные неприятности, распределяя роли между актерами пристрастно. 
„Весь свет на меня вооружился, — замечает Гоголь, — чиновники, купцы, 
полицейские и даже писатели, — он прибавляет, — бранят, бранят, а ходят 
смотреть. Что же было бы, если бы я изобразил Петербург, который дале-
ко теперь лучше знаю, чем губернию? Без высокого внимания Государя ни-
когда бы не бывать "Ревизору" на сцене. Самая трудная в нем роль — Хлес-
такова, который просто глуп, и все, что ни говорит и делает, все говорит 
и делает экспромтом, несет вздор, потому что замечает, что его слушают и 
притом плотно покушали; под конец заметно начинает краснеть, но не до 
того, чтобы замяться. Болтает он скороговоркой, и пр. и пр.“...

Читал остальные письма Гоголя. В одном, без означения числа, месяца 
и года, но судя по штемпелю почтовому, говорит (Гоголь. — В. М.) между 
прочим Щепкину, чтоб он не пренебрегал и старыми, заграничными уже 
пиэсами. „Вам предстоит долг заставить, чтобы не для автора пиэсы и 
не для пиэсы, а для актера-автора ездили в театр“. Как это метко и вер-
но, сужу по Рашели, которая именно теперь сводит с ума своей игрой 



Гоголiвська Москва

336

Розділ 3. «У Москві у мене є приятелі та друзі»

337

большей частью старых, псевдоклассических пьес, точно так же и Мо-
скву, как Питер, Париж, Лондон, и всех будущих зрителей, потому что 
она актриса-автор».

19 лютого 1855 р. Бодянський записав у щоденнику, що, за проханням 
Куліша, повернув сину Євдокії Єлагіної, історику Василю Єлагіну листа 
Гоголя до Єлагіної з Відня від 28 червня 1840 р. Очевидно, Куліш брав 
його для роботи та публікації. На початку червня 1856 р. Бодянський до-
кладно записав розповідь Сергія Сушкова — племінника його друга, літе-
ратора Миколи Сушкова.

«Племянник Н. В. Сушкова, тоже Сушков, помещик Полтавской губер-
ниии, Кобеляцкого уезда, рассказывал за обедом у первого, что он был 
товарищем по ученью Гоголя в Нежинском лицее, из коего потом пере-
шел в Харьковский университет и слушал в нем юридические науки вмес-
те с И. И. Срезневским. Никто не думал из нас, чтобы Гоголь мог быть 
когда-либо писателем, даже посредственным, потому что он известен 
был в лицее за самого нерадивого и обыкновенного слушателя и отличал-
ся наиболее шаржами, которыми часто заставлял всех товарищей хохо-
тать до беспамятства. Довольно бывало ему сказать одно слово, сделать 
одно движение, чтобы все в классе, как бешеные или сумасшедшие, за-
хохотали в одно горло, даже при учителе, директоре, ком бы то ни было; 
он же оставался как ни в чем не бывало; спокоен и важен. Пока не знали 
причин нашего смеха, обыкновенно наказывали нас за него тем, что мы 
должны были, провинившись, стоять, а он один — сидеть; но когда нам 
наскучило это и мы объявили, в чем дело, уже один он стоял, а мы си-
дели. В театральных представлениях не было ему равного: тут Гоголь и 
тогда казался нам совершенством. Соучениками его, кроме меня, были 
Кукольник и Редкин. Первый считался первым по всему, а особенно си-
лен был в латинском и новейших языках и частенько всех нас выручал» 
(Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857. С. 228–229).

У серпні 1856 р. Бодянський занотував екзотичні чутки щодо причини 
Гоголевої смерті, про які він дізнався в університеті з розмови з князем, 
поетом і публіцистом Петром Вяземським:

«Вяземский, приблизившись к нам (стояли по факультетам), был на-
ткнут деканом (С. М. Соловьевым) на меня, сказавшим ему мою фамилию... 
Тотчас свел речь на Гоголя, сказав, что в недавно изданном сочинении о 
нем („Записки о жизни“ и т. д., Кулиша) он часто встречал мое имя. Я отве-
чал ему, что, точно, мое имя в них попадается, хотя и не совсем часто. 
Продолжая разговор, он заметил, что Гоголь слишком высоко было под-
нял тон в „Мертвых душах“ и едва ли бы мог выдержать его в них. „А ска-
жите, пожалуйста, — спросил он меня вдруг, круто поворачивая, — от чего 
Гоголь умер?“ И, не дожидаясь ответа, прибавил тут же: „Говорят, от она-
низма. Правда ли?“– „Не думаю, — отвечал я, — по крайности, никогда ни 
от кого не слыхал такого предположения“. — „Впрочем, я припоминаю, — 

прервал Ф. И. Буслаев, стоявший рядом и вмешавшийся в разговор, — что 
в первое время по кончине Гоголя ходили слухи действительно об этой 
причине, но они скоро были оставлены, как неосновательные“. — „Что до 
меня, — сказал тогда я, — причиной смерти его была, как я и тогда и теперь 
полагал и полагаю, отставка его желудка“».

Отже, у щоденнику професора гоголівська тема посідала особливе міс-
це, Бодянський залишався вірним Гоголю у своїй прихильності до генія 
та його творчості.

Михайло Щепкін болісно пережив смерть свого друга, і Гоголь наза-
вжди залишився в його творчому житті та побуті. Йдеться не лише про те, 
що Майстер до самої смерті грав у Гоголевих спектаклях. У вересні 1852 р. 
Щепкін читає в домі одного з петербурзьких літераторів невидану п’єсу Го-
голя «Развязка „Ревизора“». Газета «Петербургская жизнь» писала: «В двух 
местах, при чтении, слезы нашего гениального комика, выведенного под 
собственным именем в числе действующих лиц, прерывали чтение. В дру-
гих местах, всеобщий смех покрывал слова его не раз. Особенно комичес-
ки вышло в чтении место, где один из судей „Ревизора“, обращаясь по-
переменно то к одному действующему лицу, то к другому, то наконец ко 
всей публике, спрашивает: „Разве у меня рожа крива? Крива разве у меня 
рожа?“ Последнее лирическое место, последняя ария этой маленькой 
оперы, если можно ее так назвать: „Отдадим смеху его прежнюю силу!“ 
вызвала единодушный восторг». Улітку 1853 р. Щепкін у листі до Погоді-
на з Баден-Бадена, відзначаючи вміння німців улаштувати своє життя, не-
сподівано написав: «Ну погоди, немчура. Мы дорастём и перерастём тебя, 
лишь бы развивалось на нашей матушке России ученье. Ученье и ученье. 
По словам Гоголя вперед! вперед!» У травні 1854 р. Погодін записав коротко 
у щоденнику про Щепкінові страсті за другом: «Щепкин о Гоголе...»

На початку 1854 р. до Щепкіна приїхав перший Гоголів біограф Пан-
телеймон Куліш і звернувся з такими словами: «Я приехал просить у Вас 
позволения прочесть Вам несколько отрывков из „Очерков биографии 
Н. В. Гоголя“, память которого для Вас как короткого его знакомого и почи-
тателя должна быть, конечно, драгоценна, а мне не хотелось бы что-нибудь 
сказать такого, что было бы не так или неприятно Вам». І Щепкін відразу 
почав розповідати... Зокрема: «„Бывши в Петербурге, прошлым годом, я не 
мог отказать А. С. Норову в желании его снять список с "Развязки" Ревизора; 
а у него какой-то Данилевский списав, распустил ее по городу, так что редко 
кто-либо не имеет ее теперь. Это мне не очень приятно“. „Конечно, — заме-
тил Пантелеймон Александрович, — однако, этой неприятности обязан и я 
своим списком, с которого я тоже у него сделал себе снимок“».

У квітні 1860 р. Щепкін пише актору Сергію Шумському в Петербург: 
«С удовольствием представляю Вам право дать на свой бенефис отрывок 
из сочинений Н. В. Гоголя. Мне же это право передано и покойным ав-
тором и доверенным лицом от родных покойника, господином Кули-
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шом, чего в удостоверение и письма их прилагаю, но которые прошу со-
хранить и возвратить мне по возвращению. От души желаю вам успеха. 
Это желание того, кто не умеет переставать любить. Весь твой Михайло 
Щепкин». Наприкінці 1861 р. у домі Щепкіна ставився любительський 
спектакль «Женитьба» Гоголя. Або ще (дуже важливо!): Михайло Лентов-
ський згадував, що «М. С. Щепкин, бывало, заложив руки за спину, про-
стаивал по целым часам перед портретами Гоголя и Шевченка и как буд-
то говорил с ними, делился мыслями, тихо шевеля губами...» Взагалі ім’я 
Гоголя практично не сходило з вуст людей, які заходили до Щепкіна.

Самовіддана любов артиста до Гоголя закумульована в останніх мит-
тєвостях його життя. У розповіді слуги Щепкіна Олександра Алмазова 
про останні дні Михайла Семеновича, який вже багато чого забував і час 
від часу впадав у напівзабуття, привертає увагу пронизливий момент: 
«И шептали непрестанно много». Що шепотів умираючий Щепкін? 
Може, то були поезії Шевченка, які він так любив, або тексти гоголів-
ських персонажів? Цілком ймовірно. Принаймні, відомо, що незадовго 
до смерті Михайло Семенович раптом підкликав свого слугу Олександра 
і запитав: «А куди Гоголь пішов?» — «Який Гоголь?» — «Та Микола Васи-
льович». — «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...

Рівно півсотні років після смерті Гоголя правнучка Щепкіна, письмен-
ниця Тетяна Щепкіна-Куперник написала вірш «Памяти Гоголя», в якому 
були точні слова, підказані її генною пам’яттю:

Он научил нас, властью дивной,
Любить простор его степей,
Красу Днепра и звук наивный
Унылой песни кобзарей,
И, — не чужой, не гость случайный
Унылых северных сторон, –
Он отдан нам родной Украйной,
И нам Украйну отдал он!

Тяжко переживав смерть Гоголя його друг Михайло Максимович. Роз-
повідав про свій сон: «...Вижу во сне Гоголя, будто пришел ко мне и гово-
рит: послушай какую спою тебе песню! И, ставши среди комнаты, начи-
нает 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 на-
питок, как бывало готовил именинную жженку...» У рік Шевченкової 
кончини Максимович провів жорстку полеміку з Кулішем щодо Гоголя. 

Почалося з рецензії Максимовича на Кулішеву «Чорну раду» в першій 
книжці «Русской беседы» за 1858 р. Особливу увагу професор звернув на 
епілог до роману, в якому Куліш, зокрема, писав: «Судя строго, украин-
ские повести Гоголя мало заключают в себе этнографической и истори-
ческой истины, но в них чувствуется общий поэтический тон Украины... 
Украинцы, призванные им к сознанию своей национальности, им же 
самим устремлены к любовной связи ее с национальностью северно-
русскою, которой величие он почувствовал всей глубиной души своей и 
заставил нас так же почувствовать. Назначение Гоголя было — внести на-
чало, глубокого и всеобщего сочувствия между двух народов, связанных 
материально и духовно, но разрозненных старыми недоразумениями и 
недостатком взаимной оценки».

Максимович звинуватив Куліша у приниженні заслуг повістей Гоголя з 
українського життя з метою вивищення значення «Чорної ради». Тут до-
речно зауважити, що Максимович сприяв Кулішеві в написанні біографії 
Гоголя, передавши йому листи письменника до нього. На початку січня 
1854 р. писав Кулішеві: «Радуюсь, что письма к Вам посланные, послужи-
ли добрым запасом... для биографии Гоголя. Уверен, что она будет пре-
красна...» Справді, 18 червня 1856 р. Максимович високо оцінив працю 
Куліша: «Ваши „Записки“ о Гоголе драгоценная книга. Как много ново-
го успели вы, в такое короткое время, собрать и прибавить к прежнему 
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 ав-
тором щодо ряду питань біографії Гоголя. Вкрай ображений цим, Куліш 
відповів Максимовичу двома великими статтями в часописі «Основа» за 
квітень і травень 1861 р. під назвою «Гоголь, как автор повестей из укра-
инской жизни» (починаючи з другої статті, назва була іншою: «Гоголь, 
как автор повестей из украинской жизни и истории». Всього Куліш опу-
блікував чотири статті («Основа», 1861, № 4, 5, 9, 11/12. — В. М.). Уже в 
першій з них він заявив: «Гоголь не знал простонародной Украины и изо-
бражал её как барин, видящий в мужике одно смешное... Гоголь, как живо-
писец быта украинского, был больше москаль и горожанин, нежели укра-
инец, хорошо знающий жизнь изображаемого народа» (Кулиш П. Гоголь, 
как автор повестей из украинской жизни // «Основа». Южно-русский 
литературно-ученый вестник. 1861. Апрель. С. 79, 87). Власне, тут маємо 
повтор оцінки Миколи Полевого, який у рецензії на першу частину «Вече-
ров на хуторе близ Диканьки» звертався до Гоголя: «Вы, сударь, москаль, 
да ещё и горожанин».
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Етнографічний перегляд Гоголевих повістей Куліш знову-таки пере-
сипав інвективами про: «крупный недостаток относительно знания про-
стонародной Украины, изображаемой Гоголем»; «украинца, изуродован-
ного Гоголем». Або: «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 сна-
ружи 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 обурили його категоричні заяви Куліша, зроблені в другій стат-
ті, тим більше, що для заперечення Гоголя Куліш використав Шевченка. 
Пантелеймон Олександрович, між іншим, писав, що українці не зречуть-
ся нещадних поетових слів: «А наша правда п’яна спить!», незважаючи на 
їхню гіркоту для національного почуття:

«Но от Гоголевых украинцев, влюбляющихся по-солдатски и сватающих-
ся по-цыгански, от Гоголевых рыцарей-полковников, которые позволяют 
себе тузить бурсаку сыну „так, что хоть бы и не пробовать“ мы решительно 
отрекаемся. Может быть, и есть на свете такая нация, которая назовет их 
своими кровными типами, но мы, все те, кто в настоящее время имеет дра-
гоценное право называть себя украинцем, объявляем всем вообще, кому 
о том ведать надлежит, что разобранные и упомянутые мною типы гого-
левских повестей — не наши народные типы, что хотя в них кое-что и взя-
то 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» 
(Кулиш П. Гоголь, как автор повестей из украинской жизни // «Основа». 
Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Май. С. 19–20).

Важко було поєднати цей національний нігілізм із устремлінням авто-
ра зобразити Гоголя апостолом «любовного зв’язку» російського й україн-
ського народів... Максимович узявся 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 стат-
тю Куліша в травневому номері «Основы», і вже 26 серпня писав Івану  
Аксакову: «Радуясь вашему „Дню“, я хотел его приветствовать не голо-
словно, 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, тако-
го же размера, т. е. около 6 листочков в каждой; следственно, каждая мо-

жет поместиться в одном номере. Впрочем, я не ручаюсь за число статей 
моей „Обороны“, она будет зависеть от числа статей критика Кулешова. 
Июньской книжки „Основы“ я еще не получал. Много чести Кулишу такая 
длинная „Оборона“; но Гоголь того требует; и я надеюсь, что читателям не 
будет скучно...» (РДАЛІМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 2–2 зв., 3).

У цьому листі Максимович повідомив Івана Аксакова про свій розрив 
з «Основою»: «Я готов вам писать статьи и о малороссийской словеснос-
ти вообще. Пусть будет мой голос о ней в вашей газете; а Кулиш может 
себе разглагольствовать и антикритничать против меня в „Основе“, с 
которою я расстаюсь, ибо она, т. е. Белозерский, со мною обошелся по-
кулишовски и не стоит того, чтобы мне иметь с ним дальнейшее сноше-
ние. Спекулянты — оседлали малороссийскую народность, как лошадку 
для промысла себе» (РДАЛІМ, ф. 10, оп. 3, од. зб. 158, арк. 2–2 зв., 3). 
Іван Франко пізніше писав: «Научный дилетантизм и политическое док-
тринерство 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 сла-
дить с Кулишем — и вот, журнал, на который вся Южная Русь возлагала 
большие надежды и который дал действительно много ценного, после 
двухлетнего существования прекратился не от злоключений, а от исто-
щения сил, как раз в ту пору, когда против украинского литературного и 
общественного движения собирались грозные тучи».

На противагу Кулішеві з його суб’єктивним, емоційним і вузьким ет-
нографічним підходом до проблеми українських повістей Гоголя, Макси-
мович постав університетським професором-аналітиком із масштабним 
науковим мисленням і переконливими фактами, в яких він буквально ку-
пався. Це дозволило Максимовичу переконувати читачів у тому, що Куліш 
«чрезмерно жесток и не воздержан в своих осуждениях Гоголя». Цікаво, 
що значно пізніше мудрий Іван Франко так само узагальнююче написав, 
що Куліш виступав в «Основе» з «занадто суворими судженнями про Го-
голя». Захищаючи генія, Максимович був скрупульозним у найменших 
дрібницях. Скажімо, у листі до Івана Аксакова в листопаді 1861 р. про-
сив виправити неточність щодо приїзду Гоголя до Петербурга: «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 кон-
це 1828 г. Вы знаете, как я мелочен в этих мелочах» (РДАЛІМ, ф. 10, оп. 
3, од.зб. 158, арк. 5 зв.). Скажімо, в «Основе» Куліш висміював Гоголя за 
те, що він нібито недоцільно писав про балалайку стосовно українських 
вечорниць, а Максимович дошкульно відповідав: «...Балалайка на вечер-
ницах — есть краска совершенно местная, без которой такому живопис-
цу, как Гоголь, нельзя было и обойтись в картине хуторских украинских 
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вечеров, писанной в тридцатых годах нынешнего столетия. Да и теперь 
ещё, идёт ли украинский парубок на вечерницы (досвитки) или на лет-
ние сборища сельской молодёжи, которые называются улицею — он берет 
под полу своей свитки балалайку, которая более полувека уже сменила со-
бою на Украине старокозацкую кобзу или бандуру. Неужели это новость и 
невидальщина для г. Кулиша? Повторяю же, что на украинских вечерни-
цах, не только хуторских, но и сельских — балалайка — перве дело!»

Так само Максимович відкинув претензії Куліша щодо смішних укра-
їнських прізвиськ (Голопупенко, Довгочхун тощо). 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... К тому же имена Голопупен-
ко и проч. взяты из числа действительно существующих простонародных 
украинских прозваний...»

Фактично Максимович не залишав читачам жодного сумніву в тому, 
що Гоголя треба не лише критикувати, а буквально обороняти від Ку-
ліша: «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». Між іншим, 
і в завершальній статті Куліш був непереконливим, хоча різко засуджу-
вав 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, соб-
ственно для московской газеты, г. Максимович...» Максимович аналізу-
вав аргументи Куліша послідовно, один за одним, базуючись на заяві, яку 
зробив відразу: «Смех, возбуждённый 20-летним Гоголем, был всеобщий, 
независимый от знания или незнания Украины читателями, не проходя-
щий 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» (Максимович М. Оборона укра-
инских повестей Гоголя // День. 1861, № 3. С. 16).

Максимович переконливо заперечив твердження Куліша про те, що Го-
голь 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 наре-
чие знал основательно и владел им в совершенстве». Перевага Максимови-
ча, як близького приятеля Гоголя, була незаперечною, і професор викорис-
тав її вповні. До того ж, Максимович 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 
нищівно прозвучали слова Максимовича: «Не сказал бы этого г. Кулиш, 

если бы он знал и понимал простонародную Украину настолько, сколь-
ко знал и понимал её... двадцатилетний Гоголь!» Вражає, наскільки збі-
гається оцінка Гоголя Максимовичем з Шевченковою, який писав: «Го-
голь — истинный ведатель сердца человеческого!» У Максимовича: «Как 
великий поэт, Гоголь является и глубоким душеведцем» (Максимович М. 
Оборона украинских повестей Гоголя // День. 1861. № 9. С. 15).

У листі до Бодянського в січні 1862 р. Максимович запитував: «Ведь это 
правда: вы довольны мною за „Оборону“?» Бодянський був задоволений, 
але радив припинити полеміку, що затягнулася. У березні 1862 р. Мак-
симович відповів йому: «Относительно гомеровской полемики, я согла-
сен с вами, что пора кончить...» 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 „Украи-
не“ своей озвался в роли нашего Гомера!»

Усього в газеті «День» було опубліковано п’ять із одинадцяти статей 
Максимовича (1861, № 3, 5, 7, 9; 1862, № 13).

Скільки драматизму в цій полеміці двох земляків, двох випускників 
Новгород-Сіверської гімназії — Максимовича і Куліша — навколо творів 
третього земляка — Гоголя! Цей драматизм зумовлено вже тим, що два 
великих українці чубилися на очах усієї освіченої Росії, а ще й тим, що 
Куліш друкував свої статті в часописі «Основа», який Шевченко називав 
«своїм», «нашим», а Максимович — у слов’янофільській газеті «День», 
далекій від Шевченкового світобачення. Куліш спирався на брата своєї 
дружини Василя Білозерського, з яким Шевченко був знайомий з 1844 р., 
а Максимович — на Івана Аксакова, в якого в «Парусі» Шевченко відмо-
вився друкуватися в листопаді 1858 р.

До речі, газета «День» (1861, № 7) опублікувала лист-протест Куліша 
з приводу статей Максимовича під назвою «Несколько слов об обороне 
Гоголя и нападении его земляков», але з редакційним коментарем, в яко-
му дошкульно влучила в Куліша, заявивши, що його язик і є його воро-
гом. Але це стосувалося лише Куліша, якого і Максимович звинувачував у 
марнослів’ї. Зовсім інакше сприймалася й досі сприймається заява «Дня» 
щодо української мови та літератури, яка мала відверто імперський, ан-
тиукраїнський характер: «Малороссия же, вследствие разных историчес-
ких условий, не выработала и не могла выработать другого языка, кроме 
простонародного, а выработает ли — это вопрос, который для нас priori 
решается отрицательно...» Євген Нахлік зазначив: «Фактично полеміку 
між українськими літературознавцями слов’янофільський тижневик, ре-
дагований І. Аксаковим, використав для дискредитації думки про саму 
можливість повноправного розвитку нового українського письменства. 
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Ці дошкульні взаємні випади між Кулішем та Максимовичем, якого під-
тримувала більшість літературних поцінувачів, призвели до ворожнечі й, 
після 1864 р., — до розриву стосунків між ними та непозбутої неприязні 
один до одного» (Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письмен-
ник, мислитель. Т. 1. С. 123).

Різко виступаючи проти Куліша, Максимович об’єктивно зійшовся з 
тими російськими діячами культури, літераторами і вченими, які також 
критикували його виступи в «Основе». Ще навесні 1859 р. у публічній про-
мові, опублікованій в «Русской беседе» (1860, № 1) Олексій Хомяков заявив:

«В наше время нашлись из его <Гоголя> земляков такие, которые по-
прекнули ему в недостатке любви к родине и понимания ее. Их тупая кри-
тика 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, на-
ходит голос только для одного крика „Слышишь ли, батьку?“, — и отец, 
окруженный со всех сторон враждебным народом и враждебным горо-
дом, не может удержать громкого ответа: „Слышу!“»

Той же Хомяков натхненно писав про Гоголя:
«В первых своих творениях, живой, искренний коренной малоросс, 

он шел не колеблясь, полный тех стихий народных, от которых, к счас-
тию своему, Малороссия никогда не отрывалась. Глубокая и простодуш-
ная любовь дышит в каждом его слове, в каждом его образе...

В иных отношениях был Гоголь к нам, великорусам: тут его любовь 
была уже отвлеченнее; она была более требовательна, но менее ясно-
видища. Она выразилась характером отрицания, комизма, и, когда 
неудовлетворенный художник стал искать почвы положительной, ухо-
дящей от его приисков, томительная борьба с самим собою, с чувством 
какой-то неправды, которой он победить не мог, остановила его шаги и, 
может быть, истощила его жизненные силы... Гоголь любил Малороссию 
искреннее, полнее, непосредственнее; всю Русь любил он больше, много 
требовательнее, святее...»

Публікації Куліша критично оцінювали Юрій Самарін, Олександр Пи-
пін та ін. У 1862 р. у журналі «Время» (т. 7, кн. 1) було опубліковано заміт-
ку без підпису «Критики-этнографы. Малороссийский писатель Гоголь, 
по гг. Кулишу и Максимовичу». Автор характеризував виступи Куліша, 
як «прикосновение к художественному произведению грубой руки про-
стого собирателя этнографических матерьялов, — руки, может быть, на-
правленной задней мыслью или затаённым чувством...»

Та мені хочеться найперше звернути увагу читача на те, що десять 
років після смерті Гоголя його називали малоросійським, тобто україн-
ським письменником.

брамцеве — підмосковна садиба Сергія Аксакова, в якій пись-
менник із сім’єю жив протягом теплих місяців, починаючи з 
1844 р. Тут бували Микола Гоголь, Михайло Щепкін, Іван Тур-

генєв, Пантелеймон Куліш та ін.
Сергій Аксаков вперше запросив Гоголя до Абрамцевого ще тоді, коли 

письменник був за кордоном. 26 липня 1847 р. писав йому: «Коли вам 
почему-нибудь будет тяжело жить в Москве постоянно, то у меня есть 
премилый уголок в пятидесяти верстах от Москвы, в котором я надеюсь 
жить даже по зимам... Дом у нас большой и хорошо расположенный. Вы 
будете иметь спокойное и удобное помещение: при нас или без нас — это 
всё равно».

Гоголь приїхав до Абрамцевого два роки потому — 14 серпня 1849 р. Про 
це розповідав Сергій Аксаков: «Гоголь много гулял у нас по рощам и забав-
лялся тем, что, находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку... 
По вечерам читал с большим одушевлением переводы древних Мерзляко-
ва, из которых особенно ему нравились гимны Гомера. Так шли вечера до 
18-го числа. 18-го вечером Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг 
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сказал: „Да, не прочесть ли нам главу „Мертвых душ“? Мы были озадачены 
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 столу, и Гоголь прочел 
первую главу второго тома „Мертвых душ“. С первых страниц я увидел, что 
талант Гоголя не погиб, — и пришел в совершенный восторг...»

20 серпня 1849 р. Віра Аксакова писала з Абрамцевого племінниці Сер-
гія Аксакова Марії Карташевській: «Гоголь обыкновенно всё дообеден-
ное время проводил у себя наверху и, по всему вероятию, писал. После 
же обеда всё время почти проходило в чтении старинных русских писа-
телей; читали много прекрасных переводов Мерзлякова с греческого — 
Гомера и других, и вместе с Гоголем все восхищались...»

Гоголь був у Абрамцевому також у вересні 1849 р. 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 проводил с нами в гос-
тиной, 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 р. Сергій 
Аксаков згадував: «30-го я увез его с собой в деревню, где его появление, 
никем неожиданное, всех изумило и обрадовало. По каким причинам 
воротился Гоголь (з поїздки в Україну до матері та сестер. — В. М.) — по-
ложительно сказать не могу: он говорил, что в Оптиной Пустыни по-
чувствовал нервное расстройство, прибавил, смеясь, что „к тому же не-
хорошо со мной простился“. Он улыбался, но глаза его были влажные и 
в смехе слышалось что-то особенное... Заметно было, что Гоголь смущал-
ся своим возвращением без достаточной причины по-видимому и еще 
более тем, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись в надежде 
его увидеть».

Цікаво, що Тарас Шевченко, познайомившись з Аксаковим у берез-
ні 1858 р., записав у щоденнику 24 березня: «Еще раз виделся с Сергеем 
Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатическим семейством и еще раз 
счастлив. Очаровательный старец! Он приглашает меня к себе в дерев-
ню на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения. Разве по-
печительная полиция воспрепятствует». Йшлося саме про Абрамцеве, і 
Шевченко справді планував відвідати Москву й побувати у підмосковній 
садибі письменника, проте встановлення за ним у Петербурзі поліційно-
го та жандармського нагляду не дозволило це зробити. 25 квітня 1858 р. 
Шевченко писав Аксакову: «Предположение моё посмотреть на Москву 
в конце мая и вас поцеловать не сбылось». Утім, і хворий Аксаков не зміг 
уже після їх знайомства відпочити в Абрамцевому, про що писав Шевчен-
кові в червні: «Я не попал в свою подмосковную деревню».

Буваючи у «Державному історико-художньому і літературному музеї-
заповіднику „Абрамцеве“», я ходив 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.

Національний культурний центр України в Москві творчо співпрацює з 
музеєм-заповідником. Скажімо, з розповіддю про українські мотиви в іс-
торії Абрамцевого у нас виступала старший науковий співробітник Анна 
Кузнецова. Ми обмінюємося цінними документальними матеріалами, 
літературою. Значний інтерес викликає у нас перебування в Абрамце-
вому Миколи Гоголя, адже життя письменника в Москві досліджується в 
Центрі.

адреса-календар — книга з вказівкою закладів, установ, посад та імен 
чиновників усіх відомств, яка у Москві видавалася щорічно й була дуже 
популярною. На самому початку Гоголевого «Невского проспекта» чита-
ємо: «Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого 
верного известия, как Невский проспект». Петро Вяземський якось писав 
Михайлу Максимовичу, який переїхав з Москви в Україну на Михайлову 
гору: «Скажите, ради Бога, как это сделалось, что перерой весь адрес-
календарь, а имени вашего не сыщешь! Неужели вы нигде не числитесь, 
ни к чему не прикреплены и проч., и проч.?»

В енциклопедії, яку читач тримає в руках, широко використано що-
річний «Адрес-календарь жителей Москвы», «Книгу адресов жителей 
Москвы» Карла Ністрема, інші московські адреси книги, у тому числі з 
відомостями про чиновників і службовців, артистів.

ад’юнкт — помічник професора. Михайло Погодін свого часу пропо-
нував Гоголю просити місце ад’юнкта у Московському університеті, на 
що Микола Васильович, плануючи переїзд до Києва, відповів 23 червня 
1834 р.:

«На предложение твое об адъюнктстве я вот что скажу тебе. Я недав-
но только что просился профессором в Киев, потому что здоровье мое 
требует этого непременно, также и труды мои... Но взявши московского 
адъюнкта, я не буду сыт, да и климат у вас в Москве ничуть не лучше нашего 
чухонского, петербургского. Итак, ты видишь физически невозможным 
мое перемещение».

Не потрапивши до Києва, Гоголь став 24 липня 1834 р. ад’юнктом ка-
федри загальної історії Петербурзького університету. Більше десяти ро-
ків потому міністр народної освіти Сергій Уваров писав Миколі І: «Желая 
открыть ему способы к полезной деятельности, я определил Гоголя при 
С.-Петербургском университете в звание адъюнкт-профессора по кафе-
дре истории...» У вересневому числі за 1834 р. «Журнала Министерства 
народного просвещения» було опубліковано лекцію Гоголя «О средних 
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веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете 
адъюнкт-профессором Н. Гоголем». В «Отчёте по Санкт-Петербургскому 
учебному округу за 1835 год» читаємо, що «адъюнкт по кафедре истории 
Гоголь-Яновский сверх должности своей по университету принял на себя 
труд написать Историю средних веков...» 31 грудня 1835 р. Гоголя було 
звільнено з посади ад’юнкта.

Див. також «спалахи Гоголевої Українськостi» (стор. 38, 42, 44).

аксакова Віра Сергіївна (1819–1864) — старша донька Сергія Аксакова. 
Вела щоденник, у якому неодноразово згадувався Гоголь (Дневник Веры 
Сергеевны Аксаковой. — М.: ОАО «Московские учебники и Картогра-
фия», 2004). Уже після смерті сестри Іван Аксаков зізнався: «Она для меня 
служила руководительницею и поверкой».

Див. також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 214, 219, 
236, 240, 242).

аксакова Надія Сергіївна (1829–1869) — донька Сергія Аксакова. Гоголь 
любив слухати українські пісні в її виконанні. Шевченко, побувавши в 
сім’ї Аксакових 25 березня 1858 р., записав у щоденнику: «...С наслажде-
нием слушал мои родные песни, петые Надеждой Сергеевной».

Див.також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 203, 223).

аксаков Іван Сергійович (1823–1886) — російський письменник і пу-
бліцист, поет і критик, редактор-видавець, молодший син Сергія Аксакова. 
Як і вся сім’я, дружньо ставився до Гоголя.

У 1826–1838 рр. жив (з перервами) в Москві, здобув добру домашню 
освіту. Після закінчення петербурзького Училища правознавства в 1842–
1843 рр. служив у московському Сенаті. У листопаді 1844 р. Сергій Акса-
ков писав Гоголю, що його син брав участь у ревізії в Астрахані і «действо-
вал с неожиданным, изумительным даже для меня достоинством мужа, а 
не юноши». Гоголь відповів із Франкфурта характерним листом:

«Жаль, что вы не описали, каким образом подвизался на ревизии Иван 
Сергеевич, хотя я уверен, что весьма умно, и внутренне обрадовался ва-
шему прибавлению: с достоинством мужа. Но все-таки скажите и Ивану 
Сергеевичу, что если он будет сметлив и поступит таким образом (на ка-
кое 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 взяточ-
ников; иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых 
может подвигнуть доброе увещание, особенно, если сколько-нибудь его 
узнаем во всех ею обстоятельствах, как семейных, так и всяких других; 
если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще и потом в осо-

бенности природу русского человека и если вследствие всего этого узна-
ем, 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 уми-
рительно еще действительней, чем распекательно, и что внушить повсю-
ду 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, — сло-
вом, если он всё это смекнет, то наделает много добра».

У другій половині 1840-х рр. Іван Аксаков служив членом карної пала-
ти у Калузі. Про його ставлення до Гоголя в цей час свідчить лист рідним 
з Калуги у листопаді 1846 р.: «Перечитываю Гоголя, и ещё грустнее стано-
вится, 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».

Коли вийшли Гоголеві «Выбранные места из переписки с друзьями» 
Іван Аксаков спочатку не погодився з рідними в оцінці книги: «Вы чув-
ствуете, что Гоголь не лжёт, не надувает вас, но истинно борется... и стра-
дает, и искренно умиляется при слове: молитва, Христос... На меня он 
подействовал будто новое поприще деятельности открылось для моей 
души...» Але вже у квітні 1847 р. писав князю Дмитру Оболенському: «Но 
должен признаться, что в книге Гоголя много лжи и нелепицы, много 
скрытой гордости и самолюбия — словом, ум за разум зашёл. Меня же, 
впрочем, поражает не это собственно, а то, что побудило его поднять те 
страшные вопросы о примирении религии с жизнью, вопросы, кажется, 
неразрешимые».

З 1851 р. — Іван Аксаков у відставці. В 1858–1859 рр. — фактичний ре-
дактор журналу «Русская беседа», в якому тоді працював і Михайло Мак-
симович.

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 р. Аксакова було арештовано на кілька днів у зв’язку з його близь-
кістю 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 I 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 
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славянофильских идей, то ни я, ни родственники мои не славянофилы, в 
том смысле, в каком предложен этот вопрос». Молодший брат явно відво-
див небезпеку від старшого, але сам він чистокровним слов’янофілом на 
той час таки не був. Разом з 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» (Ак-
саков И. С. Письма к родным. 1844–1849. — М.: Наука, 1988. С. 505, 506). 
Утім, глава сім’ї — Сергій Аксаков — у середині 50-х рр. тверезо дивився на 
слов’янофілів: «Положение славянофилов самое незавидное. Их счита-
ют 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 р. Іван Аксаков бере на себе обов’язки 
пропаганди слов’янофільських ідей, фактично на кінці злету їхньої по-
пулярності. Тоді харківська газета «Южный край» назвала його одним із 
«кращих представників слов’янофільства».

Іван Аксаков цікавився гоголівською Україною, її історією, що, до 
речі, виявлялося в його листах до батьків з Малоросії. Скажімо, 10 листо-
пада 1848 р. він писав: «Везде так и торчит Гоголь 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 физи-
ономию».

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 неправильно-
му шляху розвитку. Разом з тим, Іван Аксаков упевнено заявляв: «Никакие 
усилия Мазепы и ему подобных мечтателей не восторжествовали, да ни-
когда 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 Україну, про яку ми знаємо про неї з листа Куліша до дружини:

«Він же сам її із’їздив, то й дивується тепер, як там чи панок, чи мі-
щанин, чи козак тамошній чує себе рівно чоловіком. Не видно так, як у 
Росії, що се купець, а се міщанин. Соmme il faut (комільфо, франц.; той 
або те, що відповідає приписам світської поведінки. — В. М.) пристало в 
нас до всякої шляхетноурожденної людини; і купецькії комедії Остров-
ського трудно зрозуміти українцеві; бо наш купець не одособивсь так од 
наших панів, як великоруський. І багато дечого говорили ми до своєї лю-
бости про Малоросію. Шкода, що тебе тут не було. Іван не завсігди роз-
говориться».

У 1858 р. Аксаков опублікував «Исследование о торговле на украин-
ских ярмарках», удостоєне Великої Костянтинівської медалі Імпера-
торського Географічного товариства та Державної премії Російської 
Академії наук. Ми не можемо дозволити собі грунтовний аналіз цього 
дослідження, обмежимося лише згадкою про те, що через півстоліття 
після публікації історики Д. Багалій і Д. Міллер назвали його «класич-
ною працею», а в другій половині ХХ століття І. Гуржій зауважив, що 
жоден із дослідників соціально-економічної історії України 30–50-х рр. 
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 р. син ділився влас-
ними 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 ра-
тью, и поляками».

На смерть Гоголя молодший Аксаков відгукнувся пронизливою стат-
тею «Несколько слов о Гоголе»:

«Так свежа понесенная нами утрата, так болезненна общественная 
скорбь, так еще неясно представляется уму смутно слышимый душою 
весь огромный смысл жизни, страдании и смерти нашего великого пи-
сателя, что невозможным кажется нам перед началом нашего литератур-
ного дела не поделиться словами скорби со всеми теми, неизвестными 
нам, кого Бог пошлет нам в читатели, — не выполнить этой искренней, 
необходимой потребности сердца.

Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое 
и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-
сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и 
неразрешимой задачи. Нельзя было художнику в одно время вместить 
в себя, выстрадать, высказать вопрос и самому предложить на него 
ответ и разрешение. Вспомним то место в конце 1-го тома „Мертвых 
душ“, когда из души поэта, наболевшей от пошлости и ничтожества со-
временного общества, вырываются мучительные стоны и обхваченный 
предчувствием великих судеб, ожидающих Русь, эту непостижимую 
страну, он восклицает „Русь! Куда несешься ты, дай ответ!.. Не дает 
ответа!..“

И не дала она ответа поэту и не передал он его нам, хотя всю жизнь 
свою ждал, молил и домогался истины. Ответ желал он найти и себе, 
и обществу, требовавшему от него разрешения вопроса, заданному 
„Мертвыми душами“. Долго страдал он, отыскивая светлой стороны и 
пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа худож-
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ника, искал, заблуждался (только тот не заблуждается, кто не ищет), уже 
не однажды думал, что найден ответ. Но не удовлетворялось правдивое 
чувство поэта...

Вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние страдания Го-
голя, наконец, сожжение самим художником своего труда, над которым 
он так долго, так мучительно работал, эта страшная, торжественная ночь 
сожжения и вслед за этим смерть — все это вместе носит характер тако-
го события, представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой 
еще долго останется неразгаданным...

Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (имен-
но из 2-го тома „Мертвых душ“), и мы всякий раз чувствовали себя 
подавленными громадностью впечатления, так ощутителен был для нас 
этот изнурительный процесс творчества, о котором мы говорили, такою 
глубиною и полнотою жизни веяло от самого содержания, так много, ка-
залось, изводилось жизни самого художника на писанные им строки. Да, 
если и ошибался этот гениальный поэт в некоторых своих воззрениях 
(высказанных, например, в „Переписке с друзьями“), то тем не менее по-
двиг всей его жизни вполне чист и высок, вполне искренен. Явится ли 
еще подобный художник или, быть может, со смертью Гоголя наступает 
для нас иная пора?..»

Тарас Шевченко познайомився з Іваном Аксаковим у березні 1858 р. 
Тоді, звичайно, він не мав змоги заглиблюватися в нюанси його історич-
них поглядів. В абсолютно доброзичливій атмосфері між ними йшлося 
переважно про літературні події та імена, 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, мастерски-
ми созданиями 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 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 духо-
вну ідентичність Шевченка з московськими знайомими. Великий укра-
їнець чуйно й щиро реагував на доброзичливе, помірковане ставлення 
московських інтелектуалів до українського народу, добре розуміючи: 
ніхто з них не здатен піднятися до його розуміння соборності й само-
достатності України. Що й говорити, в Росії цього не збагнули й досі, а 
ми й досі не досягли Шевченкової мудрості в спілкуванні з російськими 
доброзичливцями, подібними до Івана Аксакова, який щиро полюбив 

Україну, хоч не виходив за межі самарінського розуміння її місця в ім-
перії. Він особливо захоплювався поезією «сел с белыми хатами, живо-
писно разбросанными по холмам и долинам, с плетнями, сдерживаю-
щими 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 зна-
ешь, 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». Іван Аксаков побував у гоголівській 
Василівці, зустрічався з матір’ю письменника і потім у сім’ї розповідав 
про незабутні враження від української природи і щирих, усміхнених, 
добрих українців.

Відомий російський історик, філософ, економіст Петро Струве пи-
сав про чоловіків сім’ї Аксакових: «Отец Сергей Тимофеевич, оказался 
в позднем возрасте первоклассным писателем, несравненным изобре-
тателем быта, созерцавшим и бравшим его таким, каким он был в самом 
буквальном смысле слова... Старший брат, Константин, был филолог, 
историк и поэт. Всего значительнее он был как историк... Рядом с от-
цом, художником быта, и братом, философом народности, натурами 
созерцательными по своей сути, стал Иван Аксаков. В нём художничес-
кая чуткость отца к быту и природе и философско-исторический ин-
терес брата к народу сопряглись с величайшей действительностью... 
Иван Аксаков не побоялся войти в хозяйственную жизнь своей страны 
и своего родного города Москвы... был директором банка (одного из 
первых, основанных московским купечеством, обществ взаимного кре-
дита)».

У першому числі журналу «Русская беседа» за 1858 р. було опублікова-
но вірш Івана Аксакова «На 1858 год», про який Шевченко згадав у лис-
ті до Сергія Аксакова від 25 квітня 1858 р.: «...Ивана Сергеевича целую 
трижды за его алмазное стихотворение „На Новый год“».

Та спершу розповім, як зацікавився поетичною творчістю молодого 
поета Гоголь. Про це йому повідомив Шевирьов, і на початку 1846 р. Го-
голь писав Миколі Язикову: «Я порадовался... что у Аксакова Ивана есть 
талант. Я писал к отцу, чтобы прислал мне его стихов; напомни и ты или, 
лучше, пришли сам...» Невдовзі Сергій Аксаков надіслав кілька поезій 
сина, і Гоголь йому відповів з Риму в березні 1846 р.: «Письмо ваше от 
23 генваря я получил. Благодарю вас много за присылку стихов Ивана 
Сергеевича. В них много таланта, особенно в первом, то есть в стансах, 
начинающихся так:

„Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ...“»
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Тоді ж написав і Язикову:
«Письмо твое от 27 генваря получил. От Аксакова тоже получил (от 

23 генваря), с присовокуплением стихов Ивана Сергеевича, из которых 
мне особенно понравились стансы:

„Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ...“

В юноше виден талант решительный, стремленье приспособить 
поэзию к делу и к законному влиянию на текущие современные события, 
хотя сам поэт для этого еще не воспитался и, вероятно, будет долго еще 
ходить и колесить около, пока не попадет на самое дело».

Ось дві строфи, що сподобалися Гоголю:

Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ,
Негодований говорливых,
Привычных зол и терпеливых
Тревог, волнений и забот, — 

Живем, довольные судьбою,
Браня судьбу. Досуга нет
Ни сладить с внутренней борьбою,
Ни дать — взывающему к бою
Вопросу — жизненный ответ!

Вірш Івана Аксакова «На 1858 год», що привернув увагу Шевченка, 
датовано 31 грудня 1857 р. Про нього можна сказати словами самого ав-
тора, написаними, правда, про інший вірш, датований 1850 р., також 31 
грудня: «С какой стати стал бы я... среди людей, порешивших для себя 
вопросы веры, являться со стихами 31 декабря, с вопросами и сомнения-
ми, старыми, неуместными в том московском кругу, который не смущает-
ся вопросом: где истина?.. Значит, они имеют своё внутреннее основание 
во мне самом и искренни».

Може, саме щирість автора найперше привабила Шевченка, який на-
звав вірш Івана Аксакова «алмазным». У Шевченковій повісті «Капитанша» 
є вислів: «Алмаз, а не человек», тобто дуже хороша людина. В «Художнике» 
зустрічаємо слово «алмазный», тобто коштовний. У такому ж значенні, на-
певно, вісім десятиліть після Шевченка російська поетеса українського по-
ходження 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,
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!

Шевченко також сподівався на день прийдешній, він хотів забути 
про дні страждання в засланні та зло, яке йому завдали: «Я такий щас-
ливий тепер, що цілком винагороджений за всі мої страждання, і всім 
простив».

Утім, Іван Аксаков, який припав до серця Шевченкові, невдовзі викли-
кав справедливе поетове обурення. Про цю історію необхідно розпові-
сти. В листопаді 1858 р. Михайло Максимович попросив поета передати 
вірші «Садок вишневий коло хати...» і «Сон» («На панщині пшеницю 
жала...»), що вже були опубліковані в третьому номері журналу «Русская 
беседа» за 1859 р., та «Заворожи мені, волхве...» і «Муза» для публікації в 
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газеті «Парус», яку збирався видавати Іван Аксаков. Поет рішуче відмо-
вив Максимовичу:

«Спасибі вам, мій щирий, мій єдиний земляче, за ваш шанобливий 
лист, которий я читаю, дивуюсь і не надивуюсь: чого б то мені, скажіть, 
будьте ласкаві, з своїми віршами плисти по суші, яко по морю під тим па-
русом! 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 вельможного князя, любителя березової каші. 
Може, воно так і треба московській натурі. Та нам-то се дуже не вподо-
балося.

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 близько до тексту. На те були всі підстави. Поет був обу-
рений тим, що в програмному оголошенні («універсалі») «Об издании 
в 1859 году газеты „Парус“», виданому у вигляді окремого додатку до 
газети «Московские ведомости» (№ 122 від 11 жовтня 1858 р.), хоча й го-
ворилося про самобутність усіх слов’янських народів, двічі було зга-
дано 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 в квітні того ж року «цілував тричі» в листі до Сергія Аксакова, прин-
ципового «забуття» того, що існує самостійний український народ, який 
слов’янофіли намагалися розчинити в «общерусскости», що, між іншим, 
повністю збігалося з офіційною політикою «обрусения», хоч і подавало-
ся в дещо іншому словесному одязі.

Так само висловився Куліш у листі до Івана Аксакова від 20 листопа-
да 1858 р.: «Так как у Вас в объявлении «Паруса» исчислены все славян-
ские народности, кроме малороссийской, то в этом я увидел новое до-
казательство, что нам больше прежнего надобно о ней позаботиться...» 

Крім того, в’їдливо згадавши заступника вельможного князя, любителя 
березової каші, Шевченко прямо вказував на категоричне небажання 
друкуватися в органі Івана Аксакова, який на той час виступив на захист 
статті громадського діяча, князя Володимира Олександровича Черкась-
кого (1824–1878) з пропозиціями зберегти за сільськими старостами 

право тілесного покарання селян. Ця стаття та захист її Аксаковим ви-
кликали обурення передової російської громадськості. Журнал «Совре-
менник» (1858, № 11) в огляді «Заметки нового поэта» писав з цього при-
воду: «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 револю-
ційних настроїв у Росії почало виявлятися у багатьох слов’янофілів ре-
льєфніше й відкритіше, ніж раніше.

Відповідаючи Шевченкові, Михайло Максимович висловив свою і 
Щепкіна незгоду з виступами Володимира Черкаського та Івана Аксако-
ва й щиро намагався прояснити 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 
особисту лаву, то не зовсім гарно, да ще ж і не так погано, щоб уже і зо-
всім цуратися доброго чоловіка. Недоладня дуже була і його оборона того 
вельможного, що збрехнув погане слівце про березову кашу — і то правда! 
(Тут Максимович спрощував ситуацію й позицію Івана Аксакова. — В. М.) 
Мені, так же як і тобі, прийшлось воно дуже не по нутру; а коли б ти ба-
чив, як розходивсь був тут старий Михайло наш — і Господи як!...» Так що 
слов’янофіл Іван Аксаков отримав від поета по заслузі. Але це зовсім не 
означає, що Шевченко завчасно негативно ставився до нього, перебува-
ючи в Москві в березні 1858 р. Не варто забувати і деякі пояснення, які 
Шевченко отримав від Максимовича:

«Да знаєш що: те вельможне княжа само зроду нікому не дало і одної 
ложки березової каші, і, мабуть, не бачило зроду, як і годують єю, хоч і 
наварило такого кулешу, що, як кажуть у нас, — крупина за крупиною ганя-
ється з дубиною... Бачить, сердечний, що накоїв тривоги, да вже й каєть-
ся тепер на ввесь світ, і цурається од тої несмачної страви, да ще й дякує 
добрим і всім людям, що так проплювали на його мисочку... Поглянь 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 неподоба. Така поворотка на добру стать стоїть того, щоб пересердіє 
змінити на милосердіє. Із ким на віку не траплялось помилиться то в сло-
ві, то в ділі...»
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Заради справедливості відзначимо, що в двох числах «Паруса», які 
встигли вийти в світ, українська проблематика все ж знайшла своє відо-
браження. 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 відзначено цілко-
виту несумісність подібних недолугих вправ з усім розвитком української 
літератури від Котляревського до Шевченка й Марка Вовчка. Після вихо-
ду другого числа газети її було заборонено за скептичні відгуки про деякі 
урядові розпорядження та різку критику (з правих позицій) зовнішньої 
політики Росії в статті Михайла Погодіна «Прошедший год в русской ис-
тории».

Як би там не було, Іван Аксаков аж ніяк не був людиною, яку Шевченко 
в березні 1858 р. міг «не помітити» чи зігнорувати, як іноді раніше вважа-
лося. Більше того, маємо пересвідчитися, що у поета було тонке відчуття 
талановитих, масштабних людей, адже без Івана Аксакова картина росій-
ського духовного життя в другій половині ХІХ століття була б неповною. 
Нагадаю лише, що на відкритті пам’ятника Пушкіну в Москві він, разом 
із Тургенєвим і Достоєвським виступав з промовою, а на похорон самого 
Івана Аксакова в Москві зібралося понад 100 тис. осіб.

аксаков Костянтин Сергійович (1817–1860) — поет, історик, філолог, 
перекладач, публіцист, один із ідеологів слов’янофільства, старший син 
Сергія Аксакова. Захоплювався Гоголем. Іван Панаєв згадував: «Констан-
тин 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 Акса-
кова... С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым дви-
жением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! 
Как крепко жал мне руки, повторяя:

— Вот он, наш Гоголь! Вот он!»
Гоголь цінував дружбу Костянтина Аксакова. Зберігся його цікавий лист 

до старшого сина Аксакова, в якому Микола Васильович, збираючись з 
Максимовичем на батьківщину влітку 1850 р., пропонував Костянтину Сер-
гійовичу 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, задав-
ши 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, може-
те устроить возврат».

На початку грудня 1850 р. Сергій Аксаков повідомляв Гоголя про по-
їздку сина й дочок до Києва: «Константин, Вера и Надя съездили в Киев 

и остались очень довольны своим путешествием: чудное местоположе-
ние Киева в соединении с его историческим и религиозным значени-
ем произвело глубокое впечатление на всех. Малороссия поэтически 
подействовала на моих дочерей и смягчила даже непреклонного Кон-
стантина». В останньому відомому листі Костянтина Аксакова до Гого-
ля, написаному після цієї поїздки, той писав: «Вот о чём я ещё не гово-
рил с вами: о Малороссии, о Киеве. Ну, да это, надеюсь, до следующего 
письма».

У 1832–1835 рр., одночасно з Осипом Бодянським, Аксаков вчився 
на словесному факультеті Московського університету, разом з ним вхо-
див до гуртка Миколи Станкевича. Як і Бодянський, відчув на собі 
вплив професора Михайла Каченовського. Після подорожі Європою в 
Москві зблизився з відомим слов’янофілом Юрієм Самаріним, а по-
тім у московських салонах — з Миколою Гоголем, Михайлом Щепкі-
ним, Олексієм Хомяковим. У творчості Костянтина Аксакова втілився 
образ патріархальної, «общинної» Росії. Виступав зі статтями в усіх 
слов’янофільських виданнях. З 1857 р. — негласний редактор газети 
«Молва», в якій не раз епатував своїми статтями московську дворян-
ську публіку.

Костянтин Аксаков рішуче виступив проти державної школи в історіо-
графії, уособленої в працях Сергія Соловйова: «В „Истории России“ автор 
не заметил одного: русского народа... „История России“ С. М. Соловьёва 
может совершенно справедливо 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. В 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 у порівнянні з представниками вищо-
го світу (публікою), свідчить його стаття «Опыт синонимов. Публика —  
народ»:

«Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и поль-
ки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-
французски, народ — по-русски. У публики — парижские моды. У наро-
да — 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); на-
род спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ; на-
род 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 золото и грязь, но в публике грязь в золоте; в наро-
де — золото в грязи. У публики свет (балы и пр.), у народа — мир (сходка). 
Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас — почтеннейшая, а на-
род — православный».
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«Культ народу» у Костянтина Аксакова не був порожнім теоретизуван-
ням, а його наполегливе прагнення прищепити «освіченому прошарку» 
думку, що прийдешнє Росії неможливе без зв’язку з народом, можна по-
рівняти 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 сло-
вами, 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 р. Гоголь шпе-
тив 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 прав-
да, 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 ва-
шей, 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».

Коли Костянтин Аксаков був ще молодим, то слов’янофільські ідеї 
він пропагував навіть своїм одягом. Демонстративно відмовившись від 
європейських фасонів, він пошив собі довгополий сіряк, на голові носив 
магерку, відпустив бороду. З цього приводу Гоголь писав йому в 1845 р.: 
«Ко мне дошли слухи, что вы слишком привязаны к некоторым внешнос-
тям, как-то: носите бороду, русский кафтан и проч. ... А потому я вас про-
шу убедительно и сильно... исполнить мою просьбу: не быть отличну от 
других своим нарядом...» Це було по-гоголівськи: «Истинная националь-
ность 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 прекрасно свідчить його лист до Миколи 
Язикова від 5 жовтня 1845 р. з приводу підготовки видання органу 
слов’янофілів «Московского литературного и учёного сборника»: «При-
знаюсь, 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 челове-
ком, 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 стано-
вится теперь стыдно говорить, потому что они обратили ее в смешную 
сторону».

Відомо, що на прохання Гоголя з Костянтином познайомилися Олек-
сандра Смирнова, про що письменнику писав у листопаді 1845 р. 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 пер-
вого 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 корот-
ко 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 прикос-
новение стали даже и к острому кремню не извлекает искр; а ничтожные 
нападения и пустая светская речь, там, где ее не ожидали, извлекла не-
сколько огненных искр, ярко осветивших всю внутреннюю сторону моих 
юношей...»

Утім, не все було так просто. Іван Аксаков пізніше зазначав, що для 
його брата питання про руський одяг було принциповим «актом осо-
бистої свободи» й нагадував: «Народная одежда не должна быть костю-
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мом или нарядом... Она должна быть просто народной одеждой, и наде-
вающие её должны быть проникнуты искренним сочувствием к самой 
народности, к внутреннему её духу, к её нравственным и бытовым на-
чалам, 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 р. писав: «В Русской истории нет ни одной фразы — всё чистое 
беспримесное дело, до Петра, разумеется; но с него я нашу историю не 
называю Русскою».

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.

Див. також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 188, 204, 206).

аксаков Сергій Тимофійович (1791–1859) — російський письмен-
ник, літературний і театральний критик, член-кореспондент Петер-
бурзької академії наук (1856). Автор книг «Семейная хроника», «Дет-
ские годы Багрова-внука», «Воспоминания» тощо. Аксаков — вихідець 
із старовинного дворянського роду. Батько Івана і Сергія Аксакових.  
Закінчив гімназію в Казані, вчився у Казанському університеті (не 
закінчив). До Москви приїжджав з 1811 р., остаточно переселився у 
1826 р. У 1827–1832 рр. (з перервою) — цензор Московського цензурного 
комітету, потім його голова. В 1833–1838 рр. — інспектор Костянтинів-
ського землемірного училища, перетвореного в Межовий інститут, був 
його першим директором. З 1839 р. почалася «тісна дружба» письмен-
ника з Гоголем. У 1843 р. Аксаков придбав підмосковну садибу Абрам-
цеве. В Москві жив у різних куточках арбатського та приарбатського 
ареалів — у Газетному, Скатертному, Малому Кисловському провулках. 
Одна з перших адрес — Великий Афанасьєвський провулок (будинок № 12, 
зберігся). Письменник був парафіянином церкви святих Афанасія і Ки-
рила, що й дотепер діє в цьому провулку неподалік від Національного 
культурного центру України в Москві. Сім’я Аксакових жила також у Сив-
цевому Вражку, 30 (з жовтня 1848 р. до травня 1849 р.), у Філіпповському 
провулку (цей провулок, що знаходиться між Сивцевим Вражком і Ма-
лим Афанасьєвським провулком, з 1959 до 1993 рр. називався провул-
ком Аксакова), в Малому Левшинському провулку (1855–1856). Зиму 
1856–1857 рр. Аксакови провели на Арбаті (будинок № 24, не зберіг-
ся). В березні 1858 р., 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 Мало-
му Кисловському провулку, 6». Насправді, письменник переїхав сюди 
восени 1858 р., 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).

Сергія Аксакова пов’язувала з Гоголем дружба, про що розповідалося в 
попередніх розділах.

Що стосується Шевченка, то він познайомився з Аксаковим 22 берез-
ня 1858 р. Загляньмо до поетового щоденника, в якому передано його 
щиру радість від цієї зустрічі:

«Радостнейший из радостных дней. Сегодня я видел человека, ко-
торого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. 
Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков. Какая прекрасная, бла-
городная старческая наружность! Он не здоров и никого не прини-
мает. Поехали мы с Михайлом Семеновичем сегодня поклониться 
его семейству. Он узнал о нашем присутствии в своем доме и, вопре-
ки заповеди доктора, просил нас к себе. Свидание наше длилось не-
сколько минут. Но эти несколько минут сделали меня счастливым на 
целый день и навсегда останутся в кругу моих самых светлых воспоми-
наний».

Знаючи про тяжку хворобу письменника, чутливий Шевченко щиро 
й високо оцінив його гостинність і те, що він подарував колишньому за-
сланцеві хвилини приязні та дружби. Крім того, Шевченко прекрасно 
розумів значення Сергія Аксакова для російської літератури, саме 1858 р. 
у Москві вийшла в світ автобіографічна книга Сергія Аксакова «Детские 
годы Багрова-внука», в якій автор піднявся до художнього рівня, вста-
новленого його великим сучасником Львом Толстим в автобіографічній 
трилогії «Детство», «Отрочество», «Юность» (1852–1857). Прослухав-
ши на початку 1857 р. «Детские годы Багрова-внука» в прочитанні авто-
ра, Толстой занотував у щоденнику: «Чтение у С. Т. Аксакова. „Детство“ 
прелестно!» Того року Аксаков писав: «С Толстым мы видаемся часто и 
очень дружески. Я полюбил его от души; кажется, и он нас любит». Коли 
в 1860 р. Шевченко взявся за написання автобіографії, він однозначно 
висловився за подібний виклад фактів: «Я бы желал изложить их в такой 
полноте, в какой покойный С. Т. Аксаков представил свои детские и юно-
шеские годы...»

24 березня Щепкін знову повіз Шевченка до Аксакова, і поет захо-
плено записав у щоденнику: «Еще раз виделся с Сергеем Тимофееви-
чем Аксаковым и с его симпатическим семейством и еще раз счастлив. 
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Очаровательный старец! Он приглашает меня к себе в деревню на лето, 
и я, кажется, не устою против такого искушения. Разве попечительная 
полиция воспрепятствует».

Цього разу Сергій Аксаков почував себе трохи краще, він сидів у кріс-
лі, вдягнутий по-домашньому в подобу сіряка, що надавало йому зворуш-
ливої доступності й простоти. Змучений хворобою, старий письменник 
дивився на поета доброзичливо й лагідно, і Шевченко відчув, як його 
огорнуло теплою хвилею вистражданого добра й особливої покірливості 
долі. На очі навернулися сльози, блискавкою майнула гірка й болісна дум-
ка, що бачить благородного старого востаннє...

Микола Жулинський слушно зауважує: «Шевченко мав за що поважа-
ти відомого слов’янофіла, який гідно оцінював його творчість. Тарасові 
Григоровичу було відомо, що Сергій Аксаков, який працював цензором, 
згодом очолював Московський цензурний комітет, активно долучив-
ся до видання в Москві творів Г. Квітки-Основ’яненка, Пантелеймона  
Куліша».

Шевченко познайомився також з доньками письменника — Вірою і На-
дією Аксаковими. Про останню записав у щоденнику: «...С наслаждением 
слушал мои родные песни, петые Надеждой Сергеевной». У сім’ї Акса-
кових Шевченко почував себе розкуто, сам співав українські й російські 
пісні, зокрема, волзьку бурлацьку пісню, почуту, певне, під час подоро-
жі Волгою, що дуже сподобалося присутнім. У Аксакових була саме та 
атмосфера, про яку розповідав у своїх спогадах Олександр Афанасьєв-
Чужбинський: «...Любив він простоту сімейного побуту, і де приймали 
його не пишно, але щиро, там він був надзвичайно балакучий, любив роз-
повідати смішні пригоди...» 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».

Напередодні від’їзду з Москви Шевченко не міг не відвідати Сергія 
Аксакова. Проте зустрівся лише з сім’єю. «...Я заехал к Сергею Тимофе-
евичу Аксакову с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастия 
облобызать его седую прекрасную голову».

Після від’їзду Шевченка між ним і Аксаковим тривало тепле листуван-
ня. На доказ найперше наведу повністю лист Аксакова до Шевченка, на-
писаний невдовзі після від’їзду поета з Москви 14 квітня 1858 р.:

«Крепко обнимаю и сердечно благодарю Вас, любезнейший Тарас Гри-
горьевич, 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 дела.

Как Вы поживаете? Что поделываете? Я же очень медленно поправля-
юсь и боюсь, что не попаду в деревню так рано, как бы желал.

Пришлите, пожалуйста, мне Ваш адрес. Я так Вас полюбил, что, веро-
ятно, буду чувствовать иногда потребность поговорить с Вами хоть на 
бумаге.

Первая часть Вашей повести (йшлося про російськомовну повість 
Шевченка «Прогулки с удовольствием и не без морали». — В. М.) давно 
отдана мною Максимовичу, который должен уведомить Вас, будет ли она 
помещена в „Русской Беседе“ или нет. Вторую часть я читаю понемно-
гу. 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».
Цей лист вражає теплотою і глибиною почуттів шістдесятисемиріч-

ного, хворого Сергія Тимофійовича, який щиро зізнавався, що полюбив 
Тараса Григоровича і не приховував, як високо ставив його талант.

Привертає увагу й те, що в листі названі Гоголеві й Шевченкові друзі — 
Щепкін і Максимович.

Тарас Григорович у свою чергу з відкритим серцем відповідав Аксако-
ву щирою дружелюбністю та вдячністю. Познайомимося з його листом 
від 25 квітня 1858 р.:

«Чтимый и глубокоуважаемый Сергей Тимофеевич!
Еще на прошедшей неделе получил я ваше искреннее, драгоценное 

письмо и только сегодня отвечаю вам, мой искренний, сердечный дру-
же. Простите мне эту грубую, непростительную и невольную невежли-
вость. 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 виданного брата и носятся со мною, как с пи-
санкою. Да еще, как на грех, выставка случилась в Академии художеств, 
которой я так давно не видел и которая для меня теперь самое светлое, 
самое высокое наслаждение. Какие пейзажи, просто чудо! Калам (Олек-
сандр Калам (1810–1864) — швейцарський маляр і графік романтичного 
напряму, автор численних гірських пейзажів. — В. М.) огромное имеет 
влияние на наших пейзажистов. Айвазовский, увы, спасовал. Он из боже-
ственного искусства сотворил себе золотой кумир и ему молится. Греш-
но так оскорблять бескорыстное, непорочное искусство. Бог ему судия. 
Выставка немногочисленна, но прекрасна, а в особенности пейзажи, 
очаровательные пейзажи!

Вы, как великий художник, как самый пламенный любовник безмятеж-
ной очаровательной природы, вы поймете причину моей невежливости 
и, как искреннему, нелицемерному поклоннику всего прекрасного и бла-
городного на земле, великодушно простите мне мой невольный грех.
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Я сердечно рад, что вы осталися довольны моим бородатым поличи-
ем. Это фотографический снимок с рисунка, мною самим сделанного, по-
чему и показался он вам подрисованным.

Вы обещаете мне написать ваше мнение о моей повести. Если она 
стоит этого, напишите, ради святого, божественного искусства. Мне-
ние 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 поцело-
вать 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.

От всей души целую вас, ваше прекрасное, сердечное семейство и все 
близкое вашему сердцу, а Ивана Сергеевича целую трижды за его алмаз-
ное стихотворение „На Новый год“.

До свидания. Не забывайте искреннего вашего Т. Шевченка.
Поцелуйте моего великого друга, когда он возвратится из Костромы» 

(йшлося про Щепкіна, який 26 березня 1858 р., тобто в день від’їзду Шев-
ченка з Москви до Петербурга, виїхав на гастролі до Ярославля, а 12 квіт-
ня — до Костроми. На той час артист уже був у Москві. — В. М.).

У наступних листах (один Аксакова і один Шевченка) йшла мова, пе-
редусім, про вже згадану повість «Прогулка с удовольствием и не без мо-
рали». Перша її частина була підтримана Сергієм Аксаковим, що надих-
нуло 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 в червні 1858 р., й воно не було приємним для поета: 
«Я обещал Вам откровенно сказать свое мнение об этом Вашем произве-
дении. Исполняю мое обещание: я не советую Вам печатать эту повесть. 
Она несравненно ниже Вашего огромного стихотворного таланта, осо-
бенно вторая половина... Я без всякого опасения говорю Вам голую прав-
ду. Я думаю, что такому таланту, как Вы, можно смело сказать её, не опаса-
ясь оскорбить самолюбия человеческого. Богатому человеку не стыдно 
надеть сапог с дырой. Имея пред собой блистательное поприще, на кото-
ром 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 Шевчен-
ка пілюлю, щиро й щедро посипавши її солодкими речами, проте від цьо-
го негативний відзив не став менш болючим, гострим і дошкульним.

За радянських часів довго побутувала думка, що така оцінка поясню-
валася класовою позицією Аксакова. Проте в 1961 р. у Москві в музеї 
«Абрамцеве» пройшла серйозна виставка, присвячена Шевченку і Ак-
сакову. Її організатори відкинули це звичне твердження й заявили, що 
Аксаков висловився проти публікації повісті, «вважаючи, мабуть, що піс-
ля довгої перерви Шевченко не повинен представати перед читачами з 
творами, що поступаються його поетичній творчості». На жаль, у «Літо-
писі життя і творчості Т. Г. Шевченка», укладеному і виданому в тому ж 
1961 р., 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 Шевченко примирився з крахом його творчих планів і прийняв рі-
шення залишити подальші спроби в цьому напрямі». Передусім, акцентую 
читачеву увагу на тому, що неприхильна оцінка російського письменни-
ка виявилася для Шевченка несподіваною, бо була прямо протилежною 
«панегірику» щодо першої частини, про який ми щойно говорили. Втім, 
у Шевченка справді виникала ціла низка творчих сумнівів щодо його ро-
сійської прози. «Трудно мне одолеть великороссийский язык...» — писав 
він Аксакову в лютому 1858 р. Оговтавшись, 15 липня Шевченко написав 
Аксакову щирі й мужні рядки: «Сердечно благодарен вам за ваше искрен-
но благородное письмо. Вы мне сказали то, о чем я сам давным-давно ду-
мал, 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, Шевченко дотримався обіцянки, даної Аксакову: «И ваше 
искреннее слово я прийму с благоговением, прийму как дорогой 
бесценный подарок». Благородство поетової відповіді виразно відті-
нив Юрій Барабаш: «Якою була Шевченкова реакція на цей дружній, 
але суворий вердикт? Може, він послався на свої „революційні“ заслу-
ги 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 дво-
мовності? Чи почав присягатися у своїй любові до „великої, могутньої“ 
російської мови?» З поетової відповіді випливає, на думку Барабаша, 
що «російськомовні повісті не потребують захисту (від цього, ми ба-
чимо, далекий був і сам автор), як, утім, не заслуговують вони й не-
дооцінки».

Додам, що після цитованих рядків Шевченко писав: «Теперь думаю 
отложить всякое писание в сторону и заняться исключительно гравю-
рою, называемой аквафорта, образчик которой вам посылаю». Йшлося 
про один із перших офортів Шевченка, можливо з ескіза іспанського ху-
дожника Б.-Е. Мурільо «Свята родина». Нагадаю, що ще на засланні, 26 
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червня 1857 р., Шевченко записав у щоденнику: «...Я думаю посвятить 
себя безраздельно гравюре акватинта... Из всех изящных искусств мне 
теперь более всего нравится гравюра».

Згаданий поетів лист і його гравюра були передані Аксакову через 
Щепкіна, про що свідчить лист Віри Аксакової до Марії Карташевської 
від 22 липня 1858 р.: «На днях Щепкин принес письмо от Шевченко 
и первый его опыт гравировки крепкой водкой, которой он теперь 
занимается. Это особенный вид гравирования, для первого опыта 
многое очень недурно. Щепкин сообщил прелестное новое стихотво-
рение, которое мне так нравится, что спишу его тебе. Какая грация, 
какая законченность, точно картину видишь. С каким талантом этот 
человек!»

Йшлося про вірш «Сон» («На панщині пшеницю жала...»), який Шев-
ченко вписав до щоденника 13 липня 1858 р. Невдовзі передав його Щеп-
кіну, і той вже кілька днів потому прочитав його в сім’ї Аксакових (!). 
Отже, Щепкін був поширювачем і пропагандистом Шевченкової поезії. 
Ще раз переконуємося і в тому, що його талант отримав найвищу оцінку 
«серед освічених москвичів».

Іван Дзюба зазначає, що негативний відзив Аксакова був великим уда-
ром для Шевченка. Річ не тільки в тому, що в повісті було вкладено силу-
силенну праці і Шевченко, не маючи майна і житейських перспектив, 
сподівався заробити якийсь гонорар. А в тому, що довелося попрощатися 
з надією використати російські журнали для розповсюдження дорогих 
йому ідей (Дзюба І. Тарас Шевченко. — К.: Видавничий дім «Альтернати-
ви», 2005. С. 517).

Безперечно, Шевченкова повість значно поступалася його геніальним 
віршам, але Сергій Аксаков, якому було притаманне загострене почуття 
правди, до кінця не збагнув твір, зігрітий жертвенною любов’ю до рідно-
го краю і тонкою іронією великого художника. Російський письменник 
не взяв до серця і не збагнув роздуми та вболівання українського поета, 
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 укра-
їнського народу, тим паче, що вони напрочуд актуальні й сьогодні.

Олександр Кониський якось звернув увагу, що «більшість Шевчен-
кових повістей мовою російською написана з життя українців!» Ми-

кола Костомаров свого часу відзначив: «В своих повестях и рассказах, 
писанных по-русски, Шевченко впадает в мелодраматичность, а не-
редко и в растянутость... Среди всех недостатков и недоделок в них, 
однако, повсюду светятся признаки громадного дарования автора: вер-
ность характеров, глубина и благородство мыслей и чувств, живость 
описания и богатая образность...» Півстоліття тому Євген Кирилюк 
цікаво висловився щодо російськомовних творів Тараса Григорови-
ча: «Ми не можемо сказати, що повісті Шевченка 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 
літературно-художніх творів, що друкувались на сторінках російських 
журналів різних напрямків». І надалі радянські дослідники підкреслю-
вали, що сучасники недооцінили російськомовні повісті Шевченка, 
зокрема відображення в них яскравої особистості автора та його став-
лення до зображуваних подій, а також наявності в цих творах багатого 
автобіографічного матеріалу. Важливо, що вони звернули також увагу 
на спорідненість Шевченкових повістей з Гоголевою прозою, на те, що 
в них «іноді можна впіймати гоголівські інтонації» (Тарас Шевченко. 
Повести. — К.: Дніпро, 1983. С. 12–13, 18, 23).

Особливо багато зробила сучасна дослідниця Валерія Смілянська, яка 
переконливо показала, що в російськомовних повістях Шевченка від-
чутно вловлюються ті риси національного гумору й комізму, що мають 
багато спільного 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 знахо-
димо в книзі «Тарас Шевченко» Івана Дзюби:

«І все-таки: чи справедливою була оцінка сучасників? Мабуть, не зо-
всім. Щодо українських друзів Шевченка — тут усе зрозуміло: для них він 
був Кобзарем, пророком, апостолом, і все, що виходило за межі цього 
образу, їх тільки засмучувало. А редактори російських журналів? Їм зда-
валося, що Шевченко пише в дусі російської „сказової“ прози чи „фізі-
ологічних нарисів“, які вже виходили з моди і на зміну яким приходила 
соціально-психологічна проза. Так міг думати й Аксаков, тим більше, що 
він читав тільки одну повість, у другій частині справді не дуже досконалу. 
Не сприймалася і своєрідність російської мови українського поета — це 
тільки Гоголю вдалося вщепити російській літературі свою мовну „непра-
вильність“.

Та ось лине час, втрачають гостроту актуальні критерії. 1888 р. 
з’являється стаття видатного російського літературознавця О. М. Пипі-
на „Русские произведения 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 літературоз-
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навці; багато сторінок присвятила їм Маріетта Шагінян у своїй чудовій 
книзі „Тарас Шевченко“; слід назвати і блискучу статтю академіка О. Бі-
лецького „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 резон. Вважалося, що оскільки Шевченко в за-
сланні не читав нових публікацій, то він років на десять відстав від роз-
витку 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 авто-
ра, багата інформативність, красива апеляція до світу мистецьких явищ, 
зрештою, те, що тепер дістало назву інтертекстуальності, — це не є арха-
їкою для сучасної читацької свідомості» (Іван Дзюба. Тарас Шевченко. 
С. 518).

Попри все, пам’ятаймо, що саме російський письменник Сергій Акса-
ков особливо підкреслив «величезний поетичний талант» українського 
поета Тараса Шевченка і першим 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 прекрас-
но...» Справді, в жодній Шевченковій поемі, в жодному ліричному вірше-
ві ми не знайдемо такого багатства й розмаїття колірних епітетів, асоці-
ацій зображуваного з улюбленими чи знайомими картинами, естампами, 
статуями, як у російськомовних повістях.

Не забудьмо й про те, якими словами закінчив Аксаков листа до Шев-
ченка з оцінкою «Прогулки с удовольствием и не без морали»: «Итак, 
крепко обнимаю Вас заочно. Каждая Ваша строчка доставит мне сердеч-
ное удовольствие... Прощайте, будьте здоровы, и не забывайте искренно 
полюбившего Вас, душою преданного Вам С. Аксакова».

У своєму листі Шевченко так само не замкнувся на темі повісті, 
яку зрецензував 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 поча-
ток роботи над офортом за картиною Рембрандта «Притча про ви-
ноградаря». (Цей твір, а також офорти «Старець на кладовищі» за 
власним малюнком і «Приятелі» за картиною російського художни-
ка, академіка Івана Соколова Шевченко показав на виставці в Ака-
демії мистецтв у травні 1859 р. 2 вересня 1860 р. за ці та інші ро-
боти Шевченко був удостоєний звання академіка за гравірування.) 
Ще Шевченко сповістив у листі Сергія Аксакова: «Посылаю моему 
великому другу (М. С. Щепкіну — В. М.) невеликое новорождённое 
стихотворение и прошу его, чтобы он прочитал его вам на досуге». 
Той автограф вірша «Сон» («На панщині пшеницю жала...»), який 
було надіслано Щепкіну, став одразу відомим у сім’ї Аксакова. Більше 

того, збереглися списки Шевченкових віршів, зроблені Вірою Акса-
ковою (з датою 14 липня 1858 р. та в її листі до М. Г. Карташевської 
від 26 липня 1858 р.).

Тарас Григорович і надалі продовжував почувати до Сергія Тимофійо-
вича добро й сердечність. Михайлу Щепкіну писав: «...Привітай М. О. Мак-
симовича. Сергея Тимофеевича тож»; «Поцілуй Сергея Тимофеича за 
мене...» Особливо зворушливим є його звернення до письменника, де 
Шевченко об’єднав імена свого найближчого друга Щепкіна і Аксакова, 
який став йому дорогим: «Як побачите С. Т. Аксакова і М. С. Щепкіна, — 
писав він Максимовичу 22 листопада 1858 р., — то поцілуйте сих старих 
дітей за мене тричі».

алфавітний покажчик до плану столичного міста Москви — офіцій-
ний документ московської влади для внутрішнього користування, в яко-
му були зафіксовані по дільницях міста прізвища всіх домовласників, а 
також церкви, монастирі, каплиці, казенні, громадські і власні будинки, 
поліцейські будки, готелі та подвір’я.

Для прикладу наведу повну назву використаного в енциклопедії по-
кажчика:

«Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы, составлен-
ному по распоряжению г. Московского обер-полицмейстера, свиты его 
Императорского величества генерал-майора Лужина Л. Хотевым. Издан 
с утверждения г. Московского военного генерал-губернатора, генерал-
адъютанта графа А. А. Закревского. Москва. В типографии Ведомостей 
Московской городской полиции. 1852–1853».

Таким чином, цей покажчик містить відомості про Москву останніх 
місяців життя Гоголя та найближчого часу після його смерті. В ньому вмі-
щено інформацію про більш як 12,7 тис. московських садиб та їх домов-
ласників у такому порядку за 17-ма дільницями міста: Міська, Тверська, 
М’ясницька, П’ятницька, Якиманська, Пречистенська, Арбатська, Сре-
тенська, Яузька, Серпуховська, Хамовницька, Пресненська, Сущевська, 
Міщанська, Басманна, Рогозька, Лефортівська.

альфонський Аркадій Олексійович (1796–1869) — див. «Я в Москву 
приїхав» (р. 1, стор. 151, 152).

англійський клуб — за рік до першого приїзду Гоголя до Москви роз-
ташувався у відомому будинку Хераскова (тепер — вул. Тверська, 21) не-
далеко від Тріумфальних воріт.

Сергій Аксаков у листі від 20 жовтня 1841 р. запрошував Гоголя до од-
ного з московських клубів — Дворянського: «Хоть плохую имею надежду, 
но на всякий случай предлагаю вам, любезнейший Николай Васильевич, 
отобедать вместе в клубе, куда я записан... Если же вы не хотите в Дво-
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рянский Клуб, то не приедете ли к нам...» Того ж дня Гоголь відповідав: 
«К вам натурально приеду, а в клуб и ворон костей моих не занесёт». Та 
Дворянський клуб, як і Купецький, не можна було порівнювати з клубом 
Англійським! Гоголь це знав і, судячи зі спогадів Андрія Дельвіга — дво-
юрідного брата друга Пушкіна, поета Антона Дельвіга — в Англійсько-
му клубі він усе ж таки бував: «Когда уже была напечатана первая часть 
„Мёртвых душ“, я встретился с ним в Москве... в английском клубе, где 
мы сидели на одном диване». Це могло відбутися у період з кінця грудня 
1839 р. до кінця квітня 1840 р.

Із близьких Гоголевих знайомих членом Англійського клубу був Щеп-
кін, до речі, чи не єдиний «неблагородного походження». Щепкіна офі-
ційно прийняли до елітарного закладу вже після смерті Гоголя — у березні 
1857 р. Але він бував у менш престижному Дворянському клубі й значно 
раніше. Скажімо, у лютому 1843 р. писав Гоголю: «После спектакля я от-
правился в Дворянский клуб, где я обыкновенно играю в карты и где есть 
огромная комната Кругелей, Швохневых и других» (тобто, йшлося про 
персонажів гоголівської комедії «Игроки»). Офіційне прийняття до Ан-
глійського клубу було неабиякою подією, бо число його членів обмежу-
валося півтисячею аристократичних прізвищ. Борис Чичерін зазначав, 
що «в английский клуб записывали детей с самого дня рождения и были 
счастливы, когда до них в зрелые годы доходила очередь...» Москвичі 
жартували, що знатна людина в своєму житті переживає чотири визначні 
події: народження, одержання чину, одруження та вступ у члени Англій-
ського клубу.

Дружина Щепкіна Олена Дмитрівна писала синові Миколі Михайло-
вичу 21 березня 1857 р.: «Поздравьте отца, его выбрали в аглицкой клуб 
членом. Пошли наши в гору... Итак, мой старый хрыч — член аглицко-
го клуба. Теперь его не тронь голыми руками. Теперь наши-то артисты 
вот тоже позавидуют ему, пусть их. А старик всё-таки любим публикой, 
теперь от скуки есть куда пойти». Кілька днів потому Олена Дмитрівна 
повідомляла й молодшого сина Олександра Михайловича: «Скажу тебе 
новость. Отца выбрали членом в аглицкий клуб... Поздравления со всех 
сторон отцу... Теперь об этом по всей Москве толки». Олександра Щепкі-
на (Станкевич) згадувала: «Свободные вечера М. С. любил проводить за 
картами дома или в английском клубе, которого он был членом в послед-
ние годы жизни. Выигрывать случалось ему реже, нежели проигрывать, 
но никогда не проигрывал он больших сумм. В клуб он ехал охотно и по-
тому, что любил побеседовать с лицами, которых там встречал». Взагалі 
за тих часів це було «місце, де спілкувалися і грали в карти». А ще — в бі-
льярд. Обидві гри давали клубові основний прибуток. Не виплатити про-
гране було неможливо.

Крім того, в клубі здавна збиралися московські інтелектуали, з яки-
ми можна було обговорити не лише театральні, а й суспільно-політичні 

новини. Ще в 20-х рр. ХІХ століття історик Олексій Малиновський пи-
сав: «Кроме российских журналов и газет, Английский клуб выписывает 
много и иностранных на французском, немецком и английском языках, 
чем удовлетворяет любопытству членов, литераторов и политиков». 
Є дані, що клуб виписував 23 російських журнала і 20 газет, 15 фран-
цузьких періодичних видань, 4 — німецьких і один англійський журнал. 
В Англійському клубі була кімната, що називалася «говорильнею», а з 
1856 р. стала кімнатою-кав’ярнею. Тут точилися «розумні» розмови, в 
тому числі про політику. Її часто відвідував Петро Чаадаєв. Петро Бар-
тенєв згадував: «Чаадаев в клубе не играл в карты, а постоянно был 
центром кружка людей, обсуждавших тогдашние дела. То было время, 
когда и государь Николай Павлович иной раз справлялся, что говорят 
о той и другой правительственной мере в московском Английском клу-
бе». Колишній московський губернатор, автор праць з історії Москви 
Володимир Голіцин писав: «Клуб этот не был, подобно другим, местом, 
где можно было только поиграть в карты и приятно пообедать или 
поужинать, а это был своего рода социальный орган, игравший роль 
пульса, которого биение указывало то или иное общественное настро-
ение». Втім, ще Пушкін насміхався над пустопорожніми розмовами в 
клубі:

В палатах Английского клоба
(Народных заседаний проба)
Безмолвно в думу погружен,
О кашах пренья слышит он.

В Англійському клубі була прекрасна кухня. Віссаріон Бєлінський 
писав: «Кто не слышал о московском английском клубе и его сытных 
обедах?» Гоголь особисто знав повара клубу Басаніна, залучав його до 
приготування своїх іменинних обідів. Нерідко в клубі бували дружні обі-
ди, що славилися на всю Москву, але ніколи в його стінах не проходили 
бали й маскаради. Жінки до клубу не допускалися, навіть до прислуги. 
Щепкін не пропускав обіди в клубі, аби бути в товаристві. На початку 
60-х рр. лікарі посадили артиста на сувору дієту, тому під час багато-
го застілля він змушений був обмежуватися овочами й фруктами. Коли 
Щепкіна запитали, чи не важко це для нього, він відповів: «Я жити 
хочу, все бачити й все знати і не жалкую жертвувати шлунком заради 
голови та серця».

В Англійському клубі Щепкін не боявся обстоювати скасування крі-
посного права, а потім, не соромлячись сліз, вголос бурхливо радів 
з приводу тієї відміни, і хтось із обурених аристократів їдко сказав 
йому з досадою: «Ну, чого ви так радієте, ви ж уже давно вільновідпу-
щений».
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У щоденниковому записі Шевченка від 3 жовтня 1857 р. зустрічаємо 
його потрясаючий оцінний погляд на російські клуби:

«Русские люди... многим одолжились от европейцев и, между прочим, 
словом „клуб“. Но это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им 
бы лучше было одолжиться подобным словом, а оно, верно, существует 
в китайском языке, одолжиться бы у китайцев и японцев, если они отри-
нули свое родное слово посиделки, удивительно верно изображающее рус-
ские дворянские сборища. У европейцев клуб имеет важное политичес-
кое значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто 
посиделки. Они собираются посидеть за ломберными столами, помол-
чать, поесть, выпить, и если случай поблагоприятствует, то и по сусалам 
друг друга смазать».

Чимало з того, що влучно написав Шевченко, стосувалося й Англій-
ського клубу в Москві, хоча, звичайно, він вирізнявся на загальному тлі 
тодішніх клубів.

андроньєвська площа — у Таганському районі міста (у гоголівські 
часи — Рогозька дільниця). Названа на початку ХХ століття за Спасо-
Андроньєвським (Андроньєвським) монастирем, який згадується у Гоголевій 
записній книжці за 1841–1844 рр.

андроньєвський монастир — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, 
стор. 775).

анненков Павло Васильович (1813–1887) — див. «спалахи Гоголевої 
українськості» (стор. 28, 40, 46, 52, 54, 76); «адресуйте мені в Москву» 
(р. 5, стор. 760, 763).

антип’євський провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, 
стор. 742).

«арбат» — акварель юного художника Володимира Нечаєва, написа-
на в 1831–1836 рр., тобто у часи перших приїздів Гоголя до Москви, є 
першим відомим зображенням старовинної московської вулиці, на якій 
Гоголь побував уже влітку 1832 р. під час першого приїзду до міста. Зо-
бражено праву середню частину Арбату, а сам художник знаходився в бу-
динку навпроти, зовсім недалеко від землеволодіння № 636/599, тобто 
від нинішнього розташування Національного культурного центру України в 
Москві. Назвемо арбатські будівлі на картині Нечаєва: «Нужно толпе до-
мов придать игру, чтобы она врезалась в память и преследовала бы воо-
бражение» (Гоголь).

Найближчою до нас є знаменита церква Миколи Явленого, далі — дзвіни-
ця цієї церкви і будинок церковної богадільні (тепер тут кафе на розі Се-

рєбряного провулку й Арбату). Через Серєбряний провулок — будинок дяч-
ка. Далі бачимо колонний портик будинку відставного поручика Миколи 
Киреєвського, в якому, як стверджують деякі вчені, в березні 1829 р. по-
бував Пушкін. Наступний будинок на акварелі Нечаєва належав підпору-
чику Василю Сергєєву, а за ним — особняк сенатора Л. Яковлєва, дядька 
Олександра Герцена. Нарешті будинок на місці сучасного Театру ім. Євг. 
Вахтангова, що належав поручиці Катерині Павловій. На мостовій бачи-
мо карету, коляску і дрожки, троє молодих людей жваво жестикулюють...

Перед нами Москва, про яку писав сучасник Пушкіна і Гоголя поет Во-
лодимир Філімонов:

Тревога, суета средь улиц и домов
И вечный шум карет и дрожек
Извечный звон колоколов...

Акварель Нечаєва дає можливість уявити Гоголя на Арбатській вулиці.

арбат вулиця (в гоголівські часи — Арбатська вулиця) — нею пролягала 
межа між двома дільницями: будинок на місці нинішнього Національного 
культурного центру України в Москві належав до Пречистенської дільниці, 
а навпроти — Арбатська дільниця. Нині — район Арбат.

Вулиці Арбат відведу чільне місце. По-перше, вона належить до гого-
лівської Москви, і Микола Васильович тут неодноразово бував. По-друге, 
у будинку № 9 знаходиться Національний культурний центр України в 
Москві, що є духовним наступником Гоголевої і Шевченкової присутнос-
ті в місті.

Великий арбатець Булат Окуджава писав про Арбат: «Ты течешь, 
как река. Странное название!» Справді, Арбат — назва дивна. Він тече 
річкою життя вже понад півтисячі років, а його знавці ще й досі не 
дійшли до спільного вичерпного пояснення цього незбагненного сло-
ва — Арбат. Утім, у 1911 р. відомий знавець російських пам’яток мате-
ріальної і духовної культури В. Трутовський виступив у Комісії з ви-
вчення старої Москви зі спеціальною доповіддю «О происхождении 
слова „Арбат“», де зазначив, що вже на той час «утворилася літерату-
ра» з цього питання. Деякі дослідники вважали, що «Арбат» походить 
від слова «арба», віддаючи тим самим данину східним купцям, які про-
їжджали Арбатом своїми торговими караванами. В цьому контексті 
є також думка, що назва пішла від місцевого колимажного двору, де 
виготовлялися вози, повозки (татарською — арба). В щорічнику «Вся 
Москва» (1919), розрахованому на масового читача, стверджувалося: 
«Назву дістала ця вулиця від слова „гарба“ — віз, оскільки в цій місце-
вості здебільшого жили майстри, які виготовляли вози...» Так само 
рішуче писав Андрій Бєлий: «Назван же он по-татарски, скрипели 
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арбы по нем...» Не менш категоричними є й новітні автори. У книзі 
«История московских районов. Энциклопедия», що вийшла за участю 
Російської Академії наук та Головархіву м. Москви, читаємо: «Наиме-
нование... производят от слова „арба“, т. е. телега. По предположе-
нию историков, здесь останавливались во время приездов в Москву 
татары».

На цій версії набили руку деякі поети:

Араб Абу сказал рабу:
— Али, в Рабат гони арбу.
Но раб Али был глуховат –
Арбу пригнал он на Арбат.

Дехто з дослідників у пошуках слов’янського походження слова ствер-
джує, що Арбат — похідне від слова «горбатий» (у старовину вимовляло-
ся «орбат», що відповідало нерівній, горбатій місцевості, на якій виник 
Арбат). Таке припущення висунув ще в 90-х рр. ХІХ століття відомий іс-
торик Москви Іван Забєлін, з яким був знайомий Тарас Шевченко. Але 
більшість арбатознавців вважають, що воно позбавлене серйозних об-
грунтувань.

Утім, я думаю, що на версії Забєліна, який, до речі, певний час жив 
на Арбаті, крапку ставити завчасно. Вчений знав історичні документи й 
історію Москви значно грунтовніше й глибше, ніж його наступники, він 
може дати фору у два ходи сучасним москвознавцям. Знайомство з пра-
цями Забєліна, зокрема нещодавно вперше опублікованими, переконує 
у тому, що він виводив назву Арбату не стільки з «горбатості» його місце-
вості й вулиці, скільки з кривизни глибокого яру Чорторию, дном якого 
протікав однойменний струмок: «Этот Черторый и заставил обходить 
его глубокий овраг через Арбат, по его вершине. Кривое направление 
его оврагов и овражков заставило также искривить и линию стен Бе-
лого города...» (виділено мною. — В. М.).

Цікаво, що саме забєлінська версія надихає поетів, які серцем відчува-
ють слов’янське, а не іноземне походження назви Арбату. 

Самобутній арбатський поет Микола Глазков із Арбату, 44 якось орга-
нічно поставив у свій вірш ці два чарівні слова: «Арбат — горбат». Утім, 
римування «Арбат — горбат» почалося, мабуть, із старомосковської при-
казки: «Два брата с Арбата, оба горбаты». Сучасна поетеса Лія Владими-
рова красиво виразила ідею «арбатства — горбатства»:

Всё начинается с горба.
Пригнувшись, улицей идешь горбатой,
И ветер, неподвластный, как судьба,
Толкает в спину. Ты идешь к Арбату...

Або читаємо у сучасного поета Михайла Шаповалова:

Неподалёку, за старым Арбатом
Липы цветут в переулке горбатом...

Утім, повернімося до наукових версій і ще раз нагадаймо забєлінське 
розуміння назви вулиці «в значении кривизны городовой стены, как 
мы объясняем имя арбат» (Забелин И. Е. История города Москвы. 
Неизданные труды. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. 
С. 267, 323).

Але три роки по смерті Забєліна в згаданій доповіді Трутовський за-
пропонував гіпотезу, згідно з якою «арбад» (Арбат) — переінакшене араб-
ське слово «рабат», яке означає передмістя. Вже в революційному 1917 р. 
у довіднику «По Москве» було заявлено: «слово арбат, за загальним ви-
знанням, — східного походження. У арабів воно означало передмістя; 
рабад в однині, арбад — у множині» (виділено мною. — В. М.).

Саме ця версія сьогодні переважає. Власне, вона дедалі частіше при-
ваблювала науковців уже після публікації книги П. Міллера і П. Ситіна 
«Происхождение названия улиц, переулков, площадей Москвы» (1938), 
а згодом — ряду інших книг, зокрема, того ж Петра Ситіна, який уклав 
енциклопедичний путівник по московських вулицях, що вийшов кілько-
ма виданнями (1948, 1952, 1958), а потім і в 2000 р. Ситін писав: «Слово 
„Арбат“ арабське, означає „пригород“». Автори узагальнюючої праці з то-
поніміки Москви М. Горбаневський і Г. Смолицька на початку 80-х рр. ми-
нулого століття підбили підсумок: «Більшість учених схиляються до того, 
що в основі топоніма АРБАТ лежить арабське слово АРБАД — форма мно-
жини від РАБАД — зі значенням „пригород, передмістя“». Наприкінці 
90-х рр. минулого століття Михайло Горбаневський виклав цю точку зору 
й у підручнику з москвознавства для початкової й середньої шкіл. Його 
прийняв москвознавець Лев Колодний. Це трактування дедалі частіше 
з’являється в довідниках. У книзі «Имена московских улиц» (1985) чита-
ємо: «Арбат („арбад“, „рабад“, „рабат“) — слово арабського походження, 
яке означає пригород, передмістя, чим і була ця місцевість у XV столітті, 
коли „містом“ називався лише Кремль». Відомий сучасний арбатознавець 
Сигурд Шмідт теж підтримав цю версію, зауваживши, щоправда, «супе-
речки про тлумачення назви московської вулиці Арбат не закінчено». Так 
воно і є. 

Скоріше за все, йдеться вже не про суперечки в науковому полі, а про 
те, що навіть в енциклопедичних чи довідникових виданнях тлумачення 
назви вулиці протягом останніх років залежить, на жаль, лише від автора 
публікації. Добре, якщо викладено й інші версії, а, скажімо, у згаданій ен-
циклопедії «История московских районов» для них навіть не знайшлося 
місця.
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Москвознавець і старожил Арбату Дмитро Афанасьєв стверджує, що 
слово «арбат» у перекладі з давньої тюркської мови означає «плинна 
вода». Така назва, на його думку, цілком відповідала старій арбатській 
місцевості. Сучасний дослідник Володимир Муравйов вважає, що в 
давнину на місці нинішнього Арбату жили і справляли молебні чудські 
чаклуни-арбуі (звідси, нібито й назва). Нагадаю, що чудь — загальна на-
зва угро-фінських племен, які населяли північну й середню Росію до 
слов’ян. Утім, згадана версія не така вже й нова. Ще Михайло Пиляєв 
переказував припущення, висловлене в енциклопедичному словнику 
Плюшара (1838), про те, що «слово „арбат“ по-татарськи означає жерт-
воприношення і тут колись приносили жертви татари». Іван Кондратьєв 
пізніше повторив ці слова. У 2003 р. у книзі Московського центру Ро-
сійського географічного товариства «Улицы Москвы» було висловлено 
припущення, що «в основі топоніма Арбат лежить арабське слово р а- 
б а т (р и б а т) „караван-сарай; будинок для прочан“, передане російським 
через тюркське (татарське) посередництво у формі  а р а б а т. Таким чи-
ном Арбат споконвічно був пристановищем, де зупинялися тюркомовні 
мусульмани».

Згадуються рядки сучасного поета Іллі Фалікова про... верблюда:

Он проходил в африканских песках
и по сухой Палестине,
спал на Арбате, вздыхая впотьмах
о притибетской пустыне...

Не мені першому здається іншомовне походження назви московського 
Арбату недостатньо вмотивованим. Утім, ми не маємо наміру заглиблюва-
тися в наукові гіпотези та дискусії. Зазначимо лише, що сучасну неодноз-
начну ситуацію з розкодуванням цієї назви дзеркально відображено в ен-
циклопедії «Москва» (вийшла до 850-ти річчя міста): «Назва, мабуть, від 
арабського „рабад“ (пригород, передмістя)». До речі, мало хто сьогодні 
згадує, що крім великого Арбату в Москві з ХVІІ століття існував ще й Ар-
батець — слобода біля Крутицького постоялого двору. Тепер у тих краях, 
у Таганському районі Москви, знаходиться Арбатецька вулиця, про назву 
якої також досі дискутують краєзнавці.

Запам’ятаймо також, що під назвою «арбат» історично розумі-
ється не лише сама сучасна вулиця довжиною з кілометр, з кінце-
вими номерами будинків 54 і 57, між Арбатською і Смоленською пло-
щами, але значно більша територія з навколишніми вулицями й 
провулками. Поняття «арбат» значно ширше за назву однойменної  
вулиці.

З трьох великих вікон мого службового кабінету, що виходять безпо-
середньо на вулицю Арбат, можна побачити чималу її частину, а, вий-

шовши з будинку, — охопити очима відстань від її початку на Арбатській 
площі до Серєбряного провулку. Пам’ятаючи про дореволюційні знакові 
будови, можна сказати: від храму святих Бориса і Гліба до храму Миколи 
Явленого.

У мені живе ностальгія за тим — Старим Арбатом, образ якого поет 
Дон-Амінадо (Шполянський) закумулював у чотирьох рядках:

Утро. Звон. Благочиние.
На уличных вывесках — яти.
А небо такое синее,
Как в раю... и на Арбате.

Здається, Андрій Бєлий уперше вжив це дивовижне словосполучен-
ня — «старий Арбат». До цього часу перше слово в ньому пишеться з малої 
літери. Проте у своїх працях я величаю Старий Арбат з великої літери. 
Його історія нерозривно пов’язана з історією столиці (недарма його на-
зивають «душею Москви»), з історією Росії й навіть більше — світу. Якось 
Андрій Бєлий захоплено сказав: «История мира: Арбат». А в одному ві-
рші: «Выходишь в Вечность... на Арбат». Письменник Михайло Осоргін 
так починав свій роман «Сивцев Вражек»: «В беспредельности вселен-
ной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме 
Сивцева Вражка...» Вселенське сприйняття Арбату зустрічаємо у Вадима 
Шершеневича:

Но пока я не умер, простудясь у окошечка
Все смотря: не пройдёт ли по Арбату Христос...

Булат Окуджава також сприймав Арбат у контексті світу: «Арбат — мой 
дом, но и весь мир — мой дом...» Або: «...Погода двадцатого века началась 
на арбатском дворе...» Або ще: «По Сивцеву Вражку проходит шарманка, 
когда затихают оркестры Земли».

Той же Булат Окуджава зафіксував утрату Старого Арбату, якому 
було завдано нещадного удару на початку 60-х рр. минулого століття: 
на місці його провулків проклали стандартний широкий Новоарбат-
ський проспект, який у грудні 1963 р. разом з приєднаною до нього 
вулицею Калініна, було перейменовано на проспект Калініна. Юрій 
Нагібін сказав тоді, що він, як «незаживаюча рана врізався в тіло Мо-
скви». Магістраль від Кремля до заміських резиденцій партійної і дер-
жавної верхівки було прорубано через арбатську заповідну місцевість 
при Микиті Хрущові. Кажуть, що він, відвідавши Кубу, захопився там-
тешніми хмарочосами американського побудування і звелів звести в 
Москві щось подібне. Настанову було блискуче виконано: знищили не 
лише старі будинки й садочки, але й особливість арбатського укладу. 
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Це призвело до цілковитої втрати характерного для арбатців образу 
життя, тобто, унікальної арбатської ментальності. Булат Окуждава 
вважав, що й «у старому плануванні були якісь біологічні закони, 
тому що арбат залишався арбатом до того часу, поки не прорубали 
проспект. Його прорубали — і арбат видихся й закис...» (виділено 
мною. — В. М.).

Є й абсолютно інша, несподівана думка. В одній книжці прочитав: 
«Можливо, що популярності Арбату ненавмисно посприяв сусідній Но-
воарбатський проспект: стрімко змівши на своєму шляху кілька старо-
винних вулиць і провулків, він проліг широкою сучасною магістраллю й 
тим самим надав ще більшої чарівності та затишку старому Арбату». Про 
«затишок» Арбату тепер говорити важко, а чарівність його багато в чому 
забрано саме тому, що було занадто «стрімко зметено старовинні вулиці 
й провулки».

У жовтні—листопаді 2002 р. у виставковому залі Музею О. С. Пушкіна 
відбулася виставка фотографій арбатця Олександра Потресова (1902–
1972) «Загибель Арбату». Фотомайстер знімав Арбат на початку 60-х рр., 
коли руйнувалося старе провулоччя заради новітнього проспекту. Мені 
запам’яталися доперебудовні фотографії знаменитої Собачої площадки, 
що збирала докупи перехрестя Собачого, Кречетниковського, Дурнов-
ського, Великого Нікольського й Борисоглібського провулків. Старий 
фонтан посередині і лавки навколо: холодна пора, але на них сидять 
тепло вдягнені люди. Відчувається якийсь особливий затишок і патрі-
архальний спокій. Тепер усе це — під Новим Арбатом. Ще фото (1958). 
Собача площадка. На задньому плані особняк, у якому колись жила мати 
В. І. Леніна, а тому його довго не наважувалися знести. У 1963 р. таки 
наважилися. Фото «Знесення Собачої площадки». Зруйнований будинок, 
кілька бульдозерів і десяток самосвалів, які вивозять рештки Старого 
Арбату. Жорсткі фотографії про знесення «Будинку композиторів» на 
Собачій площадці. Фото «Останки „Будинку композиторів“». Фото «Зне-
сення Трубниковського провулка» (зима 1962–1963 рр.). Руїни старовин-
них будинків. Фотографії зафіксували знищення Дурновського й Кре-
четниківського провулків. Розповідали про будівництво Нового Арбату 
в 1964–1965 рр. Нічні роботи на Арбатській площі, будівництво тунелів, 
зведення висоток... 

Когда кирка, бульдозер и топор
сподобятся к Арбату подобраться
и правнуки забудут слово «двор» — 
спаси нас всех и собери, арбатство.

Булат Окуджава назвав людей, які поруйнували Арбат, «окупантами», а 
себе — «арбатським емігрантом»:

Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
И лик мой оккупантам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.

З безжалісною «перебудовою» Арбату вийшло те, що вийшло. Говоря-
чи поетичними рядками Андрія Вознесенського: «Сердце так же стонет, 
как от порубленной рощи, от снесенных кварталов и оград. Арбат — это 
наш Вишневый сад». Сумну ситуацію не врятувало рішення про пере-
творення Старого Арбату на першу пішохідну зону в Москві. Москвозна-
вець Іммануїл Левін заявив, що це сталося зовсім не в ім’я заслуг Арбату 
перед вітчизняною культурою: «Все значно простіше і грубіше: коли на 
Арбатській площі збудували величезних розмірів білокам’яний куб Ге-
нерального штабу, виникла потреба забезпечити головне командування 
широкопрофільними підземними транспортними артеріями. В середи-
ні вісімдесятих років Арбат було закрито для всіх видів транспорту й 
перекопано... З метою убезпечення підземного Арбату від зовнішнього, 
було вирішено зняти з вулиці будь-який транспортний рух. Отже, ніби з 
волі маршалів виникла пішохідна зона для рядових москвичів».

Поет-фронтовик Костянтин Запшенкін обурювався:

Что ж вы сделали с милым Арбатом,
С этой улицей, прежде живой?
В разуменье своём небогатом
Как же вы поступили с Москвой!

Новий Старий Арбат великий арбатець Булат Окуджава не сприйняв. 
Ще у 1988 р. він заявив, що перестав ходити на Арбат «після реалізації 
проекту перетворенння Арбату в пішохідну зону, після всього цього деко-
рування, „офонарювання“...» Справжній арбатець зізнався, що... боявся 
контактувати з таким Арбатом.

«Арбату нема — і більше не буде», — сказав тоді Булат Шалвович. Май-
же десять років потому його знову запитали, чи часто він буває на Арбаті, 
і поет відповів:

— Ні. У мене є рядки: «Арбата больше нет, растаял, словно свеченька, 
весь вытек, словно реченька...» Зник колорит, неповторний дух. Ця ву-
лиця й тепер, мабуть, по-своєму гарна, але вона не має нічого спільного з 
тим Арбатом... 

«Утім, і не Арбат це вже, а не більше, ніж арбатська декорація з ліхта-
рями — пришельцями з інших світів і епох, — писав той же Левін. — Жити 
в цих декораціях я б не хотів (і тут не оригінальний, ті ж почуття відчуває 
і Булат Окуджава, й інші арбатці нашого покоління), бо зникло найголо-
вніше — арбатський дух, настояний на культурі».
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У травні 2002 р. на Арбаті, біля будинку № 43, в якому народився й «ви-
ховувався двором» Булат Окуджава, було відкрито пам’ятник «емігранту 
арбатського двору». Трохи сутулячись і засунувши руки в кишені, Булат 
Шалвович виходить з Плотникова провулка на свій улюблений Старий 
Арбат. Мабуть, просто на прогулянку, бо ж і газети захопив з собою... Та 
мені ввижається іноді, що він вже назавжди йде з Арбату, заховавши в 
душі арбатський дворик... 

Я часто зупиняюся біля цього теплого, духовного пам’ятника й згадую 
не лише поезію, але й жорстку арбатську прозу Булата Окуджави. Зокре-
ма, ось ці рядки:

«Я багато разів говорив про те, що Арбату більше немає. Я нарікав на 
це. Дійсно, його фізичне існування так різко змінилося, що нічого іншого 
й не скажеш. І це не тільки моя думка. Так думають багато арбатців. Але, на 
щастя, Арбат став символом ще задовго до своєї фізичної загибелі. Він про-
довжує ним залишатися й до цього часу. Неможливо знищити історію, дух. 
Вони продовжують існувати. І підігрівають, і надихають нас на діяльність». 

Це написано незадовго до мого поселення на Арбаті. На відміну від 
Окуджави те, що відбувається на старовинній вулиці, мене завжди ціка-
вить, але по-справжньому приваблює мало, залишаючись лише тлом — 
об’єктивним тлом, — що свідчить про вічне буяння життя, яке тут спокон-
віку виявлялося особливо виразно.

...На улочке этой,
где старинные стынут дома,
в поединках сходились поэты,
гимназистки сходили с ума.

Я навчився сприймати Арбат у його первісних, історичних виразах: 
вигин вулиці, на якому стояв храм Миколи Явленого, той чи інший 
будинок зі славетною біографією, лицар у латах на п’ятому поверсі бу-
динку № 35, описаний Борисом Зайцевим, будинок № 53, в якому жив 
Пушкін, чи № 55, де півроку провів Грушевський, невидима присутність 
Толстого і Чехова, Буніна і Єсеніна, Бердяєва і Лосєва та інших. Чи не на-
бридають такі реально-віртуальні прогулянки Арбатом? Повірте, ні! На-
скільки новітній Арбат банально-примітивний, настільки Старий Арбат 
невичерпно-цікавий. Але, мабуть, лише в тому випадку, коли його справді 
любиш, вивчаєш, до нього зацікавлено придивляєшся, у нього всерйоз 
вдумуєшся, його не зраджуєш, на ньому живеш. Саме так! 

Я богат. Повезло мне
И родом и племенем.
У меня есть Арбат
И немножко свободного времени.

 Роберт Рождественський

Ставлення до Старого Арбату можна порівняти зі ставленням до лю-
дини, яка тобі близька і дорога. Не за те, що вона досягла великих успіхів 
і багатства, займає високе становище в суспільстві й має солідну репута-
цію, а за її людську сутність, незалежно від усього іншого. Хто не знає, що 
більшість з оточення будь-якої людини зникає, тільки-но вона втрачає ви-
соку посаду чи великі гроші, суспільну чи фізичну силу, потрапляє в біду 
тощо. Поруч залишаються лише ті, кому ця людина дорога сама собою. 
Так само з Арбатом. Віддані йому люди не залишають його за будь-яких 
часів. Певна відданість Арбату потрібна й для того, аби не втратити від-
чуття славної, духовної старовини, що зачаїлася в архітектурі і географії. 
В самій атмосфері Арбату!

У серцях творчих людей Арбат опоетизований і став уже зоряним Мо-
лочним (Чумацьким) шляхом. У поета і філософа Костянтина Кедрова є 
навіть вірш «Арбат — Млечный путь». У Костянтина Ваншенкіна: «И этот 
Млечный путь Арбата в высоком небе надо мной».

Утім, небагато людей, які пов’язали своє життя з Арбатом, можуть по-
вторити за Окуджавою:

Ах Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание.
Ты — и радость моя, и моя беда. 

Дуже важко, майже неможливо справді причаститися до арбатства, 
але якщо це сталося... «Арбатство, расстворенное в крови, неистребимо, 
как сама природа» (Булат Окуджава).

Я вдячний Арбату за те, що він дав мені можливість не тільки дотор-
кнутися до історії російської культури й духовності, але й зануритися 
в неї. За те, що мав змогу не лише вдихнути його неповторне повітря, 
як це роблять сотні тисяч приїжджих, але й дихати ним довгий час на 
повні груди. Старий Арбат — це болючий нерв Росії і, спостерігаючи 
постійно за його пішоходами, які приїжджають з усіх кінців країни, 
відчуваєш її пульс. Недарма тут постійно чергують телевізійники з кі-
нокамерами: дізнатися думку пішоходів Арбату про ту чи іншу подію, 
проблему — це все одно, що зробити соціологічний зріз російської сус-
пільної думки. Змінивши в хрестоматійно відомій фразі Миколи Ка-
рамзіна одне слово, можемо сказати: «Хто хоче знати Росію, побувай 
на Арбаті».

Щодня проходжу сучасним Арбатом від будинку № 9, де знаходиться 
Національний культурний центр України в Москві, до Смоленської пло-
щі та назад. Цей знаменитий кілометр Росії має сьогодні цікаві зовнішні 
характеристики. На парній стороні вулиці, за моїми підрахунками, зна-
ходяться два десятка кафе, бістро, кав’ярень, в тому числі «Синій тролей-
бус», в якому співають барди, а також «Кулінарія-кондитерська», «Макдо-
налдс», ресторани («Прага», «Русь», «Самовар», «Генацвале», «Венеція» 
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та ін.), а на непарній — удвічі менше: італійські ресторан, буфет і піцерія, 
суші, кілька кафе і кав’ярень. Тому, маючи гроші в кишені, можна вибра-
ти собі будь-яку кухню — українську, російську, грузинську, узбецьку, япон-
ську, китайську, італійську... Навесні 2010 р. на початку Арбату з’явився 
ще й ресторан із бразильською кухнею. Протягом літніх місяців майже 
всі ресторани й кафе виносять торгівлю на вулицю, зводячи своєрідні 
веранди. Якщо вони розміщуються одна проти одної, то ширина Арбату 
зменшується на чверть.

Особливої реклами ці заклади безпосередньо на Арбаті не мають, бо 
й так все на видноті. Найчастіше меню виставляється біля входу, і кожен 
має змогу заздалегідь вибрати страви й подумати про ціну. Щоправда, ко-
лись в одному з кафе через гучномовець фальшивим голосом настирливо 
повідомляли, що вас будуть мало не весь день годувати за безцінь, але це, 
скоріше, відштовхувало, ніж приваблювало. Може, тому заклад щез із об-
личчя Арбату. Запам’яталося, колись ненадовго посередині вулиці поста-
вили дороговказ «На Берлін!», який вказував на кафе «Старий Берлін». 
Зрідка перед якимось рестораном тупцяють хлопці чи дівчата в націо-
нальних костюмах, а до пива приверне увагу закликальник. Можна поба-
чити біля входу в барахляний бутик і такий заклик: «Відчуй себе богинею 
за 500 рублів». Але надійніше, коли біля кафе «Муму» стоїть скульптура 
корови натуральної величини.

На щастя, на вулиці практично немає реклами, що не стосується роз-
ташованих тут закладів. Хіба що на торці будинку № 17 постійно розмі-
щували якусь напівголу красуню. В холодну пору року вона зваблювала 
перехожих, які йдуть від Смоленської площі. Втім, у 2010-му тут поча-
ли вивішувати малоцікаву й непривабливу рекламу фірми «Niкe», що 
відкрила в підвалі магазин. Фальшиво-врочисто й набридливо звучить 
через гучномовець реклама годинників, що в магазині поруч з нами: 
«Внимание, внимание! Говорит Москва! Точное время на лучших рос-
сийских часах! Старый Арбат, 11, второй этаж. Лучшие российские 
часы!»

На Старому Арбаті підприємств громадського харчування більше, 
ніж на Новому Арбаті. Всього ж на території району Арбат понад 170 
підприємств харчування й 230 магазинів. У якомусь офіційному матері-
алі прочитав, що це вдвічі більше, ніж у ХІХ столітті. Але ж торгівля на 
Арбаті в другій половині ХІХ століття лише розпочиналася й на повну 
силу розгорнулася перед Першою світовою війною, коли сама вулиця 
нагадувала гостиний двір. За підрахунками арбатознавця Бориса Єгоро-
ва, в 1912 р. на Арбаті було 206 торговельних закладів 63-х призначень. 
Цікаво, що найбільше магазинів з капелюшками — 15, за ними йшли 
кондитерські — 8, далі магазини білизни, тканин, взуття і перукарні — по 
7. Імена власників кращих арбатських магазинів були відомі не тільки 
москвичам, але й усій Росії: булочні Філіппова і Савостьянова, молочні 

продукти Чичкіна, вина з підвалів Шустова, кондитерські товари Абри-
косова, Ейнема, Сіу, галантерея Староносова, аптекарські товари Фер-
рейна й Ерманса...

Єдиний арбатський ресторан, який зберiгся до наших часiв — це «Пра-
га». З усіх інших дореволюційних торговельних закладів не змінили сво-
го призначення лише дві аптеки: в будинку № 25 (відкрита ще в 1870 р.) 
і в будинку № 55 (про неї писав Андрій Бєлий). Щоправда, стандартний 
московський заклад такого типу в 2005 р. було замінено в № 55 на розкіш-
ну «Французьку аптеку», але вже пару років потому тут знову була зрозумі-
ліша москвичам аптека «Старий лікар». На розі з Великим Афанасьєвським 
провулком, неподалік від Культурного центру, відкрито ще одну аптеку — 
«Рігла». У будинку № 40 на початку століття ще розташовувався «Кодак», 
саме тут раніше довгі роки працювало фотоательє. До речі, саме тут на 
схилі літ працював після Великої Вітчизняної війни відомий фотограф 
Наппельбаум (помер у 1958 р. 88-річним). Саме він зробив у січні 1918 р. 
знамениті офіційні фотопортрети ще мало кому тоді відомого в облич-
чя Голови Раднаркому Росії Володимира Леніна. На одному з них біль-
шовицький вождь написав: «Очень благодарю товарища Наппельбаума. 
Ленин». Утім, фотомагазин не витримав жорсткої конкуренції й щез. 
У 2010 р. тут розташовувалися магазин «Парфюмерія-косметика» та банк 
«Фінінвест».

Одна із знаменитих московських булочних Філіппова знаходилася 
саме в будинку № 9 до Жовтневої революції, а потім впродовж десятиліть 
тут працював хлібний магазин. На початку 90-х рр., перед реконструкці-
єю будинку під Культурний центр України на ньому була вивіска: «Торты, 
пирожные. Хлеб. Конфеты, чай, кофе». Старожили жалкують і за колиш-
німи арбатськими магазинами радянських часів — «Дієта», «Східні солодо-
щі», «Консерви», «Бублики». Їх, як бідних родичів, уже давно виштовхну-
ли з вулиці супердорогі бутіки закордонних модних фірм і сучасні харчові 
підприємства. Дивом тримається на Арбаті, 51 магазин «Овочі, фрукти», 
але й він зіщулився до мінімуму під натиском сувенірно-подарункового 
магазину. Так я писав навесні 2009 р., а вже рік потому сувеніри повністю 
взяли верх.

Тому сьогодні не актуально звучать поетичні рядки Маргарити Алігер:

...Пойду гулять
и дождик пережду
в продмаге или в булочной Арбата.

Які там продмаги на сучасному Арбаті! Втім, одна невеличка булочна 
на весь Арбат залишилася у знаменитому будинку № 51, де жили «діти 
Арбату» й сам Анатолій Рибаков — автор однойменного роману. А ще 
тут, у цьому будинку — три сувенірних магазини: вже згаданий «Русские 
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сувениры» та сувенірний магазин «Пушкин». Якщо згадати, що в будинку 
№ 53 жив Пушкін з Наталі, то з цим можна погодитися. А ще — ювелірна 
майстерня й пункт оцінки та скупки ювелірних виробів.

Заради справедливості скажу, що булку та вишуканий хліб на Арбаті 
купити можна. Скажімо, на розі з Великим Нiколопєсковським провулком у 
2010 р. було відкрито кафе-пекарню, а трохи поодаль — ще один заклад, в 
якому тих булок і хлібів — скільки хочеш! Але ж ціни...

У цілому на вулиці розташовано близько двох десятків антикварних 
і сувенірних, ювелірних і букіністичних магазинів. Працюють декілька 
крамниць стильного одягу й салони взуття, магазин «Самоцвіти» та «Ро-
сійська вишивка», годинниковий магазин, а також відомий гастроном 
«Смоленський». Останніми роками найбільше розповзлися вулицею ма-
газини з продажу золотих виробів. Біля них можна почути набридливу го-
лосову рекламу. Аби мати уяву про щільність розташування торговельних 
і харчових точок, скажу, що в післянаполеонівському особняку № 36 тепер 
знаходяться: три антикварних магазини, «Букініст», магазин тютюнових 
виробів, ювелірний магазин, два кафе, театральна каса. Навесні 2009 р. на 
будинку з’явилося оголошення про те, що частина пустуючих приміщень 
здається в оренду, а весь будинок — продається. Такі штрихи економічної 
кризи тоді стали характерними й для Арбату: чимало приміщень опустіли 
й чекали на нових, багатших орендарів, які, зрозуміло, не забарилися.

У будинку № 30 (1904) вже давно розташовано «Зоомагазин», який 
став ознакою Арбату. Згадаємо Агнію Барто:

На Арбате, в магазине,
За окном устроен сад.
Там летает голубь синий,
Снегири в саду свистят... 

Сучасний поет Марко Луцький:

Арбат. Арбат! Особенные чары!
Здесь пред тобою целый ряд картин –
Знакомый с детства «Зоомагазин»
И отблеск зорь — оконные пожары...

Утім, на початку ХХІ століття «Зоомагазин» суттєво потіснився на ко-
ристь нової структури «Товари для кінного спорту». Теплої пори року 
біля «Зоомагазину» продають кошенят та щенят. Якщо не продадуть, то 
хоча б попросять копійчину на їх утримання...

До речі, на розі зі Спасопєсковським провулком вас обов’язково за-
просять на виставку декоративних котів і собак. Пояснять, що треба про-
йти сотню кроків провулком — «до дерева», а далі — ліворуч. Сходіть — не 
пожалкуєте.

Крім того, звернувши в провулок, ви відразу побачите дивовижну 
церкву Спаса на Пісках, зображену Василем Поленовим на знаменитому 
полотні «Московський дворик». А трохи далі — затишна Спасопєсковська 
площа.

У будинку № 30 знаходилися редакція, контора та склади відомого ви-
давництва «Т-во А. С. Суворіна», яке, крім масових випусків творів віт-
чизняних і зарубіжних авторів у «Дешевой библиотеке», видавало щоріч-
ні довідкові збірники, зокрема, «Вся Москва», що є важливими джерелами 
нашої енциклопедії. В цьому будинку жив відомий російський художник 
Сергій Іванов. Це він написав пронизливу картину «Смерть переселен-
ця» (1889), яку неможливо забути, раз побачивши. Пам’ятаєте, голоблі 
кибитки, що стирчать уверх, мов людські руки, підняті до неба у відчаї, 
над дитиною, яка здивовано споглядає мертвого батька. Моторошний 
символ незмінно безуспішної переселенської долі, що сьогодні так само 
нестерпно тяжка, як і сто років тому. Нещодавно на будинку з’явилася ще 
одна меморіальна дошка: «В этом доме с 1930 по 1964 год жил писатель 
Юрий Казаков».

Тепер — про будинок № 37 у стилі ампір — єдиний на всій вулиці 
пам’ятник архітектури ХVІІІ–ХІХ століть. Наприкінці ХVІІІ століття на 
цьому місці стояла обширна міська садиба, перебудована в 1820 р. У 1834–
1835 рр. тут жила драматична актриса Катерина Семенова. Її талантом 
захоплювався Пушкін. В «Евгении Онегине» поет писав: 

Там Озеров невольны дани
Народных слёз, рукоплесканий
С младой Семёновой делил... 

Пушкін подарував актрисі свого «Бориса Годунова» з написом: «Княги-
не Екатерине Семёновой-Гагариной от Пушкина. Семёновой от сочини-
теля». З середини ХІХ століття будинок належить воєнним відомствам і 
тепер в ньому знаходиться одна з екзотичних установ Арбату — Москов-
ський окружний воєнний суд. Утім, кипучої діяльності суду з Арбату не 
видно. Підсудних і засуджених привозять і відвозять з Кривоарбатського 
провулка: «Этот последний в самой середине Арбата, рядом со зданием 
Военно-окружного суда...» (Борис Зайцев).

На вулиці розташовано кілька банків, Міжнародний медичний центр, 
Міжміський і Міжнародний телефонний «Сервіс-центр», у будинку № 47 — 
пошта. Біля ресторану «Прага» був нічний клуб-дискотека, затим — анти-
кварний магазин, навесні 2009-го приміщення здавалося в оренду, а нині 
тут розташувався Національний банк «Траст». У будинку № 45, зведеному 
в 30-х рр. на місці знесеної церкви Миколи в Плотниках (архітектор Л. По-
ляков), у 1936–1961 рр. жила письменниця Марієтта Шагінян. У 1941 р. 
вона видала монографію «Тарас Шевченко», яку в 1944 р. захистила як 
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докторську дисертацію. В цьому будинку мешкала також Віра Фігнер, у 
квартирі якої побували чимало знаменитостей, зокрема тут співав услав-
лений тенор, видатний українець Іван Козловський.

Коротко про заклади культури. В центрі вулиці (№ 26) вирізняєть-
ся монументальний будинок Державного академічного театру ім. Євг. 
Вахтангова. У 1921 р. тут проходили заняття Третьої студії Московсько-
го художнього театру під керівництвом видатного режисера Євгена 
Вахтангова (він жив у Денежному провулку, 12), перетвореної у 1926 р. 
на Державний театр імені його засновника. Після зруйнування будин-
ку фашистською бомбою на цьому місці в 1947 р. було зведено сучас-
ну будівлю (архітектор П. Абросимов). Візитною карткою вахтангівців 
є спектакль «Принцеса Турандот», який досі йде з великим успіхом. 
У 1997 р. біля театру з’явилася золотиста скульптура принцеси, викона-
на скульптором Олександром Бургановим з анодованого металу. На по-
чатку ХХІ століття зловмисники... відрізали Турандот частину руки, й ця 
шкода була виправлена лише кілька місяців потому. Я передивився весь 
репертуар Театру ім. Євг. Вахтангова й можу засвідчити, що це — один 
із найцікавіших театральних колективів Москви. Важливою запорукою 
самобутності театру є, на мій погляд, те, що його трупа, за невеликим 
винятком, складена з випускників Вищого театрального училища ім. 
Бориса Щукіна при театрі (тепер — Театральний інститут імені Бориса 
Щукіна), тому це — колектив однодумців, які засвоїли принципи однієї 
акторської школи.

Художнім керівником театру до березня 2007 р. був великий артист 
Михайло Ульянов. Знаючи про те, що він надзвичайно високо ставить 
творчість Богдана Ступки, звернувся до Михайла Олександровича з про-
ханням написати передмову до моєї книги «Майстер» про Богдана Силь-
вестровича. У листопаді 2005 р. зайшов до театру, й Ульянов передав 
мені свій текст:

«Есть артисты Богом данные, и Богдан Ступка — Божий артист. Он — 
сын своего народа, своей нации. Ступка — великий артист, который оли-
цетворяет в своем творчестве все богатство, всю роскошь украинской 
души, олицетворяет самое лучшее, самое талантливое, самое песенное в 
украинском театре, он несет в себе совершенные, чудесные черты леген-
дарной украинской театральной стилистики.

Книга о Мастере несомненно вызовет интерес, тем более, что он 
показан в разных ипостасях — не только на сцене, но и в домашней об-
становке, в кругу друзей. Раскрыты страсти и пристрастия артиста, его 
духовный мир, увлечения, вкусы... Особое внимание привлекает раздел 
о Ступке в роли министра культуры, который в этой должности бережно 
перевел украинскую культуру из одного тысячелетия в другое.

Украина может гордиться своим сыном, Богдан Ступка достойно пред-
ставляет ее в России и во всем мире».

Після того, як у 2006 р. книга побачила світ у київському видавни-
цтві «Либідь», я разом із Богданом Ступкою зайшов до Михайла Улья-
нова, щоб її подарувати. Він уже почувався погано, але вийшов далеко з 
кабінету назустріч Ступці. Вони довго розмовляли про життя й театр, а 
мені найбільше запам’ятався такий момент. Ульянов запитав у Ступки, 
чи він ще грає на театрі. Той відповів, що виходить на сцену в кількох 
спектаклях. Михайло Олександрович уважно слухав і раптом сказав: 
«А я вже не граю...» Помовчав і після довгої паузи додав: «А хочеть-
ся...» В цих словах — уся тодішня драма великого артиста, який невдовзі  
помер.

Не можу не згадати, що бував кілька разів у театрі з Богданом Ступкою 
і завжди буду пам’ятати, як зал, який чекав виходу на сцену своїх улюбле-
них вахтангівців, одномиттєво повертав голови до нього й завмирав у 
розглядуванні українського Майстра. І ще одне. Навесні 2010 р. до мене 
звернувся великий українець Василь Лановий з проханням надати наше 
приміщення для відзначення 80-річчя від дня народження народної ар-
тистки СРСР, визначної вахтангівки Юлії Борисової, і ми, звичайно, в 
той день відклали усі свої справи, щоб допомогти нашим сусідам.

Визначним пам’ятним місцем на Арбаті є будинок № 53, де з лютого до 
травня 1831 р. жив поет Олександр Пушкін з юною Наталі Гончаровою. 
Це була перша сімейна квартира поета, де тепер розміщується Музей-
квартира Пушкіна. Неподалік, на Пречистенці, 12/2 знаходиться Держав-
ний музей О. С. Пушкіна.

У будинку № 55 знаходиться Меморіальна квартира Андрія Бєлого. 
Поет народився тут і жив чверть століття. На початку 2005 р. ми створи-
ли в меморіальній експозиції окремий стенд про Михайла Грушевського, 
який жив у цьому будинку в 1916–1917 рр. У жовтні 2005 р. я взяв участь у 
Міжнародній науковій конференції «Андрій Бєлий у світі, що змінюєть-
ся», де виступив з доповіддю «Михайло Грушевський: „Я оснувався в Мо-
скві, Арбат 55“».

У Борисоглібському провулку, 6 — «Будинок-музей Марини Цвєтаєвої». 
Вона жила тут з 1914 до 1922 рр. Цвєтаєва обожнювала Пушкіна, її пуш-
кінські твори складають цілий том. Чому жила саме на Арбаті? «Здесь 
Пушкин бывал. Вот по этим камням ходил».

Досить цих трьох прізвищ великих поетів аби скласти безсмертну сла-
ву поетичного Арбату. А їх же було значно більше! Мабуть, саме до Арбату 
в першу чергу можна віднести дивовижні рядки Анни Ахматової:

Все в Москве пропитано стихами,
Рифмами проколото насквозь.

До речі, на Арбаті, 20 знаходиться редакція літературно-художнього 
журналу «Москва», в якому й сьогодні друкуються прекрасні вірші.
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Тепер — кілька важливих духовних адрес за два кроки від Арбату. Бу-
динок на Нікітському бульварі, 7а відомий усій Росії. Тут жив і помер укра-
їнський геній Микола Гоголь. 27 березня 2009 р. до 200-річчя від дня на-
родження Гоголя тут відкрито «Дім М. В. Гоголя» — меморіальний музей і 
наукову бібліотеку. На Малій Молчанівці, 2 — Будинок-музей М. Ю. Лер-
монтова. У Великому Ніколопєсковському провулку, 11 уже понад вісім-
десят років знаходиться Музей Олександра Скрябіна. В цьому старовин-
ному особняку видатний піаніст провів три останні роки свого життя 
(з квітня 1912 р. до квітня 1915 р.). Тут бували поети Бальмонт, Іванов, 
Балтрушайтіс і письменник Зайцев, музиканти Гольденвейзер і Мейчик, 
діячі театру Таїров, Мейєрхольд, Коонен, філософи Бердяєв і Булгаков... 
Бальмонт зафіксував навічно:

И человеку Бог был двойником — 
Так Скрябина я видел за роялью.

В арбатському ареалі розміщені також Державний літературний музей 
(Сивцев Вражек, 30а), Будинок-музей Герцена (Сивцев Вражек, 27).

У книзі «Арбат очима українця» (2006) я писав: «Сучасне арбатське 
життя вирує безпосередньо на пішохідній частині вулиці. Вздовж неї 
щоранку виростають страшнуваті монстри — сувенірні намети-палатки, 
які щовечора розбираються. Влітку їх не менше дюжини. В них про-
даються задорого матрьошки й футболки, шкатулки й фігурки, скляні 
прикраси й намиста, брошки й каблучки, значки й висульки, хустки, 
годинники, протигази, військові шапки, папахи, кашкети й будьо-
нівки, кітелі й ремені... Можна купити новий російський державний 
прапор, а можна — давній червоний з написом українською мовою: 
„Під прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної 
партії — вперед до перемоги комунізму“. Широкий вибір посвідчень, 
скажімо, стерви, статевого гіганта, інструктора з сексу, заслуженого 
алкоголіка, начальника мафії, дурня чи придурка й так само — генія чи 
гіганта думки...»

Скільки разів я вимагав у своїх публікаціях, щоб ці намети прибрали з 
Арбату! Скажімо, в тій же книзі «Арбат очима українця»: «Було б чудово, 
якби на Старому Арбаті відкрилися ще кілька книгарень. Борис Зайцев з 
відродженням Арбату пов’язував такі слова: „Из книжных магазинов кни-
ги смотрят...“ Принаймні, можна було б, не відкладаючи надовго, зробити 
важливий крок — на місці вульгарних сувенірних палаток, що спотворю-
ють Арбат, розмістити книжкові розвали. Одне це радикально змінило б 
обличчя Старого Арбату, прегарним духовним пунктиром позначило б 
його як справжню Вулицю Культури. Початок зроблено: в Культурному 
центрі, у будинку № 9 працює магазин „Українська книгарня“ — єдиний 
на всій вулиці».

Мене почули не московські чиновники. Мене почув Господь! Бо в 
2008 р. намети-монстри нарешті зникли з Арбату, і на ньому започатковано 
книжковий продаж, щоправда, на невеликому проміжку за пам’ятником 
Булату Окуджаві (в районі будинків №№ 42 і 47). З часом цю добру справу 
треба розширювати, аби вона стала справжнім обличчям Арбату.

Треба обов’язково відзначити, що Арбат — вулиця, яка постійно зміню-
ється. І я фіксую цікаві її миттєвості.

На початку століття прямо перед вікном мого службового кабіне-
ту громадився потворний кіоск з наваленими м’якими іграшками, які 
ви могли спробувати підхопити кліщами. Це примітивне чудовисько 
вгризлося в саму середину пішохідного Арбату на самому його початку! 
Важко було придумати щось безглуздіше на вході до знаменитої право-
славної вулиці, де народилася російська інтелігенція. Тут можна було б 
розташувати пам’ятний знак з розповіддю про те, що Толстой і Чехов, 
Бєлий і Бердяєв, Єсенін і Маяковський, Пастернак і Окуджава ходили 
по цьому п’ятачку землі. Тут доречно поставити пам’ятник Буніну, який 
прямує до звичного йому готелю «Столиця». Врешті-решт тут можна 
розмістити і кіоск. Але книжковий! Скажімо, української книги чи ро-
сійських видань мистецьких жанрів. Можна подумати й про інші варі-
анти. Тільки б не ганьбило весь Арбат це страховидло й десятки йому 
подібних...

Пройшов час, і, не без наших зусиль, страховисько щезло, але про 
пам’ятники й пам’ятні знаки мова й досі не йде.

Ще я писав раніше таке:
«Представники Управи „Арбат“ заявили, що невдовзі на Арбаті 

з’являться „прилавки для торгівлі виробами народних ремесел“. Тоді, 
на їх думку, „вулиця нарешті позбавиться від недоладних „циганських“ 
наметів торговців сувенірами і прикрасами і набуде сучасного європей-
ського вигляду“. Проте, якщо перераховані вище предмети будуть відне-
сені до „народних ремесел“, то жодні „прилавки“ Арбат не врятують». 
Справді, з часом на вулиці деінде з’явилися малопривабливі напівкруглі 
дашки для картин і плакатів, але вони не заступили здебільшого пересіч-
ний товар, який там виставляється, як і невибагливий смак арбатських 
покупців. Споконвічні жителі Арбату, яких, утім, залишилося дуже мало, 
скаржаться на те, що вулиця перетворилася в якусь радянську «Берізку» 
для іноземців з дорогими ресторанами, магазинами й дешевими за ху-
дожнім рівнем сувенірами. Втім, на Старому Арбаті можна зустріти не-
поганих художників, які малюють бажаючих «з живої натури» чи з фото-
графії.

Тут і там посеред Арбату сидять ворожки й цілительки, які знімають 
причину, пристріт і називають себе професіоналами: «діагностика — 
100%». Якщо вони такі розумні, то чому такі бідні? Чи може вони багаті? 
Принаймні, без клієнтів вони не залишаються, адже на Арбаті публіка 
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жадібна до новизни, швидкоплинна, з усіх кінців Росії та й світу. Мені 
згадуються слова подібної цілительки з одного сучасного фільму: «Це ж 
такі клієнти! Їх можна лікувати до труни. Від усього...»

Згадую з острахом, як стовбичила на вулиці грубувата конструкція 
брудно-зеленого кольору — прямокутна дошка на тумбовій підставці. 
Посередині неї коло у вигляді якоїсь гривастої левоподібної істоти 
з широко роззявленою пащою. В неї, звичайно, за гроші, ви могли б 
безбоязно всунути свою руку. Навіщо? Відповідь категорично сфор-
мульована на зеленому тлі: «Друзі! Ми пропонуємо вам дізнатися про 
себе більше за допомогою комп’ютера нової технології. Ваша доло-
ня розповість про вас!» Комп’ютер, очевидно, замінювала лампочка, 
підключена до проводу, який тягнувся поверх арбатської брущатки, 
вільно піднімався на ліхтарний стовп, а затим провисав до ближнього 
будинку.

Можна було встромити голову в брудне полотно з отвором і сфотогра-
фуватися, потішаючи себе потім фотокарткою огрядного, страшнуватого 
борця з твоїм обличчям, або навіть зображенням твоєї сутички з... Путі-
ним. Улітку 2003 р. поруч з цим з’явилася ще одна можливість зафіксува-
ти свій образ, але вже в гурті мавп. Восени 2005 р. на пішохідному марш-
руті поставили воскову фігуру тодішнього російського президента на тлі 
горилоподібних страховиськ, і було в тому щось відразливо-характерне 
для всієї вулиці. Вас міг зупинити серед Арбату механічний голос якоїсь 
потвори, що вимагав ударити з усієї сили в її гумовий живіт, або вам про-
понували зробити те ж саме, але вже молотком по своєрідному ковадлу, 
й тоді на височенькій шкалі матимете оцінку своєї сили. Якось всюдису-
щий Богдан Ступка заохотив мене до цього випробування, і я добився 
непоганого результату: «Громило». Такими ще недавно були вуличні роз-
ваги на головній російській вулиці...

Утім, іноді на Старому Арбаті відбуваються звичайні дива. Скажімо, 
теплої пори року зрідка може прекрасно грати професійний симфо-
нічний колектив. Ще під вікнами мого службового кабінету ввечері й 
у вихідні дні грає, коли тепла погода, духовий оркестр. Навколо музи-
кантів збирається багато людей, а під їх музику підтанцьовує половина 
Арбату. В січні-лютому 2005 р., коли провінційно-примітивні забави 
ненадовго зникли з Арбату через мороз і зимові замети, біля Театру 
ім. Євг. Вахтангова виросло пречудове містечко... сніговиків. Їх було 
понад двісті — з мітлами та дірявими відрами на головах — великих і 
малих, симпатичних і зворушливих. Тисячі людей встигли прогуляти-
ся між ними, сфотографуватися, стати добрішими... Коли наприкінці 
січня я привів туди Ступку, він був абсолютно захоплений сніговою 
інсталяцією: «Це геніально, геніально! Потрясаюче!» Авторами весе-
лої ідеї були художники театрально-культурного центру Вячеслава По-
луніна.

У такі хвилини можна сказати словами поетеси Каріни Філіппової:

Сегодня ты меня домой не жди:
Я на Арбате продаю дожди.
Повелеваю стаей облаков
И веселю арбатских чудаков.

Перед Театром ім. Євг. Вахтангова теплими вечорами збирається не 
менше людей, ніж у театрі, котрі слухають такий дешевий віршований 
непотріб, що диву даєшся. Водночас поруч можуть професійно грати 
камерний ансамбль чи оркестр або гітарист чи волинщик, а ще — при-
стойно танцювати бальні танці хлопчик з дівчинкою. Вони також ма-
ють своїх слухачів і глядачів. Люди байдуже проходять лише повз оди-
нокого скрипаля літнього віку й двох стареньких пенсіонерів: він грає 
на баяні, що бував у бувальцях, а вона ледь чутно співає. Видно, що ста-
рому недобре, і я чую, як вона запитує: «Хочеш спати?» Він ствердно 
киває головою й продовжує грати. На ганчірочці біля ніг — тільки дріб-
ні монети. Зате молоді здоровила з гітарами чи будь-якими іншими ін-
струментами збирають переважно десятки, а симпатичні, настирливі 
дівчата від їхнього гурту буквально пристають до перехожих з капе-
люхом чи кепкою. Такі канюки іноді буквально не дають спокою пере-
хожим, які надумали вільно прогулятися Арбатом. Нещодавно у Вели-
кому Афанасьєвському провулку відкрито магазин «хіп-хоп» одягу, і тепер 
на Арбаті вправно танцюють «хіп-хопові» хлопці. Так само, пам’ятаю, 
чималий натовп збирали колись ділові молоді люди, які засовували 
гвіздок у ніздрю, розрубували огірок на голому пузі, тупцявали по від-
полірованому шклу та щораз обіцяли показати публіці «харакірі» на 
власному животі. Влітку та восени 2010 р. користувався популярністю 
так званий «студентський атракціон „дикий велосипед“». За 100 рублів 
жвавий юнак надавав усім бажаючим маленький велосипед, на якому 
сам він демонстративно вільно катався, для трьох спроб подолати 
три метри — (приз — 300 рублів) або п’ять метрів (приз — 500 рублів). 
Не знаю, в чому заковика того відверто хирлявенького, «дикого» вело-
сипеда, але на моїх очах, здається, смішні відстані не були подолані 
жодним претендентом. Останнім часом велику популярність здобули 
художники, які, закривши обличчя протигазом, на очах перехожих 
створюють свої фантастичні картини з допомогою фарб для автомо-
білів.

У серпні 2010 р. на вулиці прекрасно грали кілька барабанщиків, а 
також скрипаль і арфист, і можна було лише захоплюватися їхньою 
професійністю й завзятістю. Зрідка на Арбаті перед пам’ятником 
Окуджаві виступав поет і композитор, арбатський вуличний співак 
Петро Солдатов, який обрав собі незвичний зовнішній імідж — до-
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вгий балахон, обвішаний значками. Кажуть, що він не друкується з 
принципу:

Старый Арбат, я молю,
Воображение продли!
Старый Арбат, и к Кремлю
Пушкин идёт с Натали...

У 2009–2010 рр. увагу перехожих незмінно привертав бородатий чо-
ловік з волинкою, звуки якої іноді розривають душу своєю глибиною й 
пронизливістю. Він час від часу розповідав про цей народний духовий 
інструмент усім зацікавленим.

Тоді ж на Арбаті можна було зустріти симпатичного молодика, який про-
понував купити книжечку з назвою «Анекдоты от автора». Вулицею могли 
прогулюватися двійники Володимира Леніна і Миколи ІІ, які заробляли тут 
собі на життя. Одного разу пізно ввечері я зустрів п’яного «Леніна», який 
виписував зигзаги неслухняними ногами. Здригнувся від несподіванки і 
відрази. Останній директор Центрального музею В. І. Леніна і сам «Ілліч» 
зіткнулися на Арбаті. Фантасмагорія... Втім, двійники впродовж кількох 
років на вулиці практично не з’являлися, вони базувалися в районі Красної 
площі. Аж ось 16 серпня 2010 р. там відбулася бійка між двійниками Лені-
на і Сталіна, втрутилася міліція, про що навіть повідомили у телевізійних 
новинах. І ввечері того ж дня одна з «геніальних» пар уже чинно сиділа на 
Арбаті. Наступного дня вони знову відкочували на прибутковішу для них 
Красну площу, але на Арбаті двійники вождів час від часу з’являються. На 
вулиці виступають непогані молоді колективи, що мають успіх у місцевих 
юнаків і дівчат, які тут же танцюють, цілуються, кайфують... Але частіше 
тамтешні виконавці грають і співають, хто як може...

Спостерігаючи за життям на вулиці, неважко переконатися, що народ 
російський, а саме він найбільше репрезантований щоденними гостями 
Арбату з усіх кінців держави, й сьогодні так само охочий до всіляких вулич-
них вистав і виступів, скомороства, штукарства, циркових трюків тощо.

Точно й чутливо сприйняв Арбат ще наприкінці 80-х рр. минулого сто-
ліття поет Володимир Артюх:

Улица Святого Николая
от картин художников пестра.
И толпа почти что никакая
что-то ищет с самого утра.

Кафе-бар, що на розі Арбату й Серєбряного провулку, вподобали бай-
кери, й буває, що ввечері там збирається півтора десятка мотоциклів, у 
тому числі розкішних. То ж не дивуйтеся, якщо вони з гуркотом проне-

суться нічним Арбатом... Узагалі вулиця — місце збору молодіжних угру-
повань. На Арбаті купкуються бомжі всіх національностей. Недарма по-
пулярний московський рок-музикант і поет Ігор Сукачов писав:

...И теперь сижу-тужу
Бомжем на Арбате я.
Напирает на меня
Нищенская братия...

Та роботи для російських бомжів та убогих на Арбаті вистачає, як в 
ресторанах і забігайлівках, так і за окремими дорученнями — вантажні 
роботи, прибирання сміття, миття вікон. Щоправда, останнім часом їх 
витісняють гастарбайтери з південних країн колишнього СРСР.

Хоча вулиця закрита для автомобільного руху, сусідні провулки бук-
вально забиті іномарками. Втім, як приємно дивитися на пішохідний 
Арбат після багатогодинного перебування в московських автомобільних 
заторах. Раніше Арбат залишав іноді гнітюче враження. Скажімо, коли 
зимою випадало багато снігу, його згрібали у великі кучугури й довго не 
вивозили. З потеплінням брудний сніг починав танути й під ногами у пе-
рехожих утворювалася рідотна каша, що місцями вподібнювала Арбат до 
повітової вулиці ХІХ століття. Останніми роками Арбат став ошатнішим 
і чистішим.

Особливо гарний він навесні й улітку, коли настає дивовижна пора, 
про яку писав Андрій Бєлий в оповіданні «Далеке» (1922):

«Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели кон-
ки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, 
трещали извозчичьи пролетки, кричали разносчики с лотками на голо-
вах, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо за-
ката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон 
с шатровой, древней колокольни...»

Прольоток, візників і рознощиків, яких бачив і Гоголь, і Шевченко, на 
Арбаті вже давно немає. Але сонце над Арбатом залишилося! Про золо-
тисте небо над Арбатом можна писати поему. В жодному куточку Москви 
не бачив я такого прекрасного, полум’яніючого заходу сонця. Коли на-
весні чи влітку стоїш надвечір на самому початку вулиці, то бачиш, як у її 
кінці, в районі будинку № 55, де жив Михайло Грушевський, плавиться й 
тихо догорає сонячна куля, заповнюючи стародавню вулицю божествен-
ним світлом...

Кілька років тому потрапила на очі стаття у всеросійській газеті «Три-
буна» під назвою «Діти Арбату тримають оборону», в якій жителька ста-
ровинної вулиці писала: «Арбат став для нас зовсім чужим. Я намагалася 
користуватися іншими вулочками й провулками, аби добратися до свого 
будинку. У нас є собака, і ми ходимо з ним на прогулянку о шостій годині 



396

Гоголiвська Москва

397

Розділ 4. «Москва моя батьківщина»

ранку. В цей час ми й труп знаходили, й пістолет, і пограбованих зустрі-
чали, й роздягнутих. А документів — як грибів після дощу. Це „врожай“ 
кишенькових злодіїв — вони гроші залишають собі, а документи викида-
ють». З того часу, здається, мало що змінилося.

Музика, що найчастіше лунає нині над Арбатом, як і різноголосе люд-
ське гудіння, навіть віддалено не нагадують музику й гудіння спокійних і 
поважних дзвонів арбатських храмів, знесених на початку 30-х рр. мину-
лого століття, про які так хвилююче писав Борис Зайцев.

Найрізкіші оцінки нинішньої ситуації на Арбаті висловлю словами ві-
домого московського арбатознавця Іммануїла Левіна:

«Жодного відношення до того, що відомо у вітчизняній культурі як 
„світ Арбату“, нинішня вулиця не має. Створюється таке враження, що 
все те, що колись складало дно Москви, а потім на десятиліття зачаїлося, 
разом піднялося, зраділо й ствердило свої дикі мафіозні закони, вибрав-
ши головною жертвою саме Арбат — найінтелігентніший і тому найбільш 
беззахисний куточок міста».

Тепер — думка москвознавця Володимира Муравйова:
«Нема вже місця на Арбаті ні мистецтву, ні поезії, ні музиці — один бізнес, 

відвертий, цинічний, мародерський. Москвичів на теперішньому Арбаті й 
не побачиш, він чужий Москві й Росії, як йому чужі Москва й Росія...»

І ще: «...Перетворення старовинної московської вулиці, над якою ви-
тали вірші Пушкіна, Блока, Андрія Бєлого, звучала музика Танєєва, Скря-
біна, в блазенський, непоказний товчок з матом і злочинністю пройшло 
зовсім закономірно».

Мабуть, у цьому сама суть і драма історичних перемін.
Найбільші втрати Арбату за останнє сторіччя мають духовний харак-

тер, і, так само, як Арбат свого часу уособлював елітну російську культуру, 
нині він яскраво демонструє несмак і бездуховність. 

Згадаймо з Окуджави:

Недалече от Арбата 
Снова в Пушкина палят!

Нинішній Арбат мало сумісний з Пушкіним — це тусовочна вулиця по-
середнього малярства, посередньої музики й посереднього співу. Хоча 
можна зустріти справді талановитих художників, виконавців і співаючих 
поетів, але не вони визначають сучасне обличчя Арбату.

...Но жить и гении должны.
А поживи не при зарплате!..
Толкнуть бы хоть за полцены
Одну картину на Арбате...

 Максим Дубаєв

Хочеться вірити, що знаменитою вулицею вже ходять молоді люди, 
котрим не до душі бездуховність, які хочуть зрозуміти, що насправді ста-
лося з Арбатом, а, отже, з Росією. Вони читають арбатців Пастернака і 
Цвєтаєву, Маяковського і Єсеніна, Бєлого і Зайцева... Як писав Лев Ан-
ненський, «в тому й порятунок Росії, що паралельно самовідданому роз-
гулу одних здійснюється самовіддана робота інших, якась частина народу 
постійно стає інтелігенцією. До неї приходять люди, готові до того, що 
об них спробують витирати ноги. В Росії безперервно рекрутуються ці 
правдошукачі».

Арбат багато, творчо й захоплено знімала на фото й кінокамеру найкра-
сивіша жінка, яку я зустрів у своєму житті, моя дружина Люба Богдан. Піс-
ля неї залишився величезний арбатознавчий матеріал, який обов’язково 
ще буде затребувано.

Жити на Арбаті не менш цікаво й важливо, ніж об’їхати всю Росію. 
Арбат — це не просто вулиця, це справді ключовий кілометр Росії... 

И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Праги» до Смоляги 
и рай, замаскированный под двор,
где все равны: и дети, и бродяги,
спешите же... Все остальное — вздор.
 Булат Окуджава

У контексті великого духовного значення Арбату для Росії Національ-
ний культурний центр України в Москві поклав на себе почесну місію 
й велику відповідальність не лише перед Україною, а й перед Росією і 
Москвою. Саме він перший розпочинає Старий Арбат з боку Арбатської 
площі на непарному боці вулиці. Будинки №№ 1, 3, 5 і 7 вже давно зне-
сено, й нині на їх місці зведено новітній багатофункціональний офісний 
комплекс. Але він у нашому випадку не враховується — історичний Арбат 
має свою одвічну нумерацію.

Наприкінці минулого століття москвознавець Лев Колодний з гірко-
тою писав: «Нині на пішохідному Арбаті запалюються поки що нові вог-
ні магазинів, кафе, погасли всі кінотеатри, немає жодного виставкового 
залу, музею, бібліотеки, читального залу: на весь Арбат — єдиний театр 
Вахтангова».

Україна реконструювала будинок № 9 не під доходний магазин чи го-
тель, а під Культурний центр. І відразу на Арбаті з’явилися виставковий 
зал і бібліотека, кінотеатр, читальний і концертний зали. Це не розв’язує 
всіх проблем духовного розвитку Старого Арбату, але вказує правильний 
шлях, утворює живу модель. Зробимо важливий висновок: з початку ХХі 
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століття феномен духовного арбату нерозривно пов’язаний з Україн-
ським культурним центром.

Свого часу академік Дмитро Лихачов мріяв про те, що сучасний Арбат 
має стати вулицею Культури, заповненою музеями, бібліотеками, вистав-
ковими залами, студіями й просто по-домашньому тихими й затишними 
осередками, де можна посидіти й поговорити з друзями. Розповідаючи 
про це в книзі «Арбат — один кілометр Росії» (1993), її автор Іммануїл 
Левін написав: «Арбат ще чекає свого часу. Чекає разом з усією Росією! 
Здійсниться мрія одного з найсвітліших і чесних умів нашого часу — ака-
деміка Дмитра Сергійовича Лихачова».

Чесно кажучи, повною мірою не поділяю цього оптимізму. Про-
те ідеал для того й існує, щоб до нього прагнути. Справді хочеться 
вірити в те, що знайдуться все-таки мудрі й далекоглядні люди, які 
по-справжньому візьмуться за перетворення Арбату з ярмарково-
балаганної, бутафорсько-розважальної, бульварно-демократичної, мас-
культурної вулиці на вулицю справді високої культури. Тоді їм потрібно 
буде якщо й не повністю виконати програму Лихачова, то хоча б ство-
рити на ній ще кілька духовних точок опори, подібних до Національ-
ного культурного центру України в Москві, Театру ім. Євг. Вахтангова, 
Квартири-музею О. С. Пушкіна, Будинку актора. Зокрема, варто було 
б нарешті віддати під культурно-виставковий комплекс величезний бу-
динок Московського окружного воєнного суду, який є пам’ятником іс-
торії і архітектури.

На мій погляд, вельми важливо відновити безжалісно знесену величну 
святиню й красу Арбату — церкву й знамениту дзвіницю храму Миколи 
Явленого біля вигину Арбату на розі Серєбряного провулку, тобто зовсім 
недалеко від будинку № 9. Так само як знову з’явлений храм Христа Спа-
сителя у 90-х рр. минулого століття якоюсь мірою згуртував розколоте 
суспільство, став певною духовною передумовою відродження Москви й 
Росії, Микола Явлений допоможе повернути в наш час найкращі і найви-
щі традиції Старого Арбату. Мені здається, що ця церква пробуджуватиме 
людську совість й створюватиме на Арбаті життєдайну духовну ауру. Вза-
галі, якщо говорити хоча б про часткове повернення до назавжди втраче-
ного Старого Арбату, то це, передусім, має відбуватися якщо не шляхом 
буквального відновлення Миколиних церков, то хоча б — явної пам’яті 
про них. Бо, таки мав рацію Андрій Бєлий: «Сам Арбат — что, коли не 
Миколина улица?» Про це забувають навіть москвознавці. В якійсь книж-
ці про Москву зустрів окремий розділ про Миколу Чудотворця — «мос-
ковського міського святого». Сказано було про церкви святого Миколи 
на Берсеневці, в Хамовниках, на Болванівці, в Пижах, в Звонарях, на 
Старому і Новому Ваганькові. Старий Арбат не згадувався, мабуть, тому, 
що тут не збереглася жодна церква Святого Миколи. Але ж пам’ять має 
залишатися...

Очевидно, треба нарешті виробити концептуальний підхід до розмі-
щення меморіальних дошок і пам’ятних знаків на сучасному Арбаті й у 
сусідніх провулках, до інших носіїв необхідної історичної інформації. 
Йдеться, передусім, про те, що багато славетних і відомих арбатців не за-
карбовані в пам’яті старовинної вулиці, їх імена не збережено в новітній 
арбатській атмосфері, не донесено до пересічного перехожого.

Заради справедливості відзначимо, що такі спроби були. На початку 
жовтня 2008 і 2009 рр. на Арбаті вивішувалися спеціальні таблички з 
інформацією про арбатські будинки та їхніх славетних мешканців. Але, 
але... Ось яку репліку відправив я у московські газети 5 жовтня 2009 р.:

«Новые сказки старого арбата
Вот уже второй год в начале октября на фонарных столбах Старого 

Арбата внезапно появляются таблички, рассказывающие об истории 
домов. Ошибок и неточностей в них так много, что, хочется верить, 
именно поэтому их быстренько снимают. Мы всё-таки запечатлели „ше-
девр“, который касается дома № 9. В этом доме в 20–30-е гг. находилось 
известное кафе „арбатский подвальчик“, а, начиная с 30-х годов и до 
сих пор — магазин „Украинская книга“. Правда, неизвестные авторы 
настойчиво убеждают, что кафе называлось „арабский подвальчик“, а 
магазин — „Уральская книга“. Вероятно, сие — новые сказки Старого  
Арбата.

Если уж авторы вспомнили В. Чиколева, то могли бы упомянуть и 
И. Мышкина, жившего во флигеле дома № 9, а, главное, — Л. Толстого 
и А. Чехова, бывавших здесь. А в «Арбатский подвальчик» захаживали 
С. Есенин и В. Маяковский.

В начале XX века в доме находилась одна из 16 булочных И. Филиппова.
Не грех было бы отметить, что ныне в доме № 9 находится Культурный 

центр Украины в Москве».
Думаєте, ця репліка була опублікована? Нічого подібного. Така свобо-

да слова...
Уважніше поглянемо на вулицю Арбат. Усім відомо, що тут увічне-

ні Олександр Пушкін, Андрій Бєлий (квартири-музеї) і Булат Окуджава 
(пам’ятник). Є меморіальні дошки художнику Сергію Іванову та письмен-
нику Юрію Казакову. За радянських часів встановлено меморіальні до-
шки на будинках, де жили письменниця Марієта Шагінян і полярник Іван 
Папанін. У 90-х рр. минулого століття з’явилася меморіальна дошка на бу-
динку № 51, де жив автор «Детей Арбата» письменник Анатолій Рибаков. 
Усього безпосередньо на Старому Арбаті — чортова дюжина меморіаль-
них дошок. Більше десяти — на непарному боці і три — з протилежного. 
Це немало для 850 метрів старовинної вулиці. Проте меморіальних до-
шок, у тому числі присвячених українцям, могло б бути значно більше.

Залишається чимало людей, які варті того, щоб їх імена були увічнені 
на Арбаті. Скажімо, не знайшли гідного відображення в обрисі сучасного 
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Старого Арбату його син Олександр Суворов або його славетні оспівува-
чі Борис Зайцев, Іван Бунін. Не згадані поет Костянтин Бальмонт і пись-
менник Олександр Купрін. Є меморіальна дошка, присвячена філософу 
Олексію Лосєву, й немає згадки про філософа Миколу Бердяєва. Є мемо-
ріальна дошка, присвячена композиторові Олександру Давиденку і зали-
шаються поза увагою інші, значно відоміші композитори.

Не менш важливо продумати систему введення в інфраструктуру Ста-
рого Арбату літературних героїв, яких свого часу «поселили» тут Іван 
Тургенєв, Лев Толстой, Михайло Булгаков... Досить нагадати, що над 
арбатськими провулками пролітала Маргарита, Арбатом вона поїхала в 
тролейбусі шукати Майстра, та й сам він жив у арбатському підвалі... По-
дібний досвід є в Києві, де споруджено теплі пам’ятники Проні Проко-
півні й Свириду Голохвастову на Андріївському узвозі або Паніковському 
на розі Хрещатика і Прорізної. Така робота ведеться й у Москві. Втім, не 
обов’язково примножувати скульптури на кшталт арбатської принцеси 
Турандот, адже можна знайти інші способи привернути увагу жителів і 
гостей Арбату до його літературного минулого.

Що стосується Національного культурного центру України в Москві, 
то його створення й діяльність на Старому Арбаті є не лише виявом по-
ваги нашої держави до славної історії найзнаменнішої вулиці Росії, але й 
вклад у її прийдешнє. Творча діяльність Центру вносить особливий коло-
рит у сучасне життя Старого Арбату, сприяє тепер і, сподіваюся, спри-
ятиме в майбутньому відродженню його слави як історико-культурної, 
духовної вулиці Росії.

Понад усе люблю чарівний, неперевершений Київ з його затишним Ан-
дріївським узвозом, який зберігає ауру духовної старовини. Проте хочу ви-
словити свою захопленість Старим Арбатом. Відчуваю себе, говорячи сло-
вами Бориса Зайцева, «громадянином Арбату», того Арбату, який пам’ятає 
храм Миколи Явленого, який називали Миколиною вулицею, того Арбату, 
мешканець якого знаходився під заступництвом Святого Миколая:

«И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель 
страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над 
твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и 
в метель жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет». 

Уже зараз упевнено передбачаю, що після розлучення з Арбатом, я від-
чуватиму теплу ностальгію за вулицею колишньої російської духовності. 
А поки що:

... Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь –
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

 Белла Ахмадуліна

арбатська площа — названа за Арбатськими Воротами Білого міста 
(знесено в 1792 р.). З кінця 1848 р. Гоголь жив поруч з нею. На Арбатській 
площі знаходився храм Тихона Амафунтського, в якому 27–28 квітня 1861 р. 
перебувала домовина з поетовим прахом Тараса Шевченка і відбулася па-
нахида над поетом у Москві.

арбатські ворота площа — названа за Арбатськими Воротами Білого 
міста. В 1618 р. саме з боку Арбатських воріт гетьман Петро Конашевич-
Сагайдачний штурмував Москву. З кінця 1848 р. Гоголь жив поруч з  
площею.

армфельд Олександр Осипович (1806–1863) — див. «адресуйте мені 
в Москву» (р. 5, стор. 762, 770).

армянський провулок — у М’ясницькій дільниці Москви, між вули-
цею Маросейкою і провулком Криве Коліно. Назва закріпилася в ХVІІІ сто-
літті від вірменської колонії купців, що селилися в цьому районі ще з ХVІ 
століття.

Гоголь був у провулку, коли відвідав Лазаревський інститут східних мов. 
В Армянському провулку знаходилася церква Миколи в Столпах, про яку є 
нотатка в Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр.: «Никола в стол-
пах». 20 березня 1858 р. Армянським провулком спустився з Покровки на 
М’ясницьку вулицю Шевченко.

арнольді Лев Іванович (1822–1860) — див. «адресуйте мені в Москву» 
(р. 5, стор. 745).

аршин — давня східнослов’янська міра довжини, яка вживалася й у 
гоголівські часи, дорівнювала 0,711 м.

У «Ревизоре» Городничий гнівається: «Что ты сделал с купцом 
Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул 
всю штуку. Смотри! не по чину берёшь!» У заключній главі другого тому 
«Мертвых душ», що збереглася, Чичиков купує сукна «четыре аршина на 
фрак и на штаны».

асигнація — назва паперових грошових знаків, що були в обігу в Росії 
й Україні з 1768 р. до 1843 р. У Володимира Даля: «Бумажный денежный 
знак, взамен и для размена на звонкую монету». В асигнаційних рублях 
юний Гоголь називав ціни у своїх листах до матері з Ніжина: «За Шил-
лера, которого я выписал из Лемберта, дал я 40 рублей — деньги весьма 
немаловажные по моему состоянию; но я награждён с излишком и теперь 
несколько часов в день провожу с величайшею приятностью» (квітень 
1827 р.); «Денег пришлите мне 150 — полтораста рублей, потому мне, кро-
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ме крупного платья, нужно еще до пропасти разных безделушек, как-то: 
халстухи, подтяжки, платочки; хотелось бы также сертучок летний, ле-
гинькой, простинькой, чтобы ходить дома» (травень 1827 р.).

У грудні 1847 р. Гоголь з Неаполя просив Степана Шевирьова: «Пошли 
из моих денег, выручаемых за „Мертвые души“, сто рублей ассигнация-
ми... сестре Ольге... А на другие сто рублей ассигнациями накупи книг 
такого рода, которые могли бы отрока, вступающего в юношеский воз-
раст, познакомить сколько-нибудь с Россиею...»

У «Мертвых душах» Чичиков говорить Коробочці: «Я вам даю деньги: 
пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги».

У гоголівські часи всі торгові ціни рахувалися в асигнаціях. Рубль срі-
блом дорівнював 3,5 руб. асигнаціями, але курс коливався. Скажімо, на 
час першого Гоголевого приїзду до Москви асигнаційний рубль дорівню-
вав приблизно 25 копійкам сріблом.

афанасія і кирила на сивцевому вражку церква — знаходиться на 
розі Сивцева Вражка і Великого Афанасьєвського провулка. У 1849–1851 рр. не-
далеко від неї — у Філіпповському провулку (на місці буд. № 9) — жив Сергій 
Аксаков, до якого приходив Гоголь.

Відома з ХVІ століття. У 1657 р. була дерев’яною. У 1812 р. зруйнована, 
відновлена у 1815 р. У 1837–1856 рр. церкву було перебудовано наново у 
стилістиці ампіру, тоді ж звели нову дзвіницю й трапезну. Парафіянина-
ми церкви була сім’я Аксакових.

Церква Афанасія і Кирила була однією з перших, побачених Гоголем у 
Москві. Це сталося, коли влітку 1832 р. Михайло Погодін привів у Великий 
Афанасьєвський провулок, де жив тоді Аксаков, молодого Гоголя. П’ять 
років потому — у 1837-му — побудовано дзвіницю та трапезну церкви Афа-
насія і Кирила. Освячення новобудови відбулося у вересні 1856 р. Церкву 
було закрито у 1932 р. З другої половини 70-х рр. ХХ століття будівля охо-
ронялася державою як архітектурний пам’ятник. У 1992 р. її повернено 
Російській православній церкві.

афанасьєв Олександр Миколайович (1826–1871) — російський істо-
рик, фольклорист, літературознавець, друг Михайла Щепкіна. У своїх 
працях використовував український фольклор. Гоголя зустрів у жовтні 
1848 р., коли той відвідав Щепкіна. У листі до батька писав, що Гоголь 
«весь вечер говорил... преимущественно с стариком Щепкиным...» 
11 грудня зустрічався з Гоголем у Миколи Станкевича. Шевченко позна-
йомився з Афанасьєвим у Москві 12 березня 1858 р. У реєстрі книг, що 
залишилися після смерті поета, знаходимо книгу Афанасьєва «Что было 
на сердце» (1855) з написом автора, а також книгу «Русские народные 
легенды», видану Афанасьєвим у 1860 р. Афанасьєв залишив дорогоцін-
не свідчення про те, що Щепкін до кінця життя схвильовано читав Шев-

ченків вірш «Заворожи мені, волхве...» («Пустка»): «Это прекрасное сти-
хотворение... он любил повторять в своих беседах до самого последнего 
времени».

У 1849–1862 рр. Афанасьєв працював у Московському Головному 
архіві Міністерства закордонних справ. У цей період займався видан-
ням пам’яток усної народної творчості. З 1855 до 1863 рр. вийшло ві-
сім випусків «Народных русских сказок», які здобули широке визнання. 
В 1865–1869 рр. побачила світ тритомна праця Афанасьєва «Поэтические 
воззрения славян на природу». Разом із сином Щепкіна Миколою Михай-
ловичем видавав журнал «Библиографические записки», який надовго 
визначив тип подібних періодичних видань. Газета «Литературный от-
дел Московских новостей» писала 25 березня 1858 р.: «Начало издания 
„Библиографических записок“ — явление чрезвычайно радостное для 
любителей русской литературы... Перед нами не только сборник библи-
ографических известий, но собрание любопытных материалов, запас 
чтения, занимательного даже и не для библиографов-специалистов». 
У 1864 р. опублікував статтю «М. С. Щепкин и его записки». Незадовго 
до смерті видав «Русские детские сказки».

Базунов Іван Васильович (1786–1866) — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 744–745).

Бантиш-каменський Дмитро Миколайович (1788–1850) — див. «спа-
лахи Гоголевої українськості» (стор. 47–49); («Я в Москву приїхав» 
(р. 1, стор. 97).

Бантиш-каменський Микола Миколайович (1737–1814) — див. «Я в 
Москву приїхав» (р. 1, стор. 97).

Бартенєв Петро Іванович (1829–1912) — російський історик, архео-
граф, бібліограф, архівіст, видавець. Залишив цікаві штрихи до сприй-
няття Гоголя тодішньою молоддю. Скажімо, на початку лютого 1849 р. 
записав у щоденнику:

«Если поэт вообще предполагает прекрасную душу, то такой поэт, ка-
кой является в произведениях Гоголя, который умел из ничтожного и 
грязного породить высокое и художественное, обладающий такою уди-
вительною ваятельною силою, такой поэт должен иметь душу не только 
прекрасную, но и глубоко добродетельную, а между тем все говорят про 
Гоголя, что он гордец».

1 травня 1849 р. Бартенєв був у Олексія Хомякова, коли вперше поба-
чив Гоголя. У щоденнику занотував:

«Во время разговора незаметно отворилась дверь, и взошел, покло-
нившись только некоторым (видно было, что он был тут уже давно, 
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шляпа его лежала в кабинете), Гоголь... сел в угол дивана, далеко от 
света, так что я не мог порядочно рассмотреть лица его, и большею 
частью все молчал, переговариваясь только изредка голосом мало-
российским, несколько странным, с сидевшим возле А. М. Языковым, 
братом покойного поэта. Я устремился на него весь. Человек он весьма 
низенький, с черными длинными волосами, также и усами, но без ба-
кенбард, и все лицо от щек до шеи, на которой был намотан скудный 
галстух, как-то голо. На нем бархатный жилет, золотая цепь и род 
сюртука-кафтана, как носят малороссияне <?>. Он часто позевывал, 
теребил пальцами по подушке; наконец спросил себе воды, выпил и, ни 
с кем не простившись, взял шляпу и тихонько вышел. Вот мои первые 
впечатления при виде Гоголя. в его манерах и особенно голосе мне, 
не знаю основательно ли, припомнился о. М. Бодянский» (виділено 
мною. — В. М.).

У цьому спогаді привертає увагу кількаразове наголошення малоросій-
ськості Гоголя, вихопленої й зафіксованої спостережливим двадцятиріч-
ним Бартенєвим.

У березні 1858 р. з Бартенєвим познайомився у Москві Шевченко. 
Певно саме від нього поетові пощастило довідатися про список час-
тини поеми «Єретик», що зберігалася в когось. Цю частину Шевченко 
одержав від Максимовича через Галагана 28 березня вже в Петербурзі. 
В щоденнику поет занотував, що Галаган передав «моего в Москве об-
ретшегося „Еретика“, т. е. „Яна Гуса“, которого я считал невозвратно 
погибшим». У листі до Максимовича від 5 квітня 1858 р. він писав: «По-
дякуй за мене Бартенєву і попроси його, чи не дістане він де-небудь дру-
гу половину...»

Відомий на всю Росію архівіст і бібліограф Бартенєв був видавцем 
журналу «Русский архив», за його життя вийшло близько 600 номерів. 
У цьому журналі було опубліковано багато цінних біографічних матері-
алів про Шевченка. Бартенєв заклав наріжні камені пушкінознавства, 
зафіксував спогади друзів поета, написав дослідження «Род и детство 
Пушкина», «Пушкин в Южной России». Михайло Чалий відзначав, що 
«П. Бартенєв, вважаючи Шевченка за геніального поета, погано відзи-
вався про нього, як про людину...» На доказ наводилася розповідь, як у 
Києві Шевченко нібито замість того, щоб встигнути вчасно на обід до 
якогось генерала, на пару годин затримався в того на кухні серед пан-
ських візників. Але саме у ставленні до простих людей Шевченко й Бар-
тенєв і розходилися.

Безіменний провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 743).

Берг Микола Васильович (1823–1884) — поет-перекладач, журналіст, 
історик, навчався у 1-й Московській гімназії, а з 1884 р. — у Московському 

університеті. Входив до «молодої редакції» «Москвитянина». Був знайо-
мий з письменником, брав участь в іменинному обіді Гоголя в погодінському 
саду 9 травня 1850 р. Залишив спогади про Гоголя, особливо цікаві ви-
окремленням українськості письменника, зокрема, його прихильності 
до Бодянського.

Див. також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 198, 199, 
202, 203, 220, 237).

Берліна — старовинна карета, ридван, колимага. Спеціальний вагон-
чик з сидячими місцями для пасажирів на рейсовому транспорті.

Біле місто — історичний район у центрі Москви, на лівому березі 
Москви-ріки, у межах сучасного Бульварного кільця. Забудова цієї терито-
рії розпочалася у ХІV столітті, наприкінці якого Біле місто було оточене 
валом і ровом. У 1585–1893 рр. побудовано стіну Білого міста довжиною 
9,5 км, усередині якої знаходилися царські будівлі та служби. Висота сті-
ни — близько 10 м, товщина — 4,5–6 м. У ній знаходилося 27 веж, у тому 
числі 10 — з воротами. На середину ХVІІІ століття стіна Білого міста втра-
тила оборонне значення, і в другій його половині була розібрана. Напри-
кінці ХVІІІ — початку ХІХ століть на її місці розбиті бульвари. У ХІХ сто-
літті назва «Біле місто» зникла з московської лексики.

«Білокаменна Москва» — в Шевченковій повісті «Близнецы» читаємо 
стосовно Москви часів наполеонівського нашестя: «Как жертва всесожже-
ния, вспыхнула святая белокаменная...» В листі до Бодянського від 1 травня 
1854 р. поет згадував про життя у «вашій білокаменній». Цей епітет зустрі-
чаємо і в поетовому щоденнику 13 вересня 1857 р., коли поет, пливучи 
на пароплаві з Астрахані до Нижнього Новгороду, побачив Казань: «Как 
издали, так и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает 
уголок Москвы: начиная с церквей, колоколов до саек и калачей, — везде, 
на каждом шагу, видишь влияние белокаменной Москвы». Кількома сло-
вами про Казань Шевченко мимохідь передав характерні риси Москви. 
В першу чергу її «білокаменність» і «першопрестольність», що пізнавали-
ся, передусім, через храми з білого каменю й церковний дзвін.

Згадаймо, як про це писав Пушкін:

Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.

Як бачимо, образ «белокаменной Москвы» у Пушкіна й Шевченка бук-
вально збігаються.
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З початку ХІV століття в Москві почали будувати церкви з «білого ка-
меню» — вапняку та доломіту, які видобувалися в Підмосков’ї, на бере-
гах Москви-ріки, найперше, біля села М’ячкове, що в гирлі річки Пах-
ра. За свідченням літопису, в 1366 р. молодий князь Дмитро Іванович (в 
майбутньому — Донськой) задумав будувати «город камен Москву, да еже 
умыслина, то и сотворима». З того часу Москва отримала епітет — «біло-
каменна». Архітектурний ансамбль міста, що складався віками, мав орга-
нічним, обов’язковим елементом білий камінь. Скажімо, з білого каменю 
була зведена в своїй основі наприкінці ХVІ століття оборонна стіна Білого 
міста.

Благородного зібрання будинок — див. «адресуйте мені в Москву» 
(р. 5, стор. 775).

Богословський провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 743).

Бодянський Осип Максимович (1808–1877) — український і росій-
ський історик, славіст, письменник, перекладач, публікатор документів, 
друг Гоголя.

Див. «У Москві у мене є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 251, 303–334).

Бодянського зібрання народних пісень — нараховувало близько 8 
тисяч пісень. Осип Максимович збирав їх упродовж усього життя. Ще 
тільки познайомившись з Бодянським і дізнавшись про його захоплен-
ня, Гоголь писав Максимовичу: «Посылаю поклон также земляку, живу-
щему с вами, и желаю ему успехов в трудах, так интересных для нас». 
У липні 1844 р. Бодянський писав Шевченкові, що збирається «печата-
ти... свій запас наських пісень». Та до публікації свого зібрання він тоді 
не міг приступити, хоч і мав під началом журнал — «Чтения в Импера-
торском обществе истории и древностей российских». Відстрочення вчений 
пояснював завантаженістю роботою, від якої голова обертом: з одного 
боку, кафедра, де всякий крок треба самому прокладати, а з другого — 
Товариство історії і старожитностей російських при Московському універси-
теті зі своїм журналом, який усією своєю вагою лежить майже на ньому 
одному.

Утім, коли Пантелеймон Куліш запропонував Бодянському передати 
йому зібрані братами пісні, той відмовив, і Куліш писав Осипу Максимо-
вичу в вересні 1846 р.: «Отказ ваш в сообщении мне песен не только не 
огорчает меня, но восхищает. Печатайте! (Только, ради Бога, отмечай-
те, где какая песня записана и не составляйте из двух одной)». У тому ж 
таки 1846-му письменник і вчений Яків Головацький, якому Бодянський 
ще минулого року надіслав до Львова «Кобзар» і «Гайдамаки» Шевченка, 

вже вдруге повідомляв Бодянського, що він готовий передати до його 
великого збірника свої пісенні записи. Вирішивши нагромаджувати свій 
пісенний матеріал, Осип Максимович разом з тим не став затримувати 
готову збірку пісень, передану Головацьким, і почав друкувати її в «Чте-
ниях» у 1848 р., але тут уже завадила відома нам «флетчерівська історія». 
Між іншим, обережний і досвідчений Бодянський повів себе 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 пе-
сен великорусских, принадлежащее Петру Васильевичу Киреевскому...» 
Дуже цікавий і яскравий штрих до умов, за яких Бодянський друкував 
українські джерела. Зауважу, що з зібрання Киреєвського він опублікував 
насамперед твори напівцерковного походження, так звані «духовні ві-
рші», тобто найменш цінну частину, але найбільш вигідну з огляду на 
цензуру.

Літературознавець Олександр Дей писав: «Були й інші, ще важливіші 
причини, що спонукали О. Бодянського підійти з особливою відповідаль-
ністю й сумлінністю до задуманого ним видання українських народних 
пісень, у якому передбачалось врахувати найбільшу кількість варіантів 
(„різнослів’я“ за термінологією О. Бодянського). Потреба саме в такій 
збірці зумовлювалася станом української фольклористики середи ни 
ХІХ ст., зокрема браком узагальнюючих видань, що охоплювали б пер-
шоджерельний пісенний матеріал усіх жанрів з усієї етнографічної те-
риторії». Такий продуманий підхід робить честь Бодянському, котрий, 
як ніхто інший, відчував потребу в грунтовному, науково забезпеченому 
виданні українських народних пісень, вільному від випадкового й сумнів-
ного матеріалу, від перекручень і неточностей.

Далі Бодянський, якому допомагав брат Федір, продовжував при-
множувати пісні й варіанти для задуманого зібрання і не втрачав надії 
випустити його в світ. У його документах нерідко зустрічаються цьому 
підтвердження. Найцікавіше зафіксовано в щоденнику Бодянського за 
грудень 1849 р., де є запис про зустріч з Гоголем 21 грудня, під час якої 
«разговор перешёл к сборнику малороссийских песен, который я по вес-
не показывал ему и который намеревался помещать в „Чтениях...“» Або 
1 листопада 1852 р. Бодянський занотував в щоденнику: «В приезд свой 
в Петербург из Малороссии П. А. Кулиш отдал мне все свои списки ма-
лороссийских песен, сделанные им на отдельных листиках из печатных 
сборников. Тут же и все те, которые находятся в сборнике Ходаковского, 
принадлежащем М. А. Максимовичу, и которые я сам лет 20 тому назад 
сделал для себя точно также и из одного источника...». У червні 1853 р. 
Куліш знову заїхав до Бодянського: «Хвалился очень удачной поездкой, 
где собрал довольно неизвестных доселе „Дум“ у одного бандуриста-шута 
Черниговской губернии, Сосницкого уезда, и подарил их мне...»
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В архіві збереглися листи Бодянського до студента Університету 
Святого Володимира в Києві, який надсилав йому малоросійські пісні. 
14 серпня 1855 р. вчений писав: «Сердечно благодарю вас за присланные 
малороссийские песни. Хоть они и не цельные, но все же и обломки не-
редко годятся к делу. Впрочем, не из таких ли нецельностей строят нам 
мозаичные картины? Будем благодарны и за то, что дошло к нам и в этом 
виде. Все почти эти обломки мне давно уже известны; а все же чем боль-
ше, тем больше и лучше для человека, занимающегося таким, как я, делом. 
Есть из чего повыбрать, знаешь, что и как портилось, переделывалось и 
т. п.». Рік потому, у жовтні 1856 р. Бодянський знову писав про те ж саме: 
«Сердечно благодарю вас за ваше обязательное письмо и при нем тетрад-
ку малороссийских песен. Между ними есть несколько довольно милых, 
хоть вообще известных. Впрочем, найдется 3–4 таких, что годятся в раз-
нословия. Чем больше последних, тем лучше». Привертає увагу добро-
зичливий тон, з яким професор Московського університету звертався до 
студента університету в Києві. І хоча всі надіслані пісні Бодянському були 
відомі, він знайшов слова, щоб щиро подякувати й підкреслити вагомість 
цих матеріалів.

З того часу багато води спливло, але збірник так і не вийшов. Утім, сам 
Бодянський вважав, що народні твори ніколи не втрачають своєї ваги: 
«Я не раскаиваюсь, что по сю пору не видал ещё ни песен, ни пословиц: 
когда подумаю, в каком виде явилось бы то и другое 10-ть лет тому назад, 
и в каком теперь — слава те Христе!» Він говорив жартома: «Звичайно, 
життя людське яко квіт польний, але живий живе й гадає».

Між іншим, з пісень, зібраних Бодянським, три були надіслані Ми-
хайлом Драгомановим для журналу «Житє і слово» і збереглися в архіві 
Івана Франка. Одна пісня була переписана Драгомановим, а дві — Лесею 
Українкою. Крім того, Бодянський зібрав понад 1,5 тисяч прислів’їв, 
«совсем приготовленных к печати» (Четыре письма О. М. Бодянского. 
1855–58 гг. // Киевская старина, 1889. Т. ХХVІІ. С. 447, 448, 449).

За життя Бодянського збірка так і не побачила світ. А видана була у 
Києві аж 1978 р. до 170-річчя від дня народження і 100-річчя з часу смер-
ті Бодянського 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 
якраз перед славістичним форумом чималим накладом — 8 тис. примір-
ників.

Збірці передувала вже цитована вище глибока й грунтовна перед-
мова Олександра Дея «Фольклористична діяльність Осипа та Федора 
Бодянських», яка мiстить висновок, що спадщина братів Бодянських 
«є багатим внеском в науку про народну творчість». Про самого Оси-
па 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 оригі-
нальних спостережень. Особливого значення заслуговує його цінний 
внесок у справу збирання, дослідження та видання української народ-
ної пісенності».

Бориса і Гліба біля арбатських воріт церква — Гоголь жив недалеко 
від неї й бачив церкву, коли виходив з дому.

У дореволюційному путівнику по Москві читаємо: «Огибаем с левой 
стороны дом, замыкающий Никитский бульвар, и выходим на Арбат-
скую площадь. Слева на скрещении Воздвиженки, Нижне-Кисловского 
переулка и Никитского бульвара, стоит большая церковь Бориса и Глеба, 
выстроенная на месте древнего храма ХVІ в. графом А. П. Бестужевым-
Рюминым в 1763–67 годах. Окрашенная в темно-серый цвет, на фоне 
которого красиво выделяется белая орнаментировка, церковь очень ха-
рактерна как отражение увлечения западно-европейским барокко. Этот 
стиль, пышный и торжественный, хорошо выражен не только в общих 
массах, но и в деталях: очень типичны наличники окон и над ними ма-
ленькие белые ангелочки...»

Церква на ім’я двох перших руських мучеників — Святих Бориса і Глі-
ба вперше згадується в літописi під 1493 р., ймовірніше, тоді вона була 
дерев’яною. На початку XVI столiття зведено кам’яну Борисоглiбську 
церкву. Збереглося літописне свідчення від 21 травня 1562 р. про те, 
що цар Іван Грозний прибув з хресним ходом до храму Святих Бориса 
і Гліба на Арбатській площі і отримував у ньому напутнє благословен-
ня перед початком військового походу: «...Царь и великий князь Иван 
Васильевич всеа Русии шел на свое дело Литовское, а стояти ему в Мо-
жайску. А шел царь и великий князь к Борису и Глебу на Арбат... И слу-
шал царь и велики князь обедню у Бориса и Глеба на Арбате». У тому 
ж році, 30 листопада, перед новим походом на «безбожну Литву» цар, 
уже після моління в кремлівських соборах, знову відправився хресним 
ходом до церкви Святих Бориса і Гліба. У 1563 р. після взяття Полоць-
ка цар урочисто повернувся до Москви. Іван Забєлін писав: «В городе 
государя встретил с крестным ходом митрополит с собором у Бориса и 
Глеба на Арбате...» Здається, востаннє тут відзначали переможну війну 
в 1709 р., коли Петро І салютував з нагоди розгрому шведських військ 
під Полтавою.

У 1764 р. церкву Бориса і Гліба було розібрано, на iї мicцi збудовано 
нову, з величезним куполом, освячену наприкiнцi 1768 р. Москвознавець 
Михайло Пиляєв писав, що будiвництво здiйснив державний канцлер, 
граф Олексiй Бестужев-Рюмiн, який володiв будинком неподалiк: «У цiй 
церквi був поставлений його портрет, як вiдновлювачу древнього храму». 
Храм зi стрункою дзвiницею довгий час був найпомiтнiшою спорудою на 
Арбатськiй площi. Його пiдновлювали у XIX столiттi.
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Храм Бориса і Гліба до свого знищення на початку 30-х рр. ХХ століття 
залишався одним із улюблених серед москвичів. Борис Пастернак напи-
сав пронизливі рядки:

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролёты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Церкву знесено у 1930 р. У 1997 р. неподалік від місця, де вона стояла, 
споруджено за проектом Юрія Вилегжаніна невелику Борисоглібську ка-
плицю.

Бориса і Гліба на Поварській церква — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 777).

Боровицька площа — знаходиться на перетині вулиць Манежної, Мо-
хової, Знаменки і Волхонки. Була, принаймні, в полі зору Гоголя, коли він 
знаходився в Пашковому домі. Нею 28 квітня 1861 р. провезли з Арбату в 
Україну домовину з прахом Шевченка.

Ботанічний сад Московського університету — див. «адресуйте мені 
в Москву» (р. 5, стор. 778).

Боткін Василь Петрович (1811–1869) — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 760).

Бричка — легкий віз для їзди, іноді з відкидним верхом. У Володимира 
Даля: «Легкая полукрытая повозка; повозка з верхом, будкой...» Гоголь пи-
сав Максимовичу 18 липня 1834 р. щодо його переїзду з Москви до Києва: 
«Я, однако же, всё ожидал, что ты ещё будешь писать ко мне из Москвы. 
Мне хотелось знать, как ты собирался в дорогу, сел в бричку и прочее».

Брюсовський провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, 
стор. 743).

Будинок-музей М. с. Щепкіна — відкрито у 2009 р. після 20-річної рес-
таврації будинку, в якому артист мешкав з 1859 р. до кінця життя. Будинок 
побудовано наприкінці ХVІІІ — початку ХІХ століть, він є зразком міської 
садибної забудови — дерев’яний особняк у стилі класицизму, зібраний із 
обтесаних колод за методом «зруб без жодного цвяха». Чудом уцілів, при-
наймні, двічі: під час пожежі у 1812 р. і під час будівництва у 70-х рр. ми-
нулого століття спорткомплексу «Олімпійський», коли все навколо зно-

силося без особливих церемоній. 1985 р. передано Театральному музею 
імені О. Бахрушина. В 1995 р. указом Президента Російської Федерації 
будинку надано найвищий статус — пам’ятника архітектури Федерально-
го значення. Будинок-музей М. С. Щепкіна є водночас унікальним куль-
турним центром.

Будочник — у ХVIII–ХIХ століттях — нижчий чин у поліції Російської 
імперії. Цей поліцейський стежив за порядком і чистотою на вулицях; 
частенько виконував роль «довідкового бюро». Скажімо, гоголівський 
Чичиков у перший день приїзду до губернського міста NN розпитав 
«подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, 
к собору, к присутственным местам, к губернатору», а наступного дня 
«полицмейстеру сказал что-то очень лестное насчёт городских будоч-
ников». Будочник знаходився в спеціальному приміщенні — будці на 
перехресті вулиць. У Гоголя читаємо, що у присутственному місці гу-
бернського центру знаходилася «караульная будка, у которой стоял 
солдат с ружьем...» У 1862 р. будочник замінений городовим. У 40-х рр. 
ХIХ століття в Москві стояло 360 будок, а врешті-решт їх кількість до-
сягла 1200-х.

Якими були московські поліцейські будки за гоголівських часів? Ось що 
розповідав очевидець: «Это было время... настоящих будочников, то есть 
людей, действительно живших в будках, будки были двух родов — серые 
деревянные домики и каменные, столь же малого размера, круглые зда-
ния, вроде укороченных башен; первые темно-серого цвета, а вторые, 
помнится, белые с светло-желтым. Внутри будок имелось обычно одно 
помещение, иногда с перегородкой, большую часть которого занимала 
русская печь; иногда если будка стояла, например, на бульваре, около нее 
ставилось нечто вроде заборчика, и получался крошечный дворик, в ко-
тором мирно хозяйствовала супруга хожалого (поліцейського — В. М.), 
висело на веревках, просушиваясь, белье, стояли принадлежности до-
машнего 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 стра-
жа могла укрываться в непогоду». В енциклопедії Брокгауза й Ефрона бу-
дочника названо серед тих професій, представники яких, внаслідок по-
годних умов і вологих приміщень, найчастіше хворіли в Росії суглобовим 
ревматизмом. 

Будочник був одягнений у козакин із сірого солдатського сукна, на го-
лові — каска з шишаком, на поясі висів тесак. При виконанні офіційних 
обов’язків будочник мав тримати в руках ще й алебарду, але ця важка, не-
зручна й непотрібна середньовічна зброя частіше стояла поруч. У Гоголя 
розбуджений будочник, «отставивши алебарду, опять заснул по уставам 
своего рыцарства». Це гоголівське спостереження, напевне, з Москви 
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списане, бо в місті будочники таки частенько спали на «робочомі місті»: 
«На бойких местах площадей и больших улиц можно было видеть очень 
типичную достопримечательность Москвы — будочников в высоких ки-
верах и с большими алебардами, спокойно спящих на посту, прислонив-
шись к своим будкам» (Іван Слонов). За спогадами, чимало з будочників 
були брудними, грубими, похмурими і частенько виконували роль живих 
«страхопудів» аби обивателі відчували на вулицях присутність влади. 
Втім, будочник, який довгі роки був характерною ознакою московсько-
го пейзажу, і справді так-сяк підтримував порядок на вулицях. Уночі він, 
якщо не спав, окликав перехожих: «Хто йде?» У Гоголя у «Мертвых ду-
шах»: «Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на 
другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закри-
чал спросонья, что стало мочи: „Кто идёт?“». До речі, на це треба було 
відповідати: «Обиватель».

У випадку бійки чи іншого порушення будочник доставляв затрима-
ного та свідків до квартального наглядача, який вирішував інцидент осо-
бистою зуботичиною чи відправкою винного до поліцейської частини. У 
Гоголя в «Мертвых душах»: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я 
тебе докажу!..» У частині винуватцю «доводили» — сікли хлостами. Дріб-
них злодіїв, схоплених на місці злочину, будочник примушував підмітати 
вулицю, намалювавши на їх спинах хрест у колі. На «підмітальників» збі-
галися подивитися з ближніх вулиць, і цей метод покарання діяв краще 
від різок і суду.

варгін Василь Васильович — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 
104); «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 753).

вареники — традиційна українська страва з прісного тіста, начинено-
го сиром, картоплею, капустою, ягодами тощо, яку готують в окропі чи 
на пару. У Володимира Даля: «Отварные треугольные пирожки пресного 
теста, начинённые сыром, творогом. Таки-сяки варенички, а всё лучше 
галушек».

Пантелеймон Куліш, зі слів Аксакових, писав: «Гоголь был любителем 
вареников... В Москве для него готовили их по крайней мере раз в неде-
лю. При этом замечательно, что, сколько бы раз ни случалось ему есть это 
лакомое для него блюдо, он всякий раз рассказывал, что он знавал на ро-
дине одного панка, который, где бы ни встретил за столом вареники, не 
иначе приступал к ним, как произнеся следующее воззвание: „Вареныки 
побиденыкы! Сыром боки позапыханы, маслом очы позалываны — 
вареныкы побиденыкы!..“»

Павло Анненков згадував, що в перші роки перебування в Петербур-
зі Гоголь зі своїми приятелями влаштовував обіди у складку, «где Гоголь 
сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда». 

Пристрасть до вареників залишилася на все життя. Володимир Шенрок 
писав зі слів Олександра Данилевського: «Даже в последнее посещение Да-
нилевским Гоголя в Васильевке, уже не более, как за полгода до смерти 
последнего, по поводу поданных на стол любимых Гоголем малороссий-
ских вареников приятели затеяли шумный спор о том, от чего было бы 
отказаться на всю жизнь, — от вареников или от наслаждения пением со-
ловьев?»

Щепкін також умів ласувати варениками. Якось приїхавши в Спаське-
Лутовинове до Івана Тургенєва, найперше запитав: «„Что, вареники бу-
дут?“ — „Будут“ — „Чтобы 130 штук было, меньше не ем“».

Вареники полюбляв і Шевченко. У січні 1843 р. писав Якову Кухарен-
ку: «Як будете ви мені розказувать про вареники та проче, то я вас так ви-
лаю, як батька рідного не лаяв. Бо проклятуща ота страва, що ви розказу-
вали, неділь зо три снилась. Тільки що очі заплющу, вареник так, так тобі 
і лізе в очі, перехрестишся, заплющишся, а він знову». Після заслання, в 
Петербурзі 9 лютого 1859 р. М. Я. Макаров запросив Шевченка до себе 
такою запискою: «Дядьку! Приходьте лишень у четвер вареників їсти»; 
20 лютого петербурзька Шевченкова знайома Наталя Суханова запискою 
просила його «приехать завтра вечером, т. е. в субботу на вареники».

Який же українець не любить вареників!
Максимович згадував про останні рядки Гоголя, написані йому напри-

кінці квітня 1850 р. на Пасху: «Христос воскрес! Всеконечно, у Аксаковых 
сегодня... Твой весь Н. Г.». Не буде перебільшенням сказати, що з апетит-
ною думкою про аксаківські вареники Гоголь із Максимовичем у червні 
1850 р. від’їжджали з Москви в Україну. Відомою є безхитрісна записка 
Гоголя до Сергія Аксакова (13 червня), в якій повідомлялося, що дорогою 
вони заїдуть до них чого-небудь перехопити: однієї страви, не більше, 
або котлет, або, мабуть, вареників і запити бульйончиком. Це виглядає 
як замовлення в рідній сім’ї або в добре знайомому пансіоні. Гоголь і Мак-
симович таки обідали у Аксакових і саме від них виїхали о п’ятій годині 
пополудні в дорогу. Сергій Аксаков писав сину Івану Аксакову: «Гоголь от-
правился в путь прямо из нашего дому, позавтракав на дорогу (вареника-
ми и пр.)...»

велика Грузинська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 744).

велика Дмитрівка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 744).

велика луб’янка вулиця — у М’ясницькій дільниці Москви (тепер Мі-
щанський і Красносельський райони). Назва — з кінця ХVIII століття за 
місцевим урочищем Луб’янка. Гоголь неодноразово бував у цьому районі. 
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У записній книжці за 1841–1845 рр. занотовано: «На лубянке, пройдя 
Кузнецкий мост...» Тут, на місці сучасного будинку № 11, знаходилася кни-
гарня Миколи Щепкіна, яку чотири рази відвідав Шевченко — 18, 19, 21 і 
24 березня 1858 р.

Вулиця Велика Луб’янка з’єднувала Луб’янську площу з районом Су-
харевки та Міщанських вулиць. Китайський проїзд вів униз до жваво-
го центру, Театральної площі, Великого та Малого театрів, де Гоголь бував. 
Луб’янська площа замикалася біля Китай-города стародавньою стіною, 
через Владимирські та Проломні ворота постійно рухалися люди й екі-
пажі. На розі М’ясницької вулиці стояла червонувата церква Божої Матері 
Гребневської, відома дерев’яною з ХV століття, а цегляну зведено Іваном 
Грозним 1570 р. Посередині Луб’янської площі височів витончений фон-
тан роботи відомого скульптора Віталі, споруджений у 1835 р. З Великої 
Луб’янки недалеко до однієї з найелегантніших вулиць Москви — Кузнець-
кого моста.

велика Нікітська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 745).

велика Полянка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 746).

велика Пресненська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 746).

великдень (Пасха) — християнське свято Воскресіння Ісуса Христа. У 
«Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь писав: «Отчего же од-
ному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует, и 
празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не 
приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что 
самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу 
земли нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» — и поцелуй, и всякий 
раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных  
колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас?»

Гоголь був у Москві на Великдень у квітні 1840 р. За свідченням Сергія 
Аксакова, вони тоді відправилися в Кремль, «чтобы услышать на площади 
первый удар колокола Ивана Великого».

великий афанасьєвський провулок — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 747).

великий власьєвський провулок — див. «адресуйте мені в Москву» 
(р. 5, стор. 748).

великий кам’яний міст — через Москву-ріку, з’єднує Боровицьку площу, 
вулиці Мохову і Знаменку з вулицею Велика Полянка. Перший кам’яний міст 
збудовано у 1687 р. Остаточно завершено в 1692 р. і названо Всехсвят-
ським. Пізніше міст названо Великим Кам’яним на відміну від кількох ма-
лих кам’яних мостів. Через ветхість його було розібрано у 1858 р., тобто 
в рік Шевченкового приїзду до Москви, і замінено першим у світі метале-
вим мостом. Він, принаймні, був у полі зору Гоголя. 28 квітня 1858 р. цим 
мостом провезли з Арбату в Україну домовину з прахом Шевченка.

великий каретний провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 748).

великий кремлівський палац — див. «адресуйте мені в Москву» 
(р. 5, стор. 779).

великий Нiколопєсковський провулок — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 747).

великий спаський провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 748).

великий театр — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 779).

великого (старого) вознесіння церква — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 779).

великопольський Іван Єрмолайович (1797–1868) — див. «адресуйте 
мені в Москву» (р. 5, стор. 758).

величка літопис — твір українського історіографа і письменни-
ка, козацько-старшинського літописця Величка Самійла Васильовича 
(прибл. 1670 — після 1728): «Летопись событий в Юго-Западной России 
в ХVІІ в., составил Самуил Величко, бывший канцелярист канцелярии 
Войска Запорожского, 1720».

Виразних і безперечних слідів використання літопису Величка в істо-
ричній прозі Гоголя не виявлено, але деякі гоголезнавці вважають, що 
праця могла бути йому відома. Про це йдеться, зокрема, в коментарях Іго-
ря Виноградова та Володимира Воропаєва до публікації пісень, зібраних 
Гоголем (Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем в семнадцати 
томах. Т. ХVІІ. С. 686). Але точно відомо, що літописом Величка серйозно 
цікавився Шевченко.

Літопис охоплює події в Україні з 1648 до 1700 рр. За життя Шевчен-
ка три томи літопису Самійла Величка були видані в Києві в 1848, 1851 і 
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1855 рр. Усі вони залишилися у власній бібліотеці поета. В архіві Шевчен-
ка зберігається другий том літопису Величка (1851) з автографом поета 
на титульній сторінці.

Особливий інтерес викликає припущення шевченкознавця Ярослава 
Дзири, висловлене понад сорок років тому, про те, що в 1844 р. «у дру-
гій половині лютого, повертаючись з України до Петербурга, Шевченко 
спеціально заїхав до Москви.., щоб тут, у Бодянського, познайомитися 
з рукописом літопису Величка та іншими матеріалами з історії України, 
які були в його архіві» (Дзира Я. Творчість Шевченка і літопис Величка 
// Вітчизна. 1962. № 5. С. 191–192. Наступного 1963 р. Дзира захистив 
кандидатську дисертацію на цю тему). На мій погляд, це серйозне і вмо-
тивоване припущення, в контексті якого цікаво розглядати всі контакти 
поета і вченого, пояснювати появу поезії «Чигрине, Чигрине...» саме в Мо-
скві тощо.

Літопис Самійла Величка — найбільший твір української історичної 
літератури ХVІІ–ХVІІІ століть, який посідає чільне місце в контексті 
козацької історіографії. Його автор мав, як на свій час, солідну освіту, 
знав кілька мов, використав чимало друкованої й рукописної літера-
тури. Для Шевченка це мало велике значення, бо незадовго до того в 
«Гайдамаках» він вибачався, що вимушений розповідати про «козацьку 
славу» навмання, «без книжної справи». Здавна велися, в тому числі 
за Шевченкових часів, суперечки навколо фундаментального твору 
Величка, що торкалися й вірогідності певної частини викладених у 
ньому фактів. Але має рацію перекладач документального першодже-
рела сучасною 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 ми-
нулого чоловік. Чоловік, у якого билося в грудях палке серце, що горі-
ло любов’ю до рідної землі, і який по праву назвав себе „істинним“ си-
ном своєї батьківщини» (Самійло Величко. Літопис. Т. 1. — К.: Дніпро, 
1991. С. 5).

Шевченко був одним із перших серед тих, хто зрозумів значення лі-
топису Величка для науки й літератури, для культури і духовності укра-
їнського народу. Звичайно, у Бодянського поет не встиг тоді вивчити ве-
ликий рукопис, але напевне прочитав Величкову передмову до літопису, 
в якій той розповідав 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 непотреб-

ною 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 по-
боліх сердцем і душею, яко красная і всякими благами прежде ізоби-
ловавшая земля і отчизна Украиномалороссійская, во област пустині 
богом оставлена і населниці єя, славніи продки наши безвістни яви-
шася» (виділено мною. — В. М.).

Доводячи, що Шевченко в Москві читав ці Величкові рядки, Дзира 
звернув увагу на те, що поет створив схожу картину в поезії «Чигрине, 
Чигрине...», написану в Москві 19 лютого 1844 р., на текстуальну близь-
кість художніх образів, на той же настрій, що й у наведених вище місцях 
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.

20 березня 1858 р. в Москві Шевченко «пішов до уральського козачи-
ни Савича», тобто колишнього офіцера Уральського козачого війська 
Микити Савичева: «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. Лист 
Бодянського до Шевченка від 25 жовтня 1844 року свідчив, що поет за-
питував у історика про літопис Величка, бо той відповів: «А щодо літо-
писі, 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 ніх-
то 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 примірників. Але 
умова Погодіна не була прийнята Імператорським товариством історії і 
старожитностей російських, і він забрав літопис у Бодянського, про що 
той інформував Шевченка.

Після цього Погодін передав безцінний твір Київській археографіч-
ній комісії, членом якої був тоді Шевченко. В Києві літопис Величка го-
тував до друку Микола Костомаров, якого неодноразово відвідував поет. 
Ярослав Дзира зазначав, що «ідеї літопису та майстерність Величка як 
художника, безперечно, полонили душу поета, геній якого в цей час роз-
цвів на повну силу. Добре відомо, з яким захопленням Шевченко читав 
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1843–1847 рр. все, що так чи інакше стосувалося нашої історії, а літопис 
Величка на той час був найбільшою працею з історії України, до того ж 
давньою, написаною на початку ХVІІІ ст.».

Саме тому на засланні Шевченко наполегливо намагався дістати Ве-
личків літопис. 15 листопада 1852 р. він просив Бодянського: «...Поиз-
держись 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 её 
минувшем прежде, то и малое быстро забываю, и твой подарок будет для 
меня истинною радостию». Відомо, що твір «История Русов или Малой 
России. Сочинение Георгия Конисского, архиепископа белорусского», 
опублікований Бодянським у 1846 р. в «Чтениях в Императорском обще-
стве истории и древностей российских», Шевченко отримав, а про літопис 
Величка він знову просив Бодянського в листі від 1 травня 1854 р. з Но-
вопетровського укріплення, передавши його через Савичева: «Писав 
ще я в Київ Іванишову, щоб прислав мені летопись Величка, так от уже 
другий рік жду не дождуся, 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 ле-
дащички екземпляра тієї летописи Величка, якщо маєш, то оддай сьому 
козачині, а він мені перешле її, а я о твоїм здравії Богу помолюся».

Професор Київського університету Іванишев Микола Дмитрович 
(1811–1874), за редакцією якого друкувався літопис Величка, прохання 
Шевченка не виконав. На той час, коли поет уперше звернувся з прохан-
ням, вийшло в світ уже два томи літопису Величка, і Бодянський відразу 
взявся за справу. Річ у тому, що в цьому випадку він не міг вислати видан-
ня так просто, як твори, опубліковані в редагованих ним «Чтениях». 30 
червня 1854 р. Бодянський написав листа редактору та видавцеві журна-
лу «Москвитянин» Миколі Погодіну, навіть схитрувавши, щоб отримати 
книгу: «Автор „Кобзаря“ и „Гайдамак“ теперь в Новопетровском укрепле-
нии на полуострове Мангышлаке Каспийского моря, лицом к Туркеста-
ну, обращается к вам через меня с покорнейшей просьбой, не пожалуете 
ли вы ему Величка летопись 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». Вже 3 липня 
Погодін повідомляв Бодянського: «„Москвитянин“ посылает летопись 
Величка обитателю Мангышлака с условием, чтобы он присылал извес-
тия в журнал».

Отримавши літопис Величка від Погодіна, Бодянський передав його 
Микиті Савичеву, 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 р. 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».

Той факт, що в Москві Шевченко спеціально зайшов до Савичева за 
літописом Величка, переконливо 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 по-
ета. Або все з’ясувалося, коли Шевченко й Савичев усе-таки зустрілися у 
Мокрицького. З того часу, коли «уральський козачина» отримав літопис 
Величка і до того дня, коли Шевченко сам забрав у байдужого, легковаж-
ного Савичева книгу, пройшло не два роки, як писав поет, а майже чо-
тири... 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...»

верста — російська міра довжини шляху. Відома з ХІ століття. З почат-
ку ХІХ століття і до прийняття метричної системи мір дорівнювала 500 
сажнів або 1,0668 км.

У Гоголя в «Мертвых душах»: «верста с цифрой летит тебе в очи...» 
Тобто, верстовий стовп, який відмічає кількість верст до певного населе-
ного пункту.

верстовський Олексій Миколайович (1799–1862) — див. «адресуйте 
мені в Москву» (р. 5, стор. 771).

«взгляд на составление Малороссии» — вперше надруковано під на-
звою «Отрывок из Истории Малороссии. Том 1, книга 1, глава 1» в «Жур-
нале Министерства народного просвещения» (1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2) за 
підписом «Н. Гоголь» і підстроковою приміткою «Автор избрал первую 
главу Истории Малороссии для помещения в Журнале, потому что она 
представляет нечто целое и вместе служит введением в саму Историю. 
Приложения и ссылки отлагаются за недостатком мест». Пізніше зі змі-
неним заголовком стаття була включена до збірника «Арабески. Разные 
сочинения Н. Гоголя» (СПб., 1835. Ч. 1).

Друкуючи статтю у книзі «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» 
(1835), письменник зробив 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 со-
вершенно отдельная статья».

Враховуючи те, що стаття «Взгляд на составление Малороссии» 
стосується історії України, для зручності користувача енциклопедії-
хроноскопу, наводиться повністю:
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«I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! 
Сотни мелких государств, единоверных, одноплеменных, одноязычных, 
означенных одним общим характером и которых, казалось, против 
воли соединяло родство, — эти мелкие государства так были между со-
бою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. 
Они были разъединены не ненавистью — сильные страсти не досягали 
сюда, — не посто янною политикою — следствием непреклонного ума и 
познания жизни — это был хаос браней за временное, за минутное — бра-
ней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный ха-
рактер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при 
сильных норманских князьях. Религия, которая более всего связывает 
и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда 
тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты 
были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; 
молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего силь-
ного оружия, веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень 
и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенче-
ствующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенная 
противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невиди-
мою паутиною, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его 
могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза 
страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь 
монастыри были убежищем тех людей, которые кротостью и незлобием 
составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри, 
из пещер и монастырей, увещали удельных князей; но их увещания были 
напрасны: князья умели только поститься и строить церкви, думая, что 
исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели счи-
тать ее законом и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины 
рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с 
вассалами или вассалов с вассалами — нет! это были брани между род-
ственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не не-
нависть, не сильная страсть воздымала их, — нет! брат брата резал за 
клочок земли или просто чтобы показать удальство. Пример ужасный 
для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, 
родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг 
против друга с яростью волков. Их не подвигала на это наследственная 
вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприяте-
лем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам 
не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство — ни фана-
тизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в 
нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы 
явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом 
совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую 

бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая раз-
ве физической железной силы. Тогда история, казалось, застыла и пре-
вратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и 
неподвижная в целом, могла почесться географическою принадлежнос-
тью страны.

ІІ. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из середины ее, 
из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый 
страшный, самый многочисленный, совершивший столько завое-
ваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с 
многочисленными, никогда дотоле не виданными Европою табунами, 
кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламе-
нем и пожарами — прямо азиатским буйным наслаждением. Это наше-
ствие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. 
Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому 
что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или 
оно было наказанием за те беспрерывные брани, — как бы то ни было, 
но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило 
иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем проис-
хождение новому славянскому поколению в южной России, которого вся 
жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные го-
рода и степи, обгорелые леса, древний разрушенный Киев, безлюдье 
и пустыня — вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные 
жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и кня-
зей выехало в северную Россию. Еще прежде народонаселение начало 
заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею; 
значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы пони-
мая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разновидная приро-
да начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи 
прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигант-
ского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор, убранный 
дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю в цветах, и 
по всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды, протя-
нула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными 
гористыми берегами и неизмеримыми лугами — и все это согрела 
умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той час-
ти России, где местоположение, однообразно гладкое и ровное, везде по-
чти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало 
не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябение, пора-
жающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что 
только народ сильный жизнью и характером ищет мощных местополо-
жений или что только смелые и поразительные местоположения образу-
ют смелый, страстный, характерный народ.
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IV. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Поль-
ши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчиз-
не славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, 
которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами фин-
скими, но здесь сохранялись в прежней цельности, со всеми языческими 
поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской 
мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. 
Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам 
своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного 
пребывания составили связи. Это население производилось боязненно 
и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разде-
ляли или, лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту 
населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не пере-
ставали во глубине России: опасность со всех сторон не давала возмож-
ности заняться ими. Киев — древняя матерь городов русских, сильно 
разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден 
и едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными, 
городами северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, 
для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и, 
несмотря на то что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не 
спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь 
сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были 
ханские баскаки, — и потом он от них задернулся как бы непроницаемою 
завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и 
оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней исто-
рии новый народ — народ бедный и жизнью, и средствами для жизни, 
населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носив-
ший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и по-
клонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший 
прежде дань русским князьям, известный под именем литовцев. И этот 
народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном 
северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе Рос-
сии были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского 
порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский за-
воеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно 
созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей 
и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения 
волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его вез-
де. В Луцке, однако ж, князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах 
был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, 
шел далее на юг, к самому сердцу южной России, к Киеву. Убежавший 
луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава 

выйти с своими немноголюдными дружинами навстречу грозному по-
бедителю; дружины были усилены союзниками-татарами; но все бежало 
перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпети, 
вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарско-
го посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшан-
ского, принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых 
татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно 
бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был 
человек ума крепкого, был политик, несмотря на видимую свою дикость 
и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, вла-
дея отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий поли-
тик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного 
из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления: 
все оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам стро-
го приказал уважать народные права, нигде даже не означил пути своего 
опустошением. Совершенная ничтожность окружавших его народов и 
прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он 
умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с 
охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю ли-
товцев. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, 
вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными 
народами.

VI. И вот южная Россия, под могущественным покровительством 
литовских князей, совершенно отделилась от северной. Всякая связь 
между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся 
одинаким 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 со-
ставили на время два совершенно различные характера. Каким обра-
зом это произошло — составляет цель нашей истории. 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 гео-
графия.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся на 
север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие 
возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. 
Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими прежде в себе 
целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из сте-
пей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. 
Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчислен-
ное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких ло-
шадей, бродивших табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, 
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опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и 
представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый — 
весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенад-
цать порогов — выросших из дна реки скал — недалеко от впадения его 
в море преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно 
опасным.

Около порогов водился род диких коз — сугаки, с белыми лоснящими-
ся рогами, с мягкою, атласною шерстью. Прежде воды в Днепре были 
выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои. Когда воды на-
чинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят 
и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого 
океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, 
проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих 
сторон потопляемыми водою; но и эта река только в некоторых местах 
судоходна. Кроме того, на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, 
Псел с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоход-
на. Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно разме-
ниваться — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ. Все 
реки разветвляются посередине, ни одна из них не протекала на рубе-
же и не служила естественною гранью с соседственными народами. К 
северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с 
крымскими, к западу ли с Польшей –везде она граничила полем, везде 
равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя с одной стороны 
естественная граница из гор или моря — и народ, поселившийся здесь, 
удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государ-
ство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений 
и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена 
костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд 
земледельца; луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, 
легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы или 
угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха, и потому 
в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим 
соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и 
взлелеяна войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, 
те, которым нечего было терять, которым жизнь — копейка, которых 
буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила 
виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду ази-
атских завоевателей — татар и турков. Эта толпа, разросшись и увели-
чившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, мож-
но сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший 
мирные славянские поколения в воинственные, известный под именем 
козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений евро-
пейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустоши-

тельное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить 
Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появле-
ние козачества, к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии 
еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно 
образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную 
противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным само-
отвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жиз-
ни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные 
поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних госу-
дарств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие маго-
метанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся 
в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился 
везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это 
время явился близ порогов городок, или острог, Черкасы, построенный 
удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, кото-
рого даже построение многие приписывают им, и где было главное 
сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар 
на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, 
приставать к козакам и увеличивать их общество. Это было пестрое 
сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, 
ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский 
холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое 
начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии 
постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с 
неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни од-
ного замка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто 
под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили 
им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищни-
ков было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возв-
ращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны — те 
же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, 
так точно, с своей стороны, они решились быть страхом для соседей. 
Татары и турки должны были всякий час ожидать этих неумолимых 
обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот 
ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее пре-
зрение, то называл его козаком.

VIII. Большая часть этого общества состояла, однако ж, из 
первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство — в 
языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских 
слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую 
его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Вся-
кий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был 
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непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те 
черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глуб-
же, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание 
характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воевать 
с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это, однако ж, не были 
строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, 
никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением пло-
ти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых 
пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное брат-
ство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между 
собою. Все было у них общее — вино, цехины, жилища. Вечный страх, 
вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше 
заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях 
видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все уменье пользоваться 
обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полута-
тарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечаталась по-
граничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой 
траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих 
или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и 
грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый 
козак, после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, со-
рил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и 
беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не 
разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания город-
ка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, 
ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та 
же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он ни-
когда не уменьшался — выбывшие, убитые, потонувшие заменялись 
новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было 
то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый, в 
свою очередь, стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это 
скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и 
национальность и, чем ближе к концу XV века, тем более увеличива-
лось приходившими вновь. Наконец целые деревни и села начали по-
селяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы 
пользоваться его защитою, с условием за то некоторых повинностей. 
И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по 
ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от об-
ращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. 
Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Меж-
ду тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадь-
ми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От 

этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили 
одну общую физиономию, более азиатскую. И вот составился народ, 
по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по 
образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, — народ, в 
котором так странно столкнулись две противоположные части света, 
две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская 
беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и вели-
чайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и 
между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствова-
ние. 1832».

Див. також: «спалахи Гоголевої українськості» (стор. 51–56).

вивіски і вітрини лавок і магазинів у Москві — за словами москов-
ського побутописця Івана Кокорева, який у гоголівські часи писав стат-
тю на цю тему, «вывеска — это указатель, способствующий к отысканию 
какого-либо предмета и название получила от того, что вывешивается».

Гоголь цікавився вивісками в Москві, знав їх. Не випадково на почат-
ку «Мертвых душ» описав вивіски у губернському місті NN, значною мі-
рою, як уже доведено, запозичені в Москві: «Попадались почти смытые 
дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными си-
ними брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин 
с карнизами, фуражками и написью: „Иностранец Василий Фёдоров“...»

Московські торгівці й ремісники вивішували біля своїх лавок муляж 
якогось товару: булочник — калача, шорник — хомута або дуги, чоботар — 
черевика. Очевидець свідчив: «...Домище на домище, дверь на двери, 
окно на окне, и всё это от низу до верху усеяно вывесками, покрыто ими, 
как обоями. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; гигант-
ский вызолоченный сапог горделиво высится над двухаршинным крен-
делем, окорок ветчины красуется против телескопа; ключ в полпуда 
весом присоединяется бок о бок с исполинскими ножницами, седлом, 
сделанным по мерке Бовы-королевича, и перчаткой, в которую влезет 
дюжина рук...»

Часто можна було зустріти курйозні вивіски і цікаву, в тому числі, ба-
гатослівну рекламу:

«Спасатель крыс, мышей, клопов, тараканов — выводит, морит с поль-
зой. Безвредно и доступно страдающим нашествием! Тиф! Мор! Поги-
бель! Смерть! Изобретатель Иван Савельевич Сапогов»; «Парижский па-
рикмахер Пьер Мусатов из Лондона. Стрижка, брижка и завивка»; «Бюро 
похоронных и свадебных прелестей»; «Кролики, белки, куры и прочие 
певчие птицы»; «Моды, платья и фризюр».

У гоголівські часи переважали лавки, хоча вже з’явилися перші мага-
зини на Тверській і Кузнецькому мосту. У свідомості москвича магазин про-
тиставлявся лавці як великий «європейський» заклад — дрібному, просто-
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народному. Адже лавка, як правило, торгувала одним видом товару, а її 
господар заправляв у ній усім сам, іноді був і володарем, і продавцем, і 
приказчиком одночасно. Магазини з їхнім широким асортиментом і ве-
ликим штатом, з великими вітринними вікнами та яскравою вітриною 
були даниною часові, кроком уперед. За словами Кокорева, «магазины 
затерли лавки чуть не в грязь». Час показав, що й лавки виявилися без-
смертними, але тоді на фоні лавок магазини вражали своєю небаченою 
новизною й нетутешньою розкішшю. Москвознавець ХІХ століття М. Да-
видов писав: «...Магазины, в особенности на Тверской и Кузнецком мос-
ту, приняли более элегантный вид, витрины их стали пышнее и заманчи-
вее, архаичные вывески, если не исчезли, то поуменьшились на больших 
улицах». Новинкою, скажімо, було те, що у вітринах меблевих магазинів 
влаштовували цілу житлову кімнату в усій її принадній пишноті. У вітри-
нах магазинів канцелярських товарів виставляли величезні бутафорські 
пера й олівці. Привертали увагу вітрини магазинів, які торгували ткани-
нами — у них уже з’явилися літографії з зображеннями моделі чоловічого 
та жіночого одягу, причому картини змінювалися впродовж року відпо-
відно до сезону і моди. Хутряні магазини демонстрували опудала лисиць, 
білок, соболів. Для оформлення «військових магазинів» використовува-
лися мідні каски, палаші, шаблі та ін.

Вікна кондитерських магазинів були заповнені красивими, вишука-
ними картонками, художньо оформленими бонбоньєрками, а у вітринах 
«колоніальних товарів» приваблювали композиції з бляшаних банок чаю, 
какао і скляних банок кави з металевими кришками та прянощів. У центрі 
підіймалися конічні цукрові «голови» різного розміру, загорнуті в синій 
папір так, що стирчав лише білосніжний кінчик. Навкруги лежали пачки 
пиляного цукру-рафінаду в такому ж синьому папері. Вражали яскравим 
оформленням цукерки «від Ейнема», що користувалися тоді величезною 
популярністю. У винних магазинах впадали у вічі різні за розміром, ко-
льором і формою пляшки всіляких настоянок, наливок, горілок, конья-
ків, лікерів, вин, шампанського. Пляшки розміщувалися за особливими 
правилами: ті, що з міцними напоями, виставлялися стоячими, а вин-
ні — лежали. В центрі вітрини можна було побачити величезний бутель 
з етикеткою нового сорту горілки або наливки, а навколо неї — пляшки 
звичайних розмірів з тією ж етикеткою. Ставили також винні бочечки, 
повернуті до вулиці денцем, на якому був напис із рекламою фірми...

візники в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 120–123).

вістенгоф Павло Федорович (прибл. 1815–1884) — брат Петра Вістен-
гофа, в 1831–1832 рр. був вільнослухачем Московського університету в той 
час, коли там вчився Бодянський, а Гоголь уперше приїхав до Москви. 
Залишив спогади про університет.

вістенгоф Петро Федорович (1811–1855) — Гоголів сучасник, автор 
книги «Очерки московской жизни» (1842), в якій виступив літописцем 
тогочасного московського побуту та звичаїв. Учився в Московському 
благородному пансіоні, працював у Московському губернському прав-
лінні (1831–1837), в Канцелярії московського цивільного губернато-
ра (1839–1842), а потім — радником у Тверському губернському прав-
лінні.

водопостачання в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, 
стор. 124–125).

воздвиженка вулиця — в Міській дільниці міста (тепер райони Китай-
город, Арбат). Гоголь бував тут, оглядаючи Москву в арбатському ареалі. 
В ХVІ столітті називалася «Орбатом». У 1658 р. цар Олексій Михайло-
вич повелів назвати її разом із нинішньою вулицею Арбат Смоленською 
вулицею (нею, а також Арбатом йшла в ті часи дорога на Смоленськ, а 
далі — на Європу), але в просторіччі, та й в офіційній документації ця на-
зва не прижилася. Михайло Пиляєв писав, що й у ХVІІ — на початку ХVІІІ 
століть «називалася Арбатською вулицею». У ХVІІІ столітті з’явилася на-
зва Воздвиженка від Хрестовоздвиженського монастиря, яку москвичі 
й прийняли. У Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. занотовано: 
«Крестовоздвиженский, на воздвиженке».

Див. також «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 749).

воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господня на возд-
виженці церква — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 780).

волинське — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 781).

волхонка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 750).

воробйові гори — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 781).

воротницький (воротниковський провулок) — у Сретенській діль-
ниці міста (тепер — Тверський район міста) між Дегтярним провулком і 
Садово-Тріумфальною вулицею. Тут з 1848 до 1859 рр. жив Щепкін, у яко-
го часто бував Гоголь, а в березні 1858 р. зупинявся Шевченко («Біля Ста-
рого Пимена в будинку Щепотьєвої»).

Назва виникла в ХVІІ столітті, з ХV століття тут знаходилася Воротни-
ковська слобода, в якій мешкали воротники — вартові при воротах Крем-
ля, Китай-города і Білого міста. Звідси і назва провулка. Але існує навіть 
версія, що рідкісна для Москви назва церкви Старого Пимена у Воротниць-
кому провулку пов’язана з тим, що в день пам’яті цього святителя 27 серп-
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ня 1832 р. воротники нібито «отворили врада градские» хану Тохтамишу, 
який спалив місто. Втім, скоріше за все, це домисел.

До речі, зауважу, що нині забулася цікава точка зору москвознавця 
ХІХ століття Івана Кондратьєва, який писав: «Помимо сторожей у го-
родских ворот воротниками назывались особые мастера при пушечном 
деле. Поэтому, принимая во внимание, что вблизи этой местности про-
живали военные мастера в Бронной, в Палашах и в Пушкарях, более ве-
роятно 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 про-
вулок.

вяземський Петро Андрійович (1792–1878) — князь, поет, літера-
турний критик, державний діяч, друг Пушкіна. Високо цінив творчість 
Гоголя. Приятелював з Максимовичем. У 1821–1829 рр. жив переважно у 
Москві. У 1830–1840 рр. бував у місті наїздами. Повернувся до Москви 
наприкінці 1850 р. Про себе писав: «Я родом и сердцем москвич. В ней 
родился я, в ней протекло лучшее время моей жизни, моя молодость и 
мои зрелые лета».

Вяземський написав позитивні рецензії на Гоголеві «Мертвые души» 
та «Выбранные места из переписки с друзьями». У липні-вересні 1842 р. 
Гоголь, познайомившись з біографією Фонвізіна, автором якої був Вязем-
ський, написав йому захопленого листа, вказуючи на дар історика:

«Как много сторон его сказалось в этом сочинении! Критик, 
государственный муж, политик, поэт, всё соединилось в биографе, и ка-
кая строгая многообъемлемость! Все принесли ему дань, со всего взята 
она. Столько сторон соединить в себе может только один всемирный ум И 
ваше поприще другое. Простите ли вы мне дерзость указать ваше назначе-
ние? Но Бог одарил меня предметом многих наслаждений и благодарных 
молитв, чутьем узнавать человека. Назначение ваше и поприще явно. Не-
ужели вы не видите? Вы владеете глубоким даром историка — венцом Бо-
жьих даров, верхом развития и совершенства ума! Я вижу в вас историка 
в полном смысле сего слова, и вечные упреки будут на душе вашей, если 
вы не приметесь за великий подвиг... Вы догадываетесь, что я говорю о 
царствовании Екатерины. Нет труда выше, благодарнее и который бы так 
сильно требовал глубокомыслия полного, многостороннего историка».

Ці думки знаходимо у статті «В чем же наконец существо поэзии и в 
чем ее особенность» з «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Из 
поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский... Он не поэт по 
призванью: судьба, наделившая его всеми дарами, дала ему как бы в при-
дачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его 
книге „Биография Фонвизина“ обнаружилось ещё видней обилие всех 
даров, в нём заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, 

философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный 
человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни — сло-
вом все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк 
в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биогра-
фия Фонвизина, написано было всё царствование Екатерины... то мож-
но сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического 
сочинения не представила бы нам Европа».

У травні 1847 р. Вяземський вислав Гоголю через Василя Жуковського свою 
статтю «Язиков—Гоголь». Письменник відповів 11 червня того ж року:

«Благодарю вас, добрейший князь, много и много за ваше участие. 
Ваша статья в „Санктпетербургских Ведомостях“ о Языкове и обо мне, 
кроме всех тех достоинств и свойств, которые принадлежат особеннос-
ти собственно вашего ума, меня очень тронула тем чувством соучастия, 
которое принадлежит только одной нежной и любящей душе. Одно толь-
ко меня остановило: мне кажется, что выразились вы несколько сурово 
о некоторых моих нападателях, особенно о тех, которые прежде меня 
выхваляли... У вас есть всё, что нужно для государственного мужа; при-
том любви к России, слава Богу, довольно; любви к добру также, а если к 
этому еще присоединится всеми нами искомая, истинная любовь в Хрис-
те ко всем братиям, вы отыщите скорее всех ту верную законную середи-
ну, к которой мы стремимся, и голос ваш будет доступен многим сердцам 
и умам...»

Останній лист Вяземському Гоголь написав на самому початку смерт-
ного 1852 р., і він знову закликав князя взятися за історію царювання Ка-
терини:

«Перекрестясь, пишу к вам. Ради Христа, принимайтесь скорее за 
труд, который бы занял хоть сколько-нибудь все способности, вам Бо-
гом данные... Мне все чувствуется, что если бы вы принялись за Исто-
рию Царствованья Екатерины или если бы даже написали только ста-
тью о Царствовании Екатерины с мыслью дать в ней урок и Государям 
и подданным, — много бы это доставило пищи вашей собственной душе. 
Историческое сочинение со взглядом человека, уже узнавшего жизнь и 
главное в жизни, и с целью оставить в нем завещанье после себя потом-
ству, потомству, которое так же должно быть нам родное и близкое на-
шему сердцу, как дети близки сердцу отца (иначе разорвана связь меж 
настоящим и будущим)... Но что говорить! Один только и есть язык, на 
котором можно говорить теперь писателю с читателем, — это история, 
не рассуждающая, но выставляющая как в зеркале все события, заключа-
ющие оправдания Божия».

Довгі роки з Вяземським листувався Максимович, у тому числі перебу-
ваючи в Києві та на Михайловій горі. Зокрема, у липні 1870 р. Максимо-
вич вислав Вяземському свій переклад «Слова о полку Ігоревім»: «Не по-
скупитесь на свое время и внимание и прочтите критически этот перевод 
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мой, имея в виду только язык и слог его: каждая поправка и заметка ваша 
для меня будет важна и полезна, — и мне не хотелось бы издавать этого 
перевода, не прошедшего через вашу критико-эстетическую и для меня 
верховную цензуру... Много обрадуете меня вы, высокочтимый князь, 
возвращением этих невзрачных листков „Игоревой песни“, с вашими по-
правками и заметками».

За півтора року до смерті — у травні 1872-го — Максимовичу вдалося 
зустрітися з Вяземським у Петербурзі.

Доречно нагадати, що листи Максимовича до Вяземського разом з 
листами Михайла Погодіна та Степана Шевирьова були опубліковані ще на 
початку ХХ століття та переконливо засвідчили повагу трьох Гоголевих 
друзів до його приятеля Петра Вяземського. (Див. Письма М. П. Погоди-
на, С. П. Шевырёва и М. А. Максимовича князю П. А. Вяземскому 1825–
1874 годов).

Див. також «У Москві у мене є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 259, 263–
267, 336).

Газетний провулок — у Тверській дільниці міста (тепер — Преснен-
ський і Тверський райони), знаходиться між Тверською і Великою Нікітською 
вулицями. Через Нікітську він примикає до Великого Кисловського про-
вулка і забезпечує вихід на Воздвиженку неподалік від Арбатської площі. Га-
зетний провулок згадується у Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр.: 
«Троицы, в Газетном переулке». До речі, цей запис є загадковим, адже у 
Газетному провулку не було церкви святої Трійці, а в церкві Успіння Бо-
жої Матері, що у Газетному провулку, не було відповідного вівтаря. У Біло-
му місті, до якого входив провулок, церква Трійці Живоначальної, що у 
Хохлах, знаходилася у Хохловському провулку.

У листі до Гоголя в листопаді 1844 р. Сергій Аксаков повідомляв його 
про переїзд сім’ї: «...В Газетный переулок, в дом княгини Шаховской». 
У Газетному провулку в будинку Ігнатьєва у 1852–1859 рр. жив Гоголів 
друг Бодянський. Цю адресу він називав сам у щоденнику 12 червня 1853 
р.: «В доме Игнатьева, в Старом Газетном переулке близ Никитского 
монастыря, № 6, в здании прямо против ворот и колодца». В «Книге 
адресов жителей Москвы» за 1855 р. читаємо: «Бодянский Иосиф Макс., 
Ст. Сов., (Испр. долж.), Твер. ч., в Газетн. пер., д. Игнатьева». Отже: Бо-
дянський Осип Максимович, статський радник, (обіймає посаду), Твер-
ська дільниця, в Газетному провулку, будинок Ігнатьєва. В «Книге адресов 
жителей Москвы» за 1858 р., коли Бодянського відвідав Шевченко, ця 
адреса підтверджується. На той час будинок належав статській радниці 
Софії Ігнатьєвій.

Назва провулка з’явилася в 1780-х рр. і пов’язана з тим, що тут знахо-
дилася друкарня Московського університету, де друкувалася в 1756–1811 рр. 
газета «Московские ведомости». (У 1858 р. будинок Університетської дру-

карні з книжковою лавкою знаходився на розі Великої Дмитрівки і Страс-
ного бульвару.) Газета продавалася тут же, в «газетній лавці», а поскільки 
газета додому тоді не доставлялася, то передплатники забирали 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.

Галаган Григорій Павлович (1819–1888) — український поміщик, про-
тегував діячам української культури. Вихованець літератора, професора 
Федора Чижова, який був видавцем і редактором творів Гоголя. Пись-
менник познайомився з Галаганом у Римі на початку 1843 р. Шевченко 
також уперше зустрівся з Галаганом у 40-х рр. Поет подарував Галагану 
примірник окремого видання поеми «Тризна» (1844) з дарчим написом. 
У повісті «Музыканты» Шевченко змалював тяжке життя кріпаків у се-
лах Галагана. 25 березня 1858 р. Галаган узяв участь у званому обіді, яким 
пошанував у Москві поета Максимович, про що свідчила учасниця обіду 
Євдокія Єлагіна: «После обеда Шевченко, хозяйка и Галаган стали петь 
малороссийские песни и премило...» Шевченко не назвав Галагана в що-
деннику, певно, що той його не зацікавив у контексті нових московських 
знайомих.

Зате Галаган описав званий обід у Максимовича в листі до дружини, 
зокрема, зазначав цікаві подробиці: «Максимович дал нам обед на Бла-
говещение по случаю возвращения Шевченка... За шампанским Мак-
симович прочёл премилые стихи в честь Шевченка, в которых сказал, 
сколько он недоставал для Украины... Сам Щепкин навзрыд плакал — он 
щирый малороссиянин. После обеда Шевченко прелестно пел с женой 
Максимовича. А москали слушали хорошо, потому что все хороший  
народ».

Галаган був членом Київської Археологічної комісії і головою південно-
західного Російського географічного товариства. Член Державної ради 
з 1883 р.

Генерал-губернатор — у Володимира Даля: «Главный местный началь-
ник, которому подчинены губернаторы. Военный генерал-губернатор — 
главный начальник одной из столиц».

Гоголь писав графу Олександру Толстому — генерал-губернатору в Твері, 
затим в Одесі — здогадно у 1845 р.:

«Вас удивляет, почему я с таким старанием стараюсь определить вся-
кую должность в России, почему я хочу узнать, в чем ее существо? Говорю 
вам: мне это нужно для моего сочиненья, для этих самых „Мертвых душ“, 
которые начались мелочами и секретарями и должны кончиться делами 
покрупнее и должностями повыше, и это познание точное и верное долж-
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ностей в том... в каком они должны у нас в России быть. Мне бы не хоте-
лось дать промаха и погрешить против правды, тем более, что характеры 
и люди в остальных двух частях выходят покрупнее обыкновенных и в 
значительных должностях. Я вас очень благодарю, что вы объяснили 
должность генерал-губернатора; я только с ваших слов узнал, в чем она 
истинно может быть важна и нужна в России...»

Гоголь особисто знав московського цивільного губернатора у 1844–
1855 рр. Івана Капніста, бував у його будинку у 1848–1852 рр. на Тверській 
вулиці. У лютому 1842 р. Гоголь читав свою повість «Рим» у московського 
військового генерал-губернатора Дмитра Голіцина. До посмертної Гого-
левої долі мав причетність московський військовий генерал-губернатор 
Арсеній Закревський. 

Див. також «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 95, 154–155).

Герцен Олександр Іванович (1812–1870) — російський письменник, 
публіцист, філософ, один з лідерів «західників». Народився і жив у Мо-
скві до від’їзду за кордон. Дружив з Михайлом Щепкіним, був знайомий з 
Осипом Бодянським.

Гоголь писав про Герцена у листі до Павла Анненкова від 7 вересня 
1847 р. з Остенда: «В письме вашем вы упоминаете, что в Париже нахо-
дится Герцен. Я слышал о нём очень много хорошего. О нем люди всех 
партий отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репута-
ция в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непре-
менно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает и 
что предметом его наблюдений».

Так само доброзичливий відзив про Герцена знаходимо у Гоголевому 
листі до Олександра Іванова від 14 грудня 1847 р. з Неаполя:

«Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, 
хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских 
прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев. 
Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что гово-
рит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и граж-
данском состоянии Рима, о чивиках и о прочем».

Сам Герцен ще в червні 1842 р. записав у щоденнику: «„Мертвые 
души“ Гоголя — удивительная книга, горький упрек современной 
Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь 
туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную 
силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь 
сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, 
которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, 
как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и 
уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто 
романтическое упование ins Blaue (на небеса, нім. — В. М.), а имеет 

реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского 
в груди».

У щоденниковому записі у липні 1842 р. Герцен так передав існуючі 
в суспільстві думки щодо гоголівських «Мертвых душ»: «Славянофилы и 
антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что 
это — апофеоз Руси, „Илиада“ наша, и хвалят, следовательно; другие бе-
сятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже разд-
воились антиславянисты.

Велико достоинство художественного произведения, когда оно 
может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апо-
феоз — смешно, видеть одну анафему — несправедливость. Есть сло-
ва примирения, есть предчувствия и надежды будущего, полного и 
торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей 
отвратительной действительности. Тут переход от Собакевичей к 
Плюшкиным — обдает ужас; вы с каждым шагом вязнете, тонете глуб-
же, лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется 
опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком рве ада находимся 
и как Данте хотел бы перестать видеть и слышать,– а смешные слова 
веселого автора раздаются.

„Мертвые души“ — поэма глубоко выстраданная. „Мертвые души“ — это 
заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог на-
звать; не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и 
tutti quanti (все інше, італ. — В. М.) — вот мертвые души, и мы их встре-
чаем на каждом шагу. Где интересы общие, живые, в которых живут все 
вокруг нас дышащие мертвые души? Не все ли мы после юности, так или 
иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев?»

За спогадами Михайла Щепкіна на зустрічі з ним і з Іваном Турге-
нєвим восени 1851 р. зблідлий Гоголь обурювався: «Почему Герцен 
позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных 
журналах?» Йшлося про книгу «О развитии революционных идей в 
России» (1851), в якій Герцен звинувачував Гоголя у відступництві від 
ідей «Ревизора» та «Мертвых душ». У цій книзі Герцен характеризував 
особистість Гоголя: «...Не будучи по происхождению, подобно Кольцо-
ву, из народа, Гоголь принадлежал к народу по своим вкусам и по складу 
своего ума. Гоголь совершенно независим от иностранного влияния: 
он не знал никакой литературы, когда имел уже имя. он больше со-
чувствовал народной жизни, чем придворной, что естественно со 
стороны украинца.

Украинец даже ставши дворянином, никогда так быстро не 
порывает с народом, как великоросс. он любит свою родину, свой 
язык, предания о казачестве и гетманах. Дикая и воинственная, но рес-
публиканская и демократическая независимость Украины продержалась 
целые века до Петра І. Украинцы, беспрестанно мучимые поляками, тур-
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ками и москалями, никогда не падали. Малая Россия, добровольно присо-
единившись к Великой, выговорила себе значительные права...

Рассказы, которыми дебютировал Гоголь, составляют ряд картин 
украинских нравов и видов истинной красоты, полных веселости, гра-
ции, движения и любви. Такие повести невозможны в великороссии 
за неимением сюжета, оригинала. У нас народные сцены тотчас же при-
нимают мрачный и трагический вид, что угнетает читателя, — я говорю 
трагический только в смысле Лаокона... 

По мере того как Гоголь выходил из Украйны и близился к сред-
ней России, исчезли наивные и прелестные образы... с московским 
небом все становится мрачно, пасмурно и враждебно. Он все сме-
ется, он смеется даже больше, чем прежде, но другим смехом, и толь-
ко люди очень черствые или очень простодушные ошиблись в оцен-
ке этого смеха. Переходя от своих украинцев и казаков к русским, 
Гоголь оставляет в стороне народ и сосредотачивает на двух своих 
самых заклятых врагах: на чиновнике и помещике. Никто никогда 
до него не читал такого полного патолого-анатомического курса о рус-
ском чиновнике. С хохотом на устах он без жалости проникает в самые 
сокровенные складки нечистой, злобной чиновничьей души...» (виділе-
но мною. — В. М.).

Щодо Шевченка, то у листопаді 1857 р. він познайомився з брошурою 
Герцена «Крещёная собственность» і записав у щоденнику: «Сердечное, 
задушевное, человеческое слово! Да осенит тебя свет истины и сила ис-
тинного Бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник». У повісті «Про-
гулка с удовольствием и не без морали» Шевченко виводить образ помі-
щика, про якого сказано: «Его можно было бы назвать ничем, если бы 
он не был помещиком нескольких сот душ крещеной собственности». 
10 грудня 1857 р. поет перемалював у свій щоденник портрет Герцена: 
«...Я всё-таки скопирую для имени этого святого человека». 6 лютого 
1858 р. Шевченко взяв до рук герценівський «Колокол»: «Я в первый раз 
сегодня увидел газету и с благоговением облобызал».

Того року Герцен, в черговий раз назвавши Миколу І «страшным тор-
мозом», порівнював його з іудейським царем Саулом, а два роки потому 
Шевченко написав поему «Саул», у якій під іменем Саула показав царя. В 
щоденнику поет неодноразово називав його «Тормозом». У квітні 1860 р. 
Шевченко передав Герцену щойно виданого «Кобзаря», як він писав, «с 
моим благоговейным поклоном». Цей примірник зберігся в бібліотеці 
Герцена.

Донька віце-президента Академії мистецтв Федора Толстого Катерина 
Юнге згадувала, що в 1861 р. Герцен у бесіді з її батьком сказав про Шевчен-
ка: «Он тем велик, что он совершенно народный писатель, как наш Коль-
цов; но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шев-
ченко также политический деятель и явился борцом за свободу». В статті 

«1831–1833», говорячи про розвиток революційно-демократичних сил в 
Росії, Герцен в журналістиці назвав ім’я Бєлінського, а в поезії — Шев-
ченка. У спогадах відомого художника Миколи Ге згадується, з яким захо-
пленням Герцен читав твори Шевченка в перекладах М. Гербеля: «Боже, 
что за прелесть, так и повеяло чистой нетронутой степью, это ширь, это 
свобода».

Життєві шляхи Шевченка й Герцена не перетнулися, проте їхня зустріч 
була цілком можливою в Москві в 1844 чи 1845 рр. Якби Шевченко зали-
шався тоді в місті довше, Щепкін врешті-решт привів би його до Герцена.

Див. також «У Москві у мене є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 265, 286, 
292, 321).

«Гоголю» — вірш-послання, написаний Шевченком у Петербурзі на-
прикінці 1844 р. У той час Гоголь жив у Франкфурті й у листі до Олек-
сандри Смирнової розмірковував про «чистоту душі християнина». А 
в Петербурзі саме тоді мав місце значний всплеск інтересу до, так би 
мовити, національності Гоголевої душі. Володимир Звиняцьковський з 
цього приводу зазначає: «І річ не лише в особистій популярності Гого-
ля після виходу першого тому „Мертвых душ“ (пройшло, до речі, майже 
два роки). Є й інші причини. Одна з них — гастролі М. С. Щепкіна, який 
прибув із Москви, в його репертуарі не тільки „Ревизор“, але й „Натал-
ка Полтавка“, і „Москаль чарівник“. У театрі, в літературних салонах — 
Щепкін завжди оточений земляками — „хохлами“, які живуть у Петербур-
зі. Один з них 13 грудня присвятив актору — „волхву“, „другу сивоусому“ 
свій вірш „Заворожи мені, волхве...“, який той з успіхом виконує в тих 
самих модних салонах, де завзято сперечаються про те, „яка душа“ у Го-
голя, „хохлацька чи російська“...» (Звиняцковский В. Я. Николай Гоголь. 
Тайны национальной души. — К.: Ликей, 1994. С. 515–516).

Навколо цього досі не вщухають страсті, і перебування Гоголя в Мо-
скві дозволяє глибше й емоційніше відчути його душу. Втім, російські 
сучасники Гоголя вже тоді знали правду про неї. З цього приводу пока-
зовим є лист до письменника його приятельки Олександри Смирнової 
в листопаді 1844 р., 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 Тол-
стой делал замечание, что вы всех русских представили в отвратитель-
ном виде, тогда как всем малороссиянам дали вы что-то вселяющее учас-
тие, 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 за-
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метили, 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 говорилося вже стосовно другої редакції «Тараса Бульбы», про 
яку Сергій Аксаков писав Гоголю на початку 1843 р., що всім подобається 
«полнейшее развитие „Тараса Бульбы“». Історико-літературний аналіз 
«Тараса Бульбы» і текстологічний коментар до нього здійснив Ігор Ви-
ноградов. (Див. Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные 
издания. Историко-литературный и текстологический комментарий. 
С. 387–656.)

Таким чином, у вустах російських, у тому числі московських інтелек-
туалів, запитання до Гоголя «вы русский или хохлик» було риторичним. 
Утім, це стосується не лише інтелектуалів. Скажімо, знайомий Гоголю 
начальник Московського корпусу жандармів генерал Степан Перфи-
льєв, 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 взагалі писав про Гоголя: «Для знайомого 
трохи з фізіономіями хохлів — хохла тут було видно відразу».

В останніх числах грудня 1844 р. Смирнова вже отримала хрестоматій-
но відому відповідь Гоголя, і саме 30 грудня датовано Шевченковий вірш-
послання «Гоголю», який завжди друкується відразу після вірша-присвяти 
Щепкіну «Заворожи мені, волхве...» Хоча послання «Гоголю» не було наді-
слано, воно має велике значення для розуміння Шевченкового сприйнят-
тя творчості письменника. На думку сучасних шевченкознавців «прізви-
ще Гоголя в тексті вірша функціонує також і як символ, як пошанована й 
загальновизнана позиція в мистецтві» (Тарас Шевченко. Повне зібрання 
творів у дванадцяти томах. Том 1. — К.: Наукова думка, 2001. С. 712).

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
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 далекі від болісних Шевченкових турбот про збе-
реження й розвиток рідного Слова, як осердя самозбереження й відро-
дження нації.

Юрій Барабаш відзначає, що зі своїм болем, своїм «плачем» Шевченко 
звертається до Гоголя як до людини — так хочеться йому думати — душевно 
і творчо близької, хоча особисто і 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 феноме-
ном, 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.
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Сучасні шевченкознавці вважають, що, не надаючи, очевидно, цим ряд-
кам літературно-програмового значення, Шевченко окреслює в них нову 
тенденцію у своїй поезії періоду «трьох літ» — наростання сатиричного 
елементу. У Гоголі він бачив великого сатирика, себе представляв тим, хто 
оплакує зганьблену батьківщину. Звідси й Шевченкова антитеза:

Ти смієшся, а я плачу,
Великий мій друже.

Водночас останні рядки вірша «Гоголю» відновлюють у пам’яті відоме 
визначення власної творчості, дане письменником у розділі VII «Мертвых 
душ», — «видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Та ще 
згадаймо, що на надгробку, встановленому на могилі Гоголя в Данилово-
му монастирі, було викарбовано слова пророка Ієремії: «Горьким сло-
вом моим посмеюся». Нагадаю тут оцінку Герцена: «Поэзия Гоголя, его 
скорбный смех — это не только обвинительный акт против подобного 
нелепого существования, но и мучительный вопль человека, старающе-
гося 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 возрожде-
ния. 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 гім-
назії, він познайомився з творчістю Шевченка. За його словами, спо-
чатку з його поезією романтизм старої України вривався в душу, затим 
сприйняття деяких поетичних творів Шевченка стало у Короленка 
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 з Шевченкового вірша «Гоголю» пояс-

нював, 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, проте свого часу Михайло 
Грушевський з усією серйозністю поставився до мотивування 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 Шев-
ченкової поезії — настільки вони суперечать основному гуманному тоно-
ви сеї поезії».

Звертаючись до Гоголя, Шевченко, звичайно, асоціював із його по-
вістю «Тарас Бульба», в якій батько вбиває сина-зрадника. Та, головне, 
йшлося про легендарний епізод з часів Коліївщини — вбивство Іваном 
Гонтою синів-католиків, відображений у Шевченковій поемі «Гайдамаки». 
Хто ж, як не Гоголь, здавалося, міг зрозуміти поета! Та, за справедливи-
ми словами Юрія Барабаша, у тодішнього Гоголя, нехай би він і отримав 
Шевченкове послання, не знайшли б духовного відгомону процитовані 
Короленком рядки. Барабаш пише:

«Не можна не погодитися з П. Зайцевим, який каже про Шевченкову 
„повну оману“ і в цьому сенсі відносить послання „Гоголю“ до найтрагіч-
ніших творів поета.

Чи міг Шевченко знати, чи міг він подумати, що у той самий час, коли 
він волав до Гоголя як до однодумця, шукаючи в нього співчуття і підтрим-
ки своїм невеселим 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 штибу 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 
національну, більш ніж бажаними, ба й доконечними слід визнати гра-
ничну обережність і коректність; не можна не враховувати того, якою 
делікатною є проблема і наскільки тонкими, часто-густо хисткими — при-
пустимі межі, що поза ними чигають на нас різні, м’яко кажучи, крайно-
щі» (Барабаш Ю. Вибрані студії. С. 387–388).

Утім, нам важливо заакцентувати, що моторошна сцена з «Гайдама-
ків», у якій «сконцентровано всю жахливість релігійної ворожнечі між 
людьми, особливо коли вона накладається на ворожнечу соціальну і 
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національну» (Іван Дзюба), так само безмежно далека від оспівування 
національно-релігійного розбрату, як шекспірівський «Макбет» від про-
паганди насилля. Дітовбивця Гонта у Шевченка щиро просить Бога «Не-
хай 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 пе-
реконатися, що й у Шевченкових рядках з вірша «Гоголю» немає «пекучої 
туги» за синовбивством заради Вкраїни. Поета хвилювало зовсім інше: 
«Не заріже — викохає / Та й продасть в різницю / Москалеві». Це так 
само неприпустимо, як віддати Тарасового сина Андрія з «Тараса Бульбы» 
польській шляхті.

Глибоко проник у цю драму Юрій Барабаш. Зокрема, він звертає увагу 
на позицію Леоніда Білецького, який порівнював епізоди вбивства гого-
лівським Тарасом Бульбою сина Андрія та Ґонтою — своїх малих дітей, 
напівполяків і католиків (питання про історичні та літературні джерела 
останнього епізоду та про його вірогідність не заторкуються). При цьо-
му він надавав рішучу перевагу Шевченкові, вважаючи, що той «глибше 
пережив і передумав проблему національної зради, вини й спокути». 
Підставу для такого висновку дослідник вбачає у засадничій відмінності 
між справедливим покаранням і ритуальним убивством: прецінь у Гоголя 
Тарас попросту «убив дійсно зрадника», а шевченківський Ґонта «убив 
дітей, які ще фактично Україну не зраджували, але в майбутнім такими 
могли бути». Тобто виходить, у гоголівському випадку, начебто і пробле-
ми немає — ні моральної, ані психологічної, хоча, вдумаймося, йдеться 
все ж таки про вбивство батьком свого сина; а ось у шевченківському ви-
падку, вона є — проблема «виправданих» превентивних заходів проти по-
тенційної зради... «Це вже, — писав Білецький, — не іманентна вина Ан-
дрія в повісті Гоголя, це трансценідентна вина крови перед долею Нації, 
і вона... вимагає жертви». Барабаш зауважує, що така інтерпретація, по-
при всю специфічність лексико-фразеологічного облямування, взятого 
з арсеналу «чинного націоналізму», врешті-решт мало чим відрізняється 
від поширеної у радянському шевченкознавстві точки зору, згідно з якою 
поет буцімто оцінює вчинок Ґонти як «патріотичний», як «доказ грома-
дянської 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: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх по-
милялись...»

Важливо також нагадати, що поетичний ряд слів громадянської, геро-
їчної семантики («За честь, славу, за братерство, / За волю Вкраїни») ви-
кликає в пам’яті знамениту промову Тараса Бульби про товариство (роз-
діл ІХ повісті «Тарас Бульба»).

До речі, раджу подивитися геніального Богдана Ступку у фільмі Во-
лодимира Бортка «Тарас Бульба», щоб непрості сюжети, про які щойно 
йшлося, стали по-людськи доступнішими й зрозумілішими.

У цьому місці вважаю за доцільне навести ще й оригінальну думку го-
голезнавця Володимира Звиняцьковського про Шевченкове послання 
«Гоголю»:

«Прикметно, що, крім уже освоєних і почасти привласнених самим 
автором послання — і тому нібито вже не цілком гоголівських — образів 
„батька“ з „сином“, воно не містить більше жодної згадки або хоча б натя-
ку на який-небудь інший гоголівський текст. І що найцікавіше, репрезен-
туючи 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 са-
мого Гоголя, у посланні Шевченка постають у цілому сучасність і сучасна 
людина.

Але з цього висновку цілком логічно випливає умоглядність гоголів-
ської участі у творенні української культури. Натомість у творенні росій-
ської культури роль Гоголя, і насамперед його сміху, воістину величезна, 
хоча теж доволі специфічна. І ця специфіка пов’язана з українською смі-
ховою культурою».

Вірш «Гоголю», написаний тридцятирічним українським генієм, за-
карбував у національній і вселюдській пам’яті та свідомості його незмін-
ну повагу до творчості геніального земляка. Втім, у багатьох російських 
гоголезнавчих працях, скажімо, у часто згадуваному нами двотомнику 
про Гоголя московського вченого Юрія Манна, Шевченко не згадується 
жодного разу.

Гоголю пам’ятники в Москві на арбаті. Перший пам’ятник пись-
меннику скульптора Миколи Андреєва (його майстерня знаходилася на 
Арбаті, у Великому Афанасьєвському провулку, 27) було відкрито до сторіч-
чя від дня народження письменника. Спочатку преосвященний Трифон, 
єпископ Дмитрівський разом з численним духовенством відслужив моле-
бень. Хор із двох тисяч дитячих голосів виконав кантату, написану спе-
ціально для торжества. Міський голова зачитав акт передачі пам’ятника 
місту. Затим виступив голова Товариства аматорів російської словесності  
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Г. Грузинський. Він говорив, що пам’ятник Гоголю є не тільки урочистим 
визнанням його генію вдячними нащадками, він уособлює також початок 
його другої, нової відомості. Грузинський закликав добре вдивитися в 
скромну й просту позу Гоголя, котрий водночас і спостерігає, і замкнувся 
в собі. Треба співчутливо проникнути у напруженість переживань пись-
менника, і тоді пам’ятник постане в усій своїй значущості, викличе сум 
і захоплення, «і переможець Гоголь устромить у наші серця благотворне 
жало своєї перемоги».

До пам’ятника було покладено понад 200 вінків. Серед них акцентуємо 
лавровий вінок від історико-філологічного інституту князя Безбородька 
в Ніжині та вінок зі штучних польових квітів від українського земляцтва 
при Московському університеті з написом: «Пасичныку Рудому Паньку». 
Київ надіслав вінок «Від матері міст руських».

Газети писали: «На Арбатскую площадь, оцепленную канатами, выдано 
более 20000 билетов. Всюду наряды конных и пеших городовых, казаков 
и жандармов. Но вокруг площади, в прилегающих к ней улицах и пере-
улках народу ещё целые десятки тысяч». І біля будинку № 9 не пройти, 
люди вщерть заповнили Арбатську вулицю. Всі терпляче чекали, коли за-
кінчаться урочистості біля пам’ятника, і вони нарешті зможуть оглянути 
його. Народ усюди, навіть на дахах. У вікнах, що виходять на Арбатську 
площу, голови десятків, сотень людей. За можливість дивитися з вікна на 
відкриття пам’ятника платили 25 рублів:

«На Арбатской площади и в соседних переулках окна, балконы — 
всё кругом занято. Толпы народа каждую минуту все увеличиваются. 
Несколько раз толпа, улучив минуту, прорывалась через цепь и кое-
кто попадал на площадь... С площади на рысях идут жандармы на по-
мощь городовым. — Осади! Осади! Народ, толкаясь, бросается куда по-
пало...»

Збереглася фотографія — панорама Арбатської площі від Пречистенсько-
го бульвару, зроблена навесні 1909 р. невдовзі після відкриття пам’ятника 
(навіть видно дерев’яні трибуни для гостей, які брали участь у торжестві). 
Сам пам’ятник ми бачимо на ній зі спини, але й цього досить, щоб пере-
конатися в тому, як органічно ввійшов він тоді до ансамблю Арбатської 
площі.

В одному з дореволюційних путівників по Москві про цей пам’ятник 
написано таке:

«У входа на Пречистенский бульвар стоит памятник Гоголю. Открыт 
он весной 1909 г.; автор его — скульптор Н. А. Андреев. Отлитая из тем-
ной бронзы фигура изображает Гоголя, в задумчивости сидящего на ска-
мье; широкая альмавива небрежно наброшена на сгорбленные плечи; 
низко опущена голова. Автор сумел передать в позе, в выражении лица 
писателя минуту бесконечной скорби. Этот памятник — выражение тра-
гической жизни поэта, его мучительного вдохновения.

Очень удались художнику бронзовые барельефы, опоясывающие 
пьедестал. Знакомы и близки нам типичные фигуры „Ревизора“, 
выступающие на передней грани. С левой стороны чудесно исполнен Та-
рас Бульба и сыновья его...»

Огрядний Бульба стоїть у повному озброєнні. За його спиною до-
стойно, але скромно прилаштувалися сини — Остап і Андрій. Якось 
відразу згадується з Гоголя, що це були два дужі молодці, міцні, здоро-
ві, обличчя яких були вкриті першим пухом волосся, не зачепленого 
ще бритвою. Остап був суворий до інших спокус, крім війни та веселої 
гульні, принаймні ніколи майже про інше не думав. Менший брат його, 
Андрій, мав почуття трохи живіші і якісь більш розвинені. Учився він 
охочіше, був винахідливішим. Андрій, як і старший брат, кипів жадо-
бою подвигу, але разом з тим душа його була приступна й для інших по-
чуттів. Потреба кохання спалахнула в ньому гостро, коли він перейшов 
за вісімнадцять років. Таке враження, що на барельєфі Андрій навіть 
трохи потупився головою, ніби передчуваючи близьку провину перед 
батьком і братом.

Поет Павло Булигін, який закінчив Олександрівське військове учили-
ще, що поруч з гоголівським пам’ятником, писав:

В окнах церкви Училища нашего
Огоньки протянулись шеренгами,
Серый Гоголь загрезил Полтавщиной
Бронзу рук подперевши коленами.

З нагоди ювілею сама площа, на якій поставили пам’ятник, була назва-
на Гоголівською, але назва не прижилася. Таким чином, назву Арбатської 
площі зберегли самі москвичі, але їх не запитали, коли у 1952 р. андреєв-
ського трагічного Гоголя замінили на веселішого, усміхненого письмен-
ника (скульптор Микола Томський), який і нині стоїть на початку бульва-
ру. Втім, і перший пам’ятник Гоголю з 1959 р. знаходиться в затишному 
місці — у дворі будинку № 7а, що на Нікітському бульварі, де помер пись-
менник.

Есть на Арбате дворик.
В нём смутная тревога:
Сидит, согбённо-горек,
В тяжелой бронзе Гоголь.
 Олексій Марков

27 березня 2009 р. у будинку № 7а відкрито «Дім М. В. Гоголя» — меморі-
альний музей і наукову бібліотеку, і тепер андреєвський пам’ятник пись-
меннику, на мій погляд, знайшов душевний спокій.
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Гоголя вулиця (Зеленоградський адміністративний округ). Названа у 
1968 р. на честь Гоголя.

Гоголь про Шевченка — див. «Я маю намір оснуватися в Москві» 
(р. 2, стор. 231–234).

Голіцин Дмитро Володимирович (1771–1844) — див. «Я в Москву при-
їхав» (р. 1, стор. 154–155).

Голохвастов Дмитро Павлович (1796–1849) — див. «Я в Москву  
приїхав» (р. 1, стор. 149–150).

Горіхи грецькі в цукрі — улюблені Гоголеві ласощі. Про це згадує його 
сестра Єлизавета, яка в московських шухлядах брата знаходила між папе-
рами «пакеты его любимых конфет, орехов грецких в сахаре...»

Горохова вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 751).

Гостиний двір — про нього Гоголь згадував, скажімо, у зв’язку з церк-
вою, коли коротко занотував у записній книжці за 1841–1845 рр.: «Подле 
гостиного двора Троица Грузинская...»

Щодо назви москвознавець Іван Кондратьєв пояснював:
«Само собою разумеется, что название Гостиного двора произошло 

от слова „гость“, означавшего купца, который вел оптовую и иностран-
ную); торговлю. Гости известны едва ли не с самого основания Русского 
государства. В сравнении с прочими купцами они пользовались многими 
преимуществами, которыми их жаловали государи особыми грамотами. 
В гости жаловались за различные услуги, оказанные государству, или за 
распространение торговли. Гости торговали внутри России, а также и за 
границею».

Гостиний двір уперше було побудовано неподалік від Кремля — між Вар-
варкою та Ільїнкою — на місці давнього торжища в 1546 р. за указом Івана 
Грозного: «Всякими товарами торговать в рядах, в которых коими указа-
но и где кому даны места. А которые всяких чинов торговые люди, ныне 
торгуют на Красной площади и на перекрёстках и в иных не указанных 
местах, поставя шалаши и скамьи, и рундуки, с тех мест великий государь 
указал сломать и впредь на тех местах никому ни с какими товарами не 
торговать, чтобы на Красной площади и на перекрёстках и стеснения не 
было».

Деякий час на Гостиному дворі продавали лише оптом, а вроздріб — 
в Торгових рядах, але згодом саме на Гостиному дворі розгорнулася жвава 
торгівля, яку тільки можна уявити: і оптом, і вроздріб. Як казали в наро-
ді: «Роззудись, плечо, размахнись, рука!»; «Углядишь каравай — шире рот 

разевай!» Михайло Пиляєв писав: «В Старой Москве, в Екатерининские 
времена (Катерина ІІ була імператрицею у 1762–1796 рр. — В. М.) покуп-
ки модных вещей совершались, по большей части, в Гостином дворе, а не 
в магазинах на Кузнецком мосту, как теперь».

Під час московської пожежі 1812 р. Гостиний двір повністю згорів, але 
його відбудували швидко — за два роки. В 1838–1840-х рр. на місті Старих 
рибних рядів у Рибному провулку було закладено триповерховий буди-
нок нового Гостиного двору. У ньому був окремий Полотняний ряд, який, 
до речі, відвідував Шевченко, бо згадував у зв’язку з Гостиним двором со-
рочку з іванівського полотна.

У Гостиному дворі продаж товару супроводжували гучним закличним 
криком, і хоча це багатьох дратувало, доводилося миритися, бо користь 
від голосової реклами була неабияка. Петро Вістенгоф розповідав: «Час-
то придешь в город и во множестве покупок забудешь необходимую 
вещь, но вдруг слышишь номенклатуру предметов: булавки, шпильки, 
иголки, помада, духи, вакса, сахар, чай, обстоятельные лакейские ши-
нели, фундаментальные шляпы, солидные браслеты, нарядные сапоги, 
сентиментальные колечки, помочи, перчатки, восхитительная кисея, 
презентабельные ленты, субтильные хомуты, интересное пике, немецкие 
платки, бархат веницейский, разные авантажные галантерейные вещи, 
сыр голландский, мыло казанское... Смотришь, иногда в поименованных 
предметах попадется вещь, о которой совсем забыл, но которая необ-
ходима. Эти приглашения, повторяю, были бы очень терпимы, если бы 
производились не таким, часто раздирающим душу, пронзительным го-
лосом». 

Щодня, тим більше в святкові дні, коли людей особливо багато, в тор-
гових рядах орудували спритні злодюжки. Про це найкраще розповісти 
словами того ж сучасника: «Для людей нечистых на руку эта давка в Гос-
тином ряду — настоящий сенокос: бывает, что иной, торгуя лоскут кани-
фаса (легкої бавовняної тканини — В. М.), нещадно тащит порядочный 
кусок материи под шинель и развешивает его там на нарочно пришитых 
острых крючках; чиновница-аферистка, будто в рассеянии, вместе с 
носовым платком сует в свой огромный ридикюль круглую деревяшку с 
мотком лент...»

В «Алфавитном указателе к плану Городской части» гоголівських ча-
сів опис Гостиного двору займав чимало місця: «№ 91. Гостиный Двор на 
Никольской и Ильинской ул. и Красной площади; без №. Гостиный Двор 
на Ильинской и Варварской улиц., Красной площ. и в Хрустал. Пер.; 98. 
Гостиный Двор Старый, на Ильинск. и Варварск. ул. и в Хрустальном и 
Рыбном переулках; 101 Гостиный Двор Новый, в Рыбном пер». У тому ж 
документі перераховувалися несчисленні ряди, скажімо, в будівлі № 91: 
«Иконный. Гребенной. Квасной и Сундушный. Железный верхний. 
Колокольный. Табачный. Табачный узенький. Табачный и Бумажный в 
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выступе. Ветошный Большой. Ветошный Малый. Бумажный. Нитяный. 
Лапотный. Кафтанный. Сапожный. Шорный Узенький. Сапожный. Сере-
бряного ряда, второе прясло. Епанечный и Шелковый. Золотокружевный 
Большой. Золотокружевный Малый. Холщевый. Овощный Верхний. 
Шпажный Узенький. Ножевая линия. Серебряного ряда первое пряс-
ло. Скорняжный и Панской. Суконная Малая линия. Суконная Большая 
линия. Шапочный ряд Большой. Овощного ряда Верхнее продолже-
ние. Овощный Новый Узенький. Овощный и Щепетильный Новый. 
Новоовощный и Щепетильный в выступе. Безымянный. Крашенинный 
Малый. Крашенинный Большой».

Всього — 38 рядів! А в будівлі без номера — ще 20 рядів! І 8 рядів — в 
інших будівлях.

У Гостиному ряду можна було купити геть усе! Втім, треба було знати 
що й до чого. Скажімо, в іконних лавках ікони не продавалися, а «вимі-
нювалися», поскільки торгувати ними вважалося гріхом. Покупець гово-
рив: «Я хотів би виміняти ікону». У знаменитому Сундучному ряду можна 
було, крім основного товару, купити ягідні та фруктові кваси... У галереї 
під назвою «Панська» торгували сукнами та прянощами... Втім, про це 
можна писати цілу книгу.

Готелі в Москві — цікавлять нас тим, що Гоголь і Шевченко зупиняли-
ся в них, але, на жаль, невідомо, в яких саме.

Москвознавці пишуть, що «з семи московських готелів за пушкінських 
часів шість знаходилися на Тверській». Що стосується Гоголя, то він по-
селявся у московських готелях саме в пушкінські часи, але й на час Шев-
ченкових приїздів у Москву в 40–50-х рр. ситуація змінилася не набагато. 
За моїми підрахунками, в Москві тоді було більш, як півтора десятка готе-
лів, принаймні, тих, які було офіційно занесено до міського реєстру.

Історик і архівіст Олексій Малиновський у книзі «Историческое обозре-
ние Москвы», завершеній у гоголівські часи, писав, що в Москві було 40 
готелів. Але в це число він включав також постоялі двори і подвір’я. Ска-
жімо, в Китай-городі, де взагалі не було готелів, він прирівняв до них 15 
подвір’їв. Усього в середині 50-х рр. у Москві нараховувалося понад півсо-
тні подвір’їв, які мали 1300 номерів і близько 500 постоялих дворів.

Кращими в Москві вважалися готелі Варгіна, Шевалдишева, а також 
«Дрезден» на Тверській вулиці, про який, до речі, згадував Гоголь, «Лондон» 
в Охотному ряду, «Франція» на Петровці, Шевальє — у власному будинку 
в Газетному провулку, де жив Бодянський. Між іншим, Олександра Смирнова 
писала Гоголю у 1846 р. з Москви: «Живу здесь в трактире Шевалье...» 
Цей готель, очевидно, бачив Шевченко, коли відвідав Бодянського. 
В ньому на той час збиралися московські балетомани. Сучасник свідчив: 
«В ресторане собирались вечером люди более или менее состоятельные 
и там передавались балетные новости, впечатления, надежды». Москвоз-

навець Петро Вістенгоф писав, що цей готель відвідувався «исключитель-
но 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 р.: «Сегодня кру-
жок 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 универси-
тета...)»

Серед інших, менше відомих — готель Філімона Горячева у власному 
будинку на вулиці Спиридонівській в Арбатській дільниці, в якому, до 
речі, не було номерів для приїжджих; «Ярославль» Марем’яни Федоро-
вої на вулиці Сретенці в будинку Петрової; «Москва» на Трубному бульварі; 
готель П’єра Бардена в М’ясницькій дільниці. Але більшість готелів, як 
і раніше, знаходилися в Тверській дільниці, передусім на Тверській вули-
ці, в Охотному ряду і на Кузнецькому мосту. Скоріше за все, Шевченко на-
вмисне зупинився в цьому районі, ближче до Бодянського і Щепкіна. 
Тому наступного дня він швидко знайшов помешкання Щепкіна. Поет 
взяв недорогий номер, зазвичай, ціни складали від 1,5 до 5 рублів на 
добу. За 5 рублів сріблом можна було зробити річну підписку на редаго-
вані Бодянським «Чтения в Императорском обществе истории и древностей 
российских при Московском университете», а це складало чотири часописи 
загальним обсягом понад 100 друкованих аркушів. 4 рублі 50 копійок 
коштувала річна передплата на дуже цікаву «Московскую медицинскую 
газету».

Втім, у готелі Варгіна були розкішні номери вартістю 30 рублів на добу, 
в яких не було проблем не лише з чаєм, а виконувалися всі примхи по-
жильців. Петро Вістенгоф згадував і про номери за 50 рублів. Так що по-
милялися автори книги «Шевченко в Москве» Іван Карабутенко, Олексій 
Марусич, Михайло Новохатський, коли писали, що «про сервіс москов-
ських готелів можна судити за свідченням Шевченка». Справді, поет запи-
сав у щоденнику, що ледве допросився чаю. Та він, очевидно, зупинився 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 Неглинної.

Грановський Тимофій Миколайович (1813–1855) — історик, з 1845 р. — 
професор Московського університету, після від’їзду Олександра Герцена в 
1847 р. за кордон — лідер московських західників. У 1843–1844 рр., 1845–
1846 рр. і на початку 1850-х рр. прочитав у Московському університеті 
три цикли публічних лекцій з історії середніх віків, порівняльної історії 
Франції й Англії та про відомих історичних діячів (Тімура, Олександра 
Великого, Людовіка ІХ і Ф. Бекона). Лекції мали значний громадський 
резонанс і принесли Грановському широку популярність в освічених ко-
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лах Москви. Про публічні лекції Грановського йдеться практично в усіх 
працях з цього історичного періоду. Можна сказати, що згадка про них 
стала хрестоматійною. Навіть у «Синхронической канве жизни и творче-
ства Н. В. Гоголя на фоне эпохи», складеній Василем Гіппіусом, зазначе-
но: «1844. Закінчуються публічні лекції Грановського. На банкеті на його 
честь — братання західників зі слов’янофілами». З того братання нічого 
не вийшло, але зафіксовано сам факт завершення Грановським першого 
циклу лекцій.

Гоголь познайомився з Грановським у Москві в 1839 р. 20 лютого 1840 р. 
той писав Миколі Станкевичу: «Гоголь здесь давно: я его вижу раза два в 
неделю: он был у меня...» Грановський мешкав тоді на Тверській у будинку 
Московського благородного університетського пансіону (№ 7, не зберіг-
ся). 19 лютого 1840 р. Гоголь читав у Киреєвських «Аннунціату» в при-
сутності Грановського. Наступного дня той писав Станкевичу «Главное 
украшение вечера был отрывок из романа еще не конченного, читанный 
Гоголем. Чудо... Это одно из лучших произведений Гоголя...»

Утім, Грановський був мало не єдиний, на кого Гоголь, який тоді по-
вернувся з-за кордону, справив несхвальне враження: «...Он очень пере-
менился. Много претензий, манерности, что-то неестественное во всех 
приемах». Але додавав — «талант тот же». 9 травня 1842 р. Грановський 
був присутнім на іменинному обіді Гоголя у погодінському саду.

Серед приятелів Грановського був Гоголів друг Щепкін і Шевченкові 
московські знайомі Кетчер і Корш. В університеті Грановський працював 
одночасно з Бодянським. Автор книги про Грановського, філософ Захар 
Каменський назвав українського професора серед «справжніх передових 
учених», які були колегами Грановського (Каменский З. А. Тимофей Ни-
колаевич Грановский. — М.: Мысль, 1988. С. 23). Бодянський ставився до 
Грановського стримано, проте залишив у своєму щоденнику найцікавішу 
з відомих розповідь про смерть і похорон професора: «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 две-
ри жилища его не затворялись, как от университетских, так и вообще 
московского общества. Только на 3-й день вынесли его в университет-
скую церковь: торжественность была полная; но и того полнее была она 
на следующий день, когда хоронили его. После обедни... и панихиды про-
фессора 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 заставой, 
расстоянием верст 6. Путь был усыпан цветами и лавровыми листьями. С 
10-ти утра до 3-х пополудни продолжалась вся эта торжественность... Дав-
но 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 большею частью 
во главе; разумею похороны бывшего министра народного просвеще-
ния графа Уварова, случившиеся ровно месяцем раньше. Там все было 
должностное, так сказать, заказное; здесь — наоборот: добровольное не-
принужденное чествование. Честь и благодарность Москве, умевшей по-
нять, оценить и отделить истинные заслуги от мнимых...»

Таким чином, Бодянський зумів точно зважити таланти двох сучасних 
йому відомих діячів — Грановського й Уварова, — відділити їх істинні за-
слуги від уявних, оцінити їхній вклад у російську освіту й культуру не за 
посадою, а за реальною духовною роботою.

Гривна — грошова одиниця, рівна десятій частині рубля, 10 копійок. 
З книги «Седая старина Москвы» Івана Кондратьєва дізнаємося: «Гривна 
была известна с самого основания Руси и имела троякое значение: как 
знак отличия, как известный вес и как монета, но только в отношении к 
другим монетам».

Грот Яків Карлович (1812–1893) — див. «адресуйте мені в Москву» 
(р. 5, стор. 767).

Грузинської Божої Матері у Грузинському провулку церква — див. 
«адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 782).

Грушевський Михайло сергійович (1866–1934) про Гоголя — у двад-
цять два роки Грушевський прочитав «Выбранные места из переписки с 
друзьями». Тоді зрадів, дізнавшись про Гоголеве повчення, що не треба 
домагатися іншої постаті, аніж дав Бог, а силкуватися на своїй корисним 
буть. І наче молотом вдарила думка: а як кінець? Авжеж після смерті що? 
Записав у щоденнику: «Читаю Гоголя потрошку; ой багато єсть схожого 
зо мною». Микола Васильович збуджував уяву і думку, спонукав прирівню-
вати його долю зі своєю, викликав роздуми: «Я прочитав Гоголеві листи, 
здебільшого багато схожого; в одному листі він пише перед смертю, що 
сподіваєцця на Божу ласку чи докінчать свої твори, що він вірить у се — 
але єму не вдалося. Тепер така думка: чи то Біг на краще зробив, однявши 
у Гоголя письменську кебу (вміння, дарування, здібність. — В. М.), не дав-
ши докінчити єму, що Біг чем нагородив за єго каяття, за єго побожність, 
чи Гоголь помилився, одбігши свого письменства?... Оцю другу думку я 
часто маю в голові, але як перша права?»

Пізніше Грушевський дедалі більше й глибше цікавився життєвою 
Гоголевою драмою. У 1909 р. опублікував статтю до його ювілею в 
«Літературно-науковому вістнику», в якій назвав Гоголя одним із най-
славніших синів України, одним із найгеніальніших людей, яких дала 
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Україна. Правда, зауважував Грушевський, пам’ять про нього представ-
лена нашій суспільності під спеціальним гарніром. Давно вже у ворожих 
українству сферах з Гоголя зроблено певного роду символ, прапор і гас-
ло «общеросизма» на «посрамленнє» українських сепаратистів. Не нині 
почалися спроби зробити Гоголя прикладом «общерусса на малороссий-
ской почве», взірцем і каноном для українства — таким, мовляв, має бути 
українець, таким як Гоголь, а не «сепаратистом»:

«Гоголь в тім не винен, і його ім’я повинно зістатися нам близьке і 
миле. Він дав українству те, що міг дати в своїм часі і в обставинах, в яких 
вивела на світ і виховала його доля... Нам прикро, що геніальні сили його 
духа не вилилися в напрямі національнім, що він не був новатором в на-
ціональній сфері, яким був у сфері чисто літературній. Жаль, що він не 
був свідомим українцем в нашім теперішнім розумінні, не писав по укра-
їнськи».

Грушевський зазначав: «Гоголь виріс на руїнах старої Гетьманщини, не 
підозрюючи, що зі смертю козацького устрою не перестала жити Укра-
їна. В тій сфері, де він виховувався під виключним пануваннєм „єдиної 
правдивої російської літератури й культури“, ніхто не підозрівав сього... 
Гоголь, підогрітий мріями на непривітній чужині про свою Малоросію, 
і тим чисто етнографічним інтересом, який побачив до українства в пе-
тербурзьких інтелігентських кругах, став ентузіастичним співцем україн-
ського життя, що вимирало на його очах під новими впливами, новими 
формами, поетом давньої України, безповоротно похороненої. Він обси-
пав розкішними квітами творчості сю Україну, що представлялася йому 
дорогою, прекрасною покійницею; овіяв її гробовець ароматами поезії, 
не підозрюючи її близького воскресіння, не підозрюючи вічного життя 
під шкарлупою півзотлілих форм...»

Грушевський звернув увагу на те, як «електризують» Гоголя українські 
інтереси й симпатії Максимовича, не зважаючи на дуже короткі зустрічі 
з ним! Гоголь починає іронізувати з великоросів й Великоросії, вдавати-
ся до українського націоналізму, сама термінологія змінюється: вже нема 
«Малоросії», на її місці «Україна»... Вчений висловив припущення, що 
коли б замість Петербурга, Рима, Москви Гоголь пожив би в Україні, ввій-
шов до харківського гуртка 1830-х рр. та київського 1840-х рр., його літе-
ратурна спадщина, мабуть, не була б великоруська. Грушевський наголо-
шував, що у Гоголя було глибоке українське почуття. Він сильно відчував 
різницю української і великоруської мови. В теорії він свідомо припускав 
можливість українського самопочуття, хоч сам у собі його не бачив різко 
вираженим. Так само Грушевський підкреслював той величезний вплив, 
який мали Гоголеві повісті з українського життя: «Люди наших поколінь 
певне тямлять, скільки завдячили їм в розвою й усвідомленні своїх укра-
їнських симпатій!» З цієї причини, а також з огляду на українське почуття 
Гоголя, «ми не маємо ніякої причини викидати його з історії українсько-

го національного руху, розвою української свідомості. Не цілою своєю 
творчістю, не цілою своєю гігантською фігурою, але деякими сторонами 
своїми він належить сюди».

Грушевський рішуче виступав проти того, щоб протиставляти Гоголя 
українському рухові, як щось принципово йому противне. На будь-які по-
дібні спроби і заходи ворогів українства, зазначав учений, ми мусимо по-
вторити його власну фразу з його листа: «Він наш, він не їх!»...

Данилевський Григорій Петрович (1829–1890) — російський і укра-
їнський письменник. Народився в селі Данилівка Ізюмського повіту на 
Харківщині. Походив з козацько-старшинського роду, син українського 
поміщика П. Данилевського і випускниці Харківського інституту шляхет-
них панянок К. Купчинової. З 1841 р. навчався в Московському дворян-
ському інституті, з 1846 р. — студент юридичного факультету Петербурзь-
кого університету. У квітні 1849 р. був арештований у справі петрашевців 
і замкнений до Петропавловської фортеці, проте в цьому гуртку він був 
випадковим гостем і два місяці потому юнака звільнено через недоведе-
ність звинувачень, йому навіть дозволили повернутися на навчання. 

Після закінчення університету в 1850 р. за рекомендацією Петра Плет-
ньова поступив на службу до Міністерства народної освіти чиновником 
з особливих доручень при товаришеві міністра Авраамі Норові. Восени 
1851 р. через Бодянського познайомився з Миколою Гоголем, що сприяло 
становленню Данилевського як письменника.

Після смерті Гоголя зробив усе можливе, аби надрукували відомий не-
кролог Івана Тургенєва про письменника. Коли Тургенєва було вислано 
за цю публікацію з Петербурга, а Федір Булгарін усіляко паплюжив Гого-
ля в газеті «Северная пчела», Данилевський не побоявся виступити на 
захист пам’яті свого земляка, опублікувавши в «Московских ведомостях» 
(1852, № 76) велику статтю, що викривала вимисли Булгаріна. Перший 
поїхав на батьківщину Гоголя й опублікував про це статтю «Хуторок близ 
Диканьки». Залишив спогади про свої та Бодянського зустрічі з Гоголем у 
Москві «Знакомство с Гоголем».

У цих спогадах розповідав і про свою зустріч з сім’єю Гоголя в травні 
1852 р.:

«После первых приветствий, мне дали умыться, переодеться, закусить. 
В гостиной, за чаем, меня осыпали вопросами о моих осенних встречах 
с Николаем Васильевичем... Эти черные, шерстяные платья, эти полные 
горькой скорби лица и эти слезы близких великого писателя потрясли 
меня до глубины души. Марья Ивановна, мать Гоголя, говорила о сыне с 
глубоким, почти суеверным благоговением.

— Моего сына, — сказала она, отирая слезы, — знал сам государь и, за 
его писательство, велел считать его на службе и отпускать ему жалова-
нье. Не пожил покойный, не послужил родине!»
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— Ваш сын долго отсутствовал за границей?
— Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине...
— Покойный брат, — сказала мне старшая сестра Гоголя, когда мы 

вышли в сад, — все затевал исправить, перестроить дом — переделать в 
нем печи, переменить двери, увеличить окна и перебрать полы. Зимою у 
вас холодно, писал он, надо иначе устроить сени. Оштукатурили мы дом 
особым составом, по присланному им из-за границы рецепту. Сам он не 
выносил зимы и любил лето, — ненатопленное тепло...

— Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню, — сказала мне 
мать Гоголя, — он сперва думал ехать в Крым, хотя говорил, что Крым 
прелесть, но без людей там — тоска. Зимою он почти никогда не жил в 
деревне.

— Почему?
— Он это объяснял тем, что в деревне в ненастную погоду он более 

хворает, чем в городе. Ему каждый день были нужны прогулки, и он пред-
почитал Москву, где все дома просторные и теплые, и где для прогулок 
устроены хорошие тротуары...»

У 1850–1852 і 1854–1856 рр. Данилевський відвідував Україну, запису-
вав народні пісні. Наслідком поїздки у складі археологічної експедиції до 
Курської, Харківської та Полтавської губерній стала публікація «Частные 
и общественные собрания старинних актов и исторических документов 
в Харьковской губернии» (1856). Перу Данилевського належать розвідки 
«Полтавская старина в отношении ко времени Петра Великого», «Чума-
ки: из путевых заметок 1856 г. о нравах и обычаях украинских чумаков» 
тощо. Він склав віршовані «Украинские сказки», котрi витримали кілька 
видань. 

У 1857 р., вийшовши у відставку, Данилевський переїхав до родового 
маєтку батька — в село Петровське Харківської губернії, де задовго до ре-
форми 1861 р. відпустив на волю частину своїх кріпаків. У 1858 р. Дани-
левського було обрано представником дворянства Зміївського повіту до 
Харківського губернського комітету, затим він був губернським гласним, 
почесним мировим суддею. З 1868 р. — присяжний повірений Харківсько-
го судового округу. Один із ініціаторів будівництва Курсько—Харківсько—
Азовської залізниці. 

У 1869 р. Данилевський переїхав до Петербурга, де поступив на служ-
бу в Міністерство внутрішніх справ чиновником із особливих доручень. 
З 1879 р. працював помічником редактора газети «Правительственный 
вестник», з 1881 р. і до кінця життя — редактор цієї газети. З 1886 р. мав 
чин таємного радника.

Данилевський писав свої твори російською мовою, але багато зробив 
задля пропаганди української культури і літератури. Його праці «Основья-
ненко» (1855), «В. Н. Каразин. Материалы для биографии» (1860) і «Ско-
ворода» (1862) увійшли до збірника «Украинская старина» (1862) і були 

удостоєні Уваровської малої премії. За мотивами оповідання письменника 
«За стеной» А. Бучма у 1928 р. створив однойменний фільм. Данилевський 
був одним із фундаторів Харківського художньо-промислового музею.

Помер у Петербурзі. Похований в селі Пришиб Зміївського повіту Хар-
ківської губернії (нині село Балаклійського району Харківської області). 
У 1962 р. в селі Данилівка споруджено пам’ятник Данилев-ському.

Письменник є автором відомих творів: «Слобожане» (1854), «Беглые в 
Новороссии» (1862), «Беглые воротились» (1863), «Воля» (1864), «Новые 
места» (1867), «Девятый вал» (1874), «Мирович» (1879), «Последние 
запорожцы» (1879), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» 
(1886), «Черный год» (1888) тощо. Вони ввійшли до повного зібрання 
творів Данилевського в 24-х томах (1902).

Данилевський не належав до тих письменників, чия творчість значно 
вплинула на його сучасників і наступні покоління, але, говорячи сло-
вами Бєлінського, «обыкновенные таланты необходимы для багатства 
литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы».

Важливо зазначити, що все життя Данилевського пронизано любов’ю 
до української культури.

Див. також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 226, 230, 
234, 236–238, 245).

Данилевський Олександр Семенович (1809–1888) — один з найближ-
чих друзів Гоголя, його однокласник («однокоритник») по Полтавському 
училищу та Ніжинській гімназії. Вони разом закінчили гімназію у червні 
1828 р. і в грудні того ж року відправилися до Петербурга. Данилевський 
поступив до школи гвардійських підпрапорщиків, але вже у 1831 р. зали-
шив її і поїхав служити на Кавказ. У 1834 р. повернувся до Петербурга і по-
ступив на службу в канцелярію Міністерства внутрішніх справ. У 1836 р. 
разом з Гоголем поїхав за кордон і подорожував до травня 1838 р., коли 
в Парижі дізнався, що у нього в Росії померла мати. Данилевський по-
вернувся на службу. Наприкінці 1843 р. став інспектором благородно-
го пансіону при одній з київських гімназій. 13 квітня 1844 р. Гоголь так 
адресував свій лист Данилевському з Франкфурта в Київ: «Инспектору 
2-го благородного пансиона при Киевской первой гимназии». З 1848 р. 
Данилевський жив у своєму маєтку Дубровне. У 1856 р. став директором 
училищ Полтавської губернії. Останні роки провів у маєтку Анненському 
Харківської губернії.

У 1843 р. у Данилевського сталася незлагода з Гоголем. Той намагався 
вчити друга, як йому жити, а Данилевський відповів різким листом. У цій 
ситуації Гоголь повів себе жорстко, але мудро. Він написав Данилевсько-
му у червні 1843 р. великого листа, в якому, зокрема, читаємо:

«Но рассмотрим лучше, как случилось, что мы разошлись с тобою. Мы 
шли вместе, обоим нам равно было ниспослано от Бога чувство наслаж-
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даться прекрасным. Мы оба в одно время вступили на ту дорогу, по кото-
рой идут все люди. По обеим сторонам этой дороги много прекрасных 
видов, и ты и я, оба умели мы наслаждаться ими и чувствовать красоту их, 
но небесной милостью дано мне было в удел слышать раньше, что все это 
еще не в силах совершенно удовлетворить человека, что вид по сторонам 
еще не цель и что дорога непременно должна вести куда-то. Ты более был 
склонен верить, что дорога эта дана нам просто для прекрасной прогул-
ки... Ты очутился даже в неведении, в каком расстоянии находишься от 
этой дороги, с непонятной пустотой в душе, с нежеланием идти вперед. 
Мое внутреннее зрение взамен того прояснивается более и более: я вижу 
понемногу яснее то, что вдали, бодрей продолжаю путь свой, и радостнее 
становится взор мой по мере того, как гляжу более вперед, и не променяю 
минут этой радости ни даже на юность, ни даже на свежесть первых впе-
чатлений. Зачем же это негодование на мою внутреннюю жизнь? И что 
значит это почти отчаянное выражение: мы никогда уже не сойдемся? Не 
дай Бог! Напротив, я уверен, что мы встретимся вновь, и встреча эта бу-
дет радостней всяких встреч юности... Меня ты всегда можешь осыпать 
смело упреками, и справедливыми и несправедливыми, я за все буду бла-
годарен, мне всё идет впрок, и письмо твое оскорбило меня недостатком 
только веры в душу мою, и меня опечалила мысль, как мало до сих пор 
знают и понимают меня лучшие друзья мои».

Невдовзі кращі друзі помирилися. Надалі певну напругу в їхніх сто-
сунках викликало питання про можливий переїзд Данилевського до 
Москви. Скажімо, у лютому 1843 р. Гоголь з Риму писав Данилевському:  
«...Если тебе придется, вследствие тоски или чего бы то ни было, выехать 
из деревни, то Москва все-таки стоит на дороге и все-таки проживи в Мо-
скве, хотя для того, чтобы иметь время хорошенько обдумать, потому 
что дел в Петербурге нельзя обстроить вдруг и нужно иметь в виду уже 
слишком верное, чтобы ехать». У березні того ж року Гоголь звертався 
до Степана Шевирьова: «...Хочу тебя попросить об одном: родственник 
мой Данилевский, которого ты отчасти знаешь, будет в Москву. Поло-
жение его требует участия. По смерти матери своей он остался без куска 
хлеба, по разделу ему досталась такая малость, которая даже не достала 
на заплату долгов. Нельзя ли как-нибудь общими силами помочь ему, по-
местить его к князю Дмитрию Владимировичу на какое-нибудь место с 
жалованьем? У него есть способности, которые не употреблены вовсе в 
дело. Кроме того, что у него прекрасная душа и сердце, он умен. В школе 
у него показывались искры таланта, но при вступлении в свет и на по-
прище службы преследовали его до сих пор неудачи, и доныне не попал 
на дорогу».

Проте кілька років потому — у жовтні 1848-го, знаходячись у Москві, 
Гоголь писав Данилевському інше: «Жизнь в Москве стала теперь гораз-
до дороже. С какими-нибудь тремя тысячами едва холостой человек те-

перь в силах прожить, женатому же без 8 тысяч трудно обойтиться, — я 
разумею — такому женатому, который бы вел самую умеренную жизнь и 
наблюдал бы во всем строжайшую экономию. Почти все мои приятели 
сидят на безденежье, в расстроенных обстоятельствах, и не придумают, 
как их поправить. При деньгах одни только кулаки, пройдохи и всякого 
рода хапуги. От этого и общество и жизнь в Москве стали как-то заметно 
скучнее. Я теперь сурьезно задумался о том, служить ли тебе, добиваться 
ли места в нынешнее время, когда все так неверно, когда завтра же не 
знаешь, что будет. В деревне можно, по крайней мере, хоть не умереть с 
голоду». Трохи ображений Данилевський відповів у грудні 1848 р. зі свого 
маєтку Дубровне: «Откуда ты вообразил себе, что мне нужно по крайней 
мере восемь тысяч, чтобы содержать себя в Москве; я полагаю, шести 
тысяч будет достаточно. Если место будет с жалованьем в тысячу рублей 
серебром, то, прибавив 2500 рублей ассигнациями, которые я могу иметь 
с Дубровного, я надеюсь свести концы с концами. Притом же, служа, я 
все-таки буду иметь что-нибудь впереди — надежда чего-нибудь да сто-
ит! — тогда как в деревне перспектива самая неутешительная, чтобы не 
сказать — печальная. Ну, да что об этом говорить. Ты будешь уверять меня 
в противном и подчас приводить в доказательства и дельные резоны, и 
тексты, и я все останусь при своем. Вследствие этого делай как хочешь». 
А в лютому наступного року ще й додав: «Письмо твое... я получил давно, 
но не отвечал потому, что ровно не знал ничего сказать тебе в ответ на 
твои проповеди. Я вижу, тебя не урезонишь, ты все поешь одну песнь... 
Ну, да Бог с тобой! Мне кажется, что мы переливаем из пустого в порож-
нее, из этого ничего не выйдет».

Близький земляк Данилевський, як ніхто, знав, що багато важить 
для Гоголя. Володимиру Шенроку розповідав: «Угрюмый в последние 
годы своей жизни, Гоголь мгновенно оживлялся, к нему возвращался 
веселый юмор молодости, и во всем доме наступал настоящий праздник 
каждый раз, когда я неожиданно приезжал в их деревню. Ничье появле-
ние не имело на него такого волшебного действия, никому не удавалось 
возбуждать в Гоголе такое отрадное настроение... Даже в мое послед-
нее посещение Гоголя в Васильевке, уже не более, как за полгода до его 
смерти, по поводу поданных на стол любимых Гоголем малороссийских 
вареников мы затеяли шумный спор о том, от чего было бы тяжелее 
отказаться на всю жизнь,– от вареников или от наслаждения пением 
соловьев».

Данилов монастир — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 783).

Дегтярний провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 751).

Денежний провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 751).
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Диліжанс — багатомісна карета для кінного перевезення пасажирів 
і пошти. У Володимира Даля: «Общественная почтовая или частной 
промышленности карета или иного рода повозка». Гоголь неодноразово 
користувався диліжансом, він згадувався в його творах, листах, записних 
книжках. Скажімо, у Гоголевих листах до Михайла Максимовича у берез-
ні 1834 р. із закликами швидше переїжджати з Москви до Києва, чита-
ємо: «Садись в дилижанс и валяй!»; «Эй, не зевай! Садись скорее в ди-
лижанс!» Диліжанси регулярно курсували між Москвою і Петербургом з 
1820 р. У диліжансі було чотири сидячих місця взимку і шість — влітку.

Сергій Аксаков так розповідав про диліжанс, в якому здійснив спіль-
ну поїздку з Гоголем з Москви до Петербурга у жовтні 1839 р.: «Я взял 
особый дилижанс, разделённый на два купе: в переднем сидел Миша 
(молодший син Аксакова. — В. М.) и Гоголь, а в заднем я с Верой (донька 
Аксакова. — В. М.). Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в 
которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать...»

У жовтні 1841 р. Гоголь приїхав з Петербурга в Москву диліжансом у 
компанії з сином сенатора Петром Пейкером, якому письменник так і 
не зізнався, хто він є. Віра Аксакова писала: «Пейкер приехал в одном ди-
лижансе с Гоголем, но Пейкер и не знал, что это тот самый Гоголь, писа-
тель. Мы не могли удержаться от смеха, слыша рассказы Пейкера о том, 
как они ехали вместе и всё молчали...» Пізніше Пейкер писав Сергію Ак-
сакову: «...Если б я знал, кто сидел возле меня в дилижансе, я бы ему ещё 
более надоел».

У своїй записній книжці за 1842–1851 рр. Гоголь занотував про «место 
в дилижансе», а також: «Экипажи, в шестом заведении дилижансов» 
тощо.

Дівоче поле — історична місцевість на південному заході Москви; 
частина величезного поля, що пролягала від Плющихи до Новодівочого 
монастиря. «Девичье поле, по преданию, получило своё название отто-
го, что сюда на поле девицы гоняли коров» (Михайло Пиляєв). У ХVІІ 
столітті на Дівочому полі було влаштовано сади й аптекарські городи, де 
вирощували лікарські трави для московських аптек. Пиляєв писав, що в 
1769–1771 рр. на Дівочому полі було відкрито казенний народний театр. 
Довгий час Дівоче поле було улюбленим місцем гулянь москвичів. На та-
кому народному гулянні у 1826 р. побував Пушкін.

Поет Олександр Полежаєв писав:

Привет тебе, Девичье поле,
С твоей обителью святой,
Где девы юные в неволе
Проводят век печальный свой.
Какой окрест прелестный вид
Красой природою блестит...

У 1836 р. Михайло Погодін придбав на Дівочому полі садибу, в якій жив 
Гоголь з 26 вересня 1839 р. до 4 грудня 1848 р., коли приїжджав до Москви. 
Це про Дівоче поле Гоголь писав: «Я в Москве. Дни все на солнце, воздух 
слышен свежий, осенний, передо мною открытое поле, и ни кареты, ни 
дрожек, ни души, словом рай... У меня на душе хорошо, светло». З-за кор-
дону Гоголь писав листи Погодіну: «В Москве. На Девичьем поле. В доме 
Погодина».

Див. також «Погодінська садиба», «Погодінська хата» (р. 4, стор. 582–
583); «савви освяченого на Дівочому полі церква» (р. 5, стор. 802).

Дійсний статський радник — цивільний чин ІV класу в Табелі про ранги. 
З 1865 р. дійсним статським радником був Гоголів друг Бодянський, в цьому 
чині закінчив життя Михайло Погодін. Могили двох істориків, які досягли 
таких високих чинів, знаходяться поруч у Новодівочому монастирі.

«Дім Гоголя» — меморіальний музей і наукова бібліотека в Москві. Від-
крито 27 березня 2009 р. до 200-річчя від дня народження письменника 
в особняку на Нікітському бульварі, 7а. Вже 9 квітня в музеї побував ко-
лектив Нацiонального культурного центру України в Москві. Раніше тут зна-
ходилися «Меморіальні кімнати М. Гоголя» у приміщенні бібліотеки його 
імені. Впродовж кількох років особняк ремонтували й реставрували, вод-
ночас створили перший у Росії гоголівський музей у єдиному комплексі з 
науковою біблотекою і культурним центром.

У кімнатах першого поверху особняка графа Олександра Толстого 
Гоголь уперше поселився на початку грудня 1848 р. Тут у листопаді 
1851 р. він читав московським письменникам і артистам «Ревизора». 
У цьому будинку Гоголь провів останні місяці свого життя, спалив 
у ніч з 11 на 12 лютого 1852 р. нові розділи «Мертвых душ». Тут він і  
помер.

Національний культурний центр України в Москві творчо співпрацює 
з «Домом Гоголя».

Дмитрієв Іван Іванович (1760–1837) — див. «Я маю намір оснуватися 
в Москві» (р. 2, стор. 170, 171, 177).

Дорога з Москви в Петербург залізницею — відкрита у 1851 р.
Будівництво залізниці розпочалося у 1843 р., коли Гоголь був за кор-

доном, а завершилося у 1851 р., коли він уже третій рік жив у Москві на 
Нікітському бульварі. Першим серйозним підтвердженням закінчення 
будівництва стало перевезення 14–16 серпня з Петербурга в Москву на 
«чугунці» кількох батальйонів військовослужбовців. Вони їхали у вантаж-
них вагонах і на відкритих платформах. Солдати сиділи на лавах ряда-
ми, спинами до паровоза, з гвинтівками, що стояли біля колін багнетами 
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вгору. Їх обдувало вітром і порохом, трясло, палило іскрами, що хмарою 
сипалися з труби локомотива, який обпалювався дровами. Але ж набага-
то легше було терпіти це протягом доби, ніж простувати в Москву пішки 
декілька тижнів.

Тільки після вдалого випробовування поїздів з солдатами новою до-
рогою проїхався Микола I. Як повідомлялось, «императорский поезд от-
правился из С.-Петербурга 19-го августа в 4 часа утра и прибыл в Москву 
того же числа в 11 часов вечера». 

Цар на власні очі переконався, що вздовж усієї залізниці довжиною 
понад 650 кілометрів на однаковій відстані один від одного, було побу-
довано сім кам’яних лінійних вокзалів: Любань, Мала Вішера, Окуловка, 
Бологоє, Твер, Спірове і Клин. Кажуть, що подібних їм за досконалістю 
та красою не було тоді в усьому світі. Крім того, на всіх великих станціях 
було споруджено кам’яні локомотивні депо з великим скляним куполом, 
подібні до сучасних будівель цирку. Ввійшовши в таке депо на станції 
Спірове, цар захоплено вигукнув: «Это пантеон, это храм!» У Петербур-
зі та Москві за проектом Костянтина Тона було зведено два однакових 
вокзали.

Газети захлиналися описами зустрічі царя на московському вокзалі. 
Наприклад, «Северная пчела» повідомляла: «В Москве народ спешил на 
встречу государя и его семейства, но общее движение направлялось не 
в ту сторону, куда обыкновенно выходила Москва навстречу своему мо-
нарху... Государю угодно было обновить устроенную по его повелению, 
доселе небывалую внутри русской земли дорогу».

Залізниця з «громоносним локомотивом» (Шевченко) була тоді справ-
ді небувалим явищем, і перші поїзди зустрічали й проводжали натовпи 
людей. По Росії розійшовся вірш:

Там чугунная дорога,
Небывалая краса,
Это просто чудеса
В два пути чугунны шины,
По путям летят машины,
Не на тройках, на парах,
Посмотреть, так прямо страх.
Ну, признаться, господа,
Славны Питер и Москва.
До чего народ доходит –
Самовар в упряжке ходит!

Але невдовзі мандрівка залізницею стала звичною. Загальне число 
службовців та нижчих чинів, які її обслуговували, досягало 4,5 тис. 
чоловік, у тому числі півтори сотні інженерів. Як свідчить «Памятная 
книжка Главного общества российских железных дорог на 1859 год», на 

той час там працювало більше як 50 паротягів для перевезення пасажи-
рів і багажу та більше 30 вантажних. Залізниця перевозила тоді більше 
1 млн пасажирів за рік і користувалася великою популярністю. Поїздка 
в Москву або в Петербург залізницею, навіть з урахуванням певних не-
зручностей, була незрівнянно комфортнішою та приємнішою, ніж по-
дорож у кареті, диліжансі чи в пірнаючому з ями в яму візку, прикритому 
рогожею.

Регулярний рух на залізниці між Петербургом і Москвою було відкри-
то 1 листопада 1851 р. і Гоголь, якому залишилося жити менше чотирьох 
місяців, першою російською залізницею скористуватися не встиг. Але 26 
березня 1858 р. з Москви до Петербурга виїхав потягом Тарас Шевченко, 
і ми використаємо цей привід для знайомства з дорогою. Якщо у серпні 
1851 р. імператорський поїзд подолав відстань між двома столицями за 
19 годин, то перший пасажирський поїзд прибув з Петербурга у Москву 
через 21 годину 45 хвилин. Московські газети повідомили тоді, що «на 
первое время будет отходить в день по одному поезду. Пассажиры приез-
жают за час, а багаж за два часа. Доезжают за 22 часа». Шевченко провів 
у поїзді 30 годин, і це повністю відповідало тодішньому графіку руху. Як 
свідчила газета «Санктпетербургские новости», потяг від’їздив з 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 обома росій-
ськими столицями кожен день курсував ще й окремий поштовий потяг, 
котрий виїздив з Москви о 12 годині дня і прибував до Петербурга о 8 
годині ранку, тобто знаходився в дорозі 20 годин, оскільки не робив зупи-
нок як пасажирський потяг.

Навіть після проходження всіх залізничних формальностей часу за-
лишалося досить, і Тарас Григорович неспішно прогулювався вздовж 
потягу, з цікавістю розглядаючи його. Спереду вивищувався великий 
паровоз: труба в нього була довгою і тонкою з невеликим потовщенням 
унизу на кшталт хомута, а колеса — величезні — в ріст високої людини, 
вони досягали середини локомотивного котла. Колеса такого розміру 
розвивали велику швидкість: що більше коло, то більшу відстань про-
ходить паровоз при одному оберті колеса. В глухому куті стояв товар-
ний паровоз, у якого зовсім інші — маленькі колеса, що могли тягнути 
важкий потяг завбільшки 20-ти вагонів. Але швидкість його була вдвічі 
меншою.

Машиністи, які стояли біля локомотива, були вдягнуті в особливу на-
піввійськову форму: мундир з блискучими мідними ґудзиками, круглим 
мідним нагрудним знаком з написом «машиніст» і чорною лакованою 
каскою з гербом і мідним обідком на дашку. На касці красувався султан з 
пір’я півня, яке в дорозі розвіювалось на різні боки.

Усі пасажирські вагони були однакового сірого кольору (фарбуван-
ня вагонів у різні кольори впровадили лише в 1879 р.) і вразили Тараса 
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Григоровича своєю довжиною. Він навіть відміряв її кроками — вийшло 
близько 24 аршинів. І справді, як кажуть, «дом на колесах». У вагоні I кла-
су розміщалось 28 пасажирів, які могли лежати на м’яких диванах, а в ва-
гоні II класу — 52 м’яких глибоких крісла. У вагонах III класу пасажири 
послуговувалися дерев’яними лавками на 90 чоловік. Усі вагони виготов-
лені були повністю з дерева, кажуть, що на весь вагон витрачали не біль-
ше трьох-п’яти кілограмів цвяхів і гвинтів.

Невідомо, в якому вагоні їхав із Москви Шевченко, та можна перед-
бачити, що це був вагон II класу. Навряд чи він захотів би їхати з дуже ба-
гатими людьми, котрі платили за поїздку близько 20 рублів, а ось у вагоні 
II класу — з середніми чиновниками, офіцерами, купцями — за 13 рублів — 
цілком можливо. Хоча, зрештою, Шевченко міг узяти квиток і за 7 рублів 
у вагоні III класу, призначеного для «простого люду». 

Цікаво, щo2 саме Шевченко мав на увазі, коли записав у щоденнику: 
«закупоренный в вагоне, оставил я Москву». Те, що в III класі було все-
таки тіснувато чи будь-який вагон йому нагадував гарбуз з насінням чи 
банку з огірками? Можливо, поет вважав, як і Борис Чичерін, котрий 
писав: «И природа, и воздух — все теряет свою прелесть, когда сидишь 
в запертом вагоне...» Чичерін, очевидно, як і багато інших подорожую-
чих, шкодував за колишньою їздою: «С железными дорогами всё изме-
нилось. Едешь несравненно скорей, с гораздо большими удобствами, но 
вся поэзия путешествия исчезла. А поэзия была, несмотря на грязь, на 
толчки, на ухабы, на зажоры (у Володимира Даля: «зажер, зажорина — 
подснежная вода в ямине, по дороге». — В. М.), несмотря на пошлые 
станционные дома, на недостаток лошадей, несмотря на то, что прихо-
дилось тащиться чуть не шагом и по целым ночам ежеминутно пробуж-
даться от неудержимой дремоты вследствие невыносимого толкания то 
в один бок, то в другой».

Згадаємо, що в «Путешествии с удовольствием и не без морали» Шев-
ченко описав чимало мальовничих історій, що трапилися під час подоро-
жі на конях, зокрема, у бричці, в колясці та «на тройке добрых почтовых 
лошадей». Однак він не залишив ні найменшого штриха до своєї першої 
подорожі в потязі, та можна здогадатися, що з особливими проблемами 
він не зіткнувся. Погода була нехолодною, інакше переїзд у неопалюва-
ному вагоні запам’ятався би напевно. Спочатку у вагонах I та II класів 
ставили кахельні печі, як у будинках, але вони від трясіння руйнувалися, 
диміли і навіть розламувалися. Тому їх замінили грілками: під ноги паса-
жирам ставили широкі плескаті залізні ящики, в середині яких знаходи-
лися гарячі цеглини. Їх розпікали на станціях, а потім охолоджені в до-
розі цеглини знову ж на станціях забирали з ящиками і приносили нові. 
Що стосується пасажирів III класу, то для них грілки не передбачалися, 
і люди зігрівались, щільно притулившись один до одного, чи тупцюючи 
ногами, або, якщо вистачало місця, розмахуючи руками.

Убиралень та умивальників на той час у вагонах ще не влаштовували, 
щоб не забруднювати шлях. Вони з’явилися тільки в 1870-х рр. Освітлю-
валися вагони всіх класів сальними свічками. В I та II класах їх ставили 
декілька штук у зручних і красивих ліхтарях, а в III класі посеред вагону 
стирчав один недогарок, інколи без будь-якого ліхтаря. Спроби заміни 
свічкового освітлення гнітом, який опускали в олію або скипидар, не увін-
чалися успіхом, оскільки більше світла не давали, але часто-густо призво-
дили до пожеж. (Освітлення газом у вагонах з’явилося тільки у 1877 р., а 
електричне — у 1911 р.)

Дорога з Москви в Петербург у кінному екіпажі — регулярний рух ди-
ліжансів між Москвою і Петербургом налагоджено у 1820 р. Гоголь користу-
вався цією дорогою у 30–40-х рр. Коли у 40-х рр. між двома столицями було 
прокладено шосе, казали, краще, ніж у Європі, дорога тривала дві з поло-
виною доби. Незручностей стало менше, хоча залишилося ще чимало.

Згадаймо, як писав Гоголь Плетньову у 1832 р.: «...Вы не испытали, что 
значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать её. А еще хуже бра-
ниться с этими бестиями, станционными смотрителями, которые если 
путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами ста-
раются делать более прижимок й берут с нас, бедняков, немилосердно 
штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука». 

Регулярний рух між Москвою і Петербургом забезпечувала Шос-
та контора диліжансів. Гоголь двічі згадував про цей заклад у записній 
книжці за 1842–1851 рр.: «На Тверской в доме Яковлева 6-ое заведение 
экстрадилижансов»; «Экипажи, в шестом заведении дилижансов. При 
Большом театре».

Можна було також їхати з екіпажем, що відходив з М’ясницької від Пош-
тамту. Все регулювалося спеціальними правилами:

«Желающие ехать в почтовых экипажах, а также через дилижансовые 
конторы должны приносить лично накануне отъезда, кроме своего пас-
порта или другого вида и свидетельство Полиции (за подписанием квар-
тального надзирателя того квартала, где имеется жительство и частного 
пристава), что к выезду припетствия не имеется...

Каждый пассажир имеет право с собою взять бесплатно 20 фунтов кла-
ди, за большое число клади по всему взымается по 5 коп. с фунта.

Экипажи следуют по составленным для каждой почты расписаниям, 
как времени проезда от одной станции до другой, так и остановкам для 
сдачи и приема корреспонденции в городах, ровно для обедов и завтра-
ков пассажиров...» (Милютин И. Описание Москвы и её достопримеча-
тельностей... М., 1850. С. 327–329).

Усі шляхові витрати можна було перерахувати до дрібниць заздале-
гідь. Мені трапилася довідкова книга (178 сторінок!), видана на початку 
40-х рр.: «Росписание трактов от С.-Петербурга и Москвы и других важ-
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нейших мест Российской империи с означением расчёта, сколько следу-
ет платить прогонов за две лошади на каждой станции и с алфавитным 
указателем городов». У ній позначалася кількість верст між кожною стан-
цією і сума, яку слід було платити сріблом за кожен прогін (наприклад: 
1 рубль 11/4 копійки чи 783/4 копійки тощо).

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 плате-
жей». 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 существуют вольные 
почты».

Див. також «Диліжанс», «Екіпаж» (р. 4, стор. 458, 464).

Дорогомилiвська застава — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 785).

Драчовка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 751).

Дрожки — невеликий легковий двомісний віз на ресорах.
У Володимира Даля знаходимо докладне роз’яснення: «Дрожки — ко-

роткие дроги для легкой езды в городе, в Москве они назывались волочка-
ми, а когда сиденье подымалось на столбиках, то столбовыми дрожками; 
над колесами, от пыли и грязи, приделывались крылья, заменяемые при 
волочках обмотным фартуком. Маленькие и без крыл — беговые дрож-
ки. Столбики заменили рессорами: дрожки рессорные, а чтоб не сидеть 
верхом или боком, придумали круглые или пролетки, нередко крытые, с 
откидным верхом».

Гоголь, який у жовтні 1841 р. приїхав у Москву й поселився за містом у 
Михайла Погодіна, писав Миколі Язикову: «...Предо мною открытое поле, 
и ни кареты, ни дрожек, ни души — словом, рай».

У червні 1844 р. Михайло Погодін розповідав у листі до Гоголя про 
те, як потрапив на дрожках у біду: «Еду спокойно на дрожках... как вдруг 
дроги пополам, и я упал и переломил себе ногу...»

Літератор Микола Берг згадував, як він разом з драматургом Олексан-
дром Островським зустрів Гоголя 9 травня 1850 р.: «Ехали мы с Остров-
ским откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя, направлявшегося 
к Девичьему полю. Он соскочил со своих дрожек и пригласил нас к себе 
на именины; мы тут же и повернули за ним...»

Екіпаж — у Володимира Даля читаємо: «Экипаж — упряжная повоз-
ка на летнем и зимнем ходу, всякого устройства карета, коляска, телега, 
сани, иногда и с лошадьми и сбруей».

Відомо, що в квітні 1840 р. у «Прибавлениях к Московским Ведомос-
тям» було тричі опубліковано Гоголеве оголошення про пошук «попут-
чика»: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до 
Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках».

Коли навесні 1845 р. Смирнова у листі до Гоголя запрошувала його 
приїхати з-за кордону до Москви, вона писала: «...Вы отправитесь из 
Франкфурта на Петербург в Москву, где останется два дня для свидания 
с Аксаковым С. Г. Экипаж вас будет ждать, ждать, и вас перевезут ко мне, 
в 70 верст от Москвы...» У червні 1850 р., збираючись в Україну, Гоголь 
писав Олександру Данилевському: «Так как экипажем заводиться скучно, да 
и расходно по моим обстоятельствам, то я присоединился к Максимо-
вичу...» У листі до сестри Єлизавети Василівни Гоголь писав з Москви 14 
липня 1851 р.: «...В один месяц не делается никакой экипаж, и который 
мастер здесь в Москве сделать в год...» На початку вересня того ж року 
звертався до матері, пояснюючи матеріальні труднощі: «На поездку 
мою в Крым мало имею надежды. Один было мой знакомый хотел по-
двезти в своем экипаже и на своих издержках, но теперь оказывается, 
что он едет день и ночь, спешит так, что, если бы я вас и увидал, то на 
две минуты».

Єлагіна Євдокія Петрівна (1789–1877) — небога Василя Жуковського, 
мати відомих слов’янофілів Івана і Петра Киреєвських.

Протягом трьох десятиліть у будинку Єлагіної біля Красних воріт зби-
рався літературний салон: «В республике привольной у Красных ворот» 
(Микола Язиков). Фактично тут зароджувалося слов’янофільство, пер-
шим представником якого став син Єлагіної Петро Киреєвський, але тут 
можна було зустріти й західників, скажімо, Петра Чаадаєва. Господиня 
для кожного знаходила тепле слово. В її салоні бували Пушкін, Герцен, 
Огарьов, Грановський, Максимович, Аксакови та ін.

Гоголь познайомився з Єлагіною, скоріше за все, під час своїх пер-
ших приїздів до Москви — влітку або восени 1832 р. Можливо, вже тоді 
він побував у салоні Єлагіної в Трьохсвятительському провулку. За де-
якими даними Гоголь читав у Єлагіної глави з «Мертвых душ» восени 
1839 р. Коли книга вийшла у світ, він подарував її Євдокії Петрівні. 
У лютому наступного року Гоголь навіть намагався влаштувати сво-
їх сестер Ольгу, Ганну та Єлизавету в домі Єлагіної, проте проти цьо-
го рішення виступив Василь Жуковський, який написав племінниці: 
«Как можно сделать такое предложение!.. А Гоголь часто капризный 
эгоист...» Сама Єлагіна писала Жуковському: «Необходимость отказать 
ему и себе в счастии быть бедным Гоголицам полезной огорчает меня 
неизъяснимо; буду стараться поместить их у кого-нибудь доброго...» 
Сестру Єлизавету Гоголю вдалося, не без участі Єлагіної, влаштувати 
у травні 1840 р. у домі Парасковії Раєвської. У листі до Раєвської з Від-
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ня у червні 1840 р. Гоголь писав: «...Я бы пожелал, чтобы сестра моя 
выучилась вот чему:

уметь быть довольну совершенно всем,1) 
быть знакому более с нуждою, чем с изобилием — и2) 
узнать, что такое терпение, и находить наслаждение в труде».3) 

Пантелеймон Куліш писав у «Записках о жизни Гоголя»:
«С А. П. Елагиной (матерью братьев Киреевских, племянницей Жу-

ковского) Гоголь сблизился всего больше по случаю помещения сестры 
его к П. И. Раевской. Интересен рассказ ее о нерешимости, овладевшей 
Гоголем (это была одна из слабостей его характера), когда нужно было 
ехать к П. И. Раевской с матерью, чтобы поблагодарить ее за доброе 
дело, которое она для него сделала. Заехав к Елагиной на минуту, Гоголь 
долго медлил у нее, несмотря на напоминания матери, что пора ехать; 
наконец положил руки на стол, оперся на них головою и предался разду-
мью. — „Не поехать ли мне за вас, Николай Васильевич?“ — сказала тогда 
Елагина. Гоголь с радостью на это согласился».

Стосунки Гоголя з Єлагіною залишалися теплими, вони неодноразо-
во зустрічалися. Від’їхавши в травні 1840-го з Москви, Гоголь з якихось 
причин не попрощався з Єлагіною, зате написав їй у червні з Відня: «Ни-
каким образом не могу понять, как это случилось, что я не был у вас пе-
ред самым отъездом. Не понимаю, не понимаю, клянусь не понимаю!.. 
Утешительно в этом непрощании моём с вами, натурально, то, что мы 
увидимся скоро...» Вони зустрічалися під час чергового приїзду Гоголя 
до Москви в 1841–1842 рр., а також у 1848 р. і протягом останніх років 
життя Гоголя.

Літературний салон Єлагіної ввійшов в історію як осереддя й місце зі-
брання 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 талантливого, съезжалось 
сюда по воскресеньям». Єлагіна не була письменницею, проте зробила 
значний вклад у розвиток російської літератури та критики.

У березні 1858 р., коли Максимович запросив Єлагіну на званий обід, 
влаштований на честь Шевченка у Москві, вона вже давно відійшла від 
літературного життя і фактично стала знаком історії, проте Максимо-
вич вважав за потрібне познайомити її з поетом. Враження від зустрічі 
Єлагіна висловила у кількох словах: «Шевченко простой, добродушный, 
умной мужик...»

З Єлагіною дружив Максимович, хоча вона була старшою на 
п’ятнадцять років, близько знав її синів. Цікаво, що по дорозі в Москву 
восени 1858 р. він заїхав до Єлагіних і писав дружині 2 жовтня: «Привет 
тебе, моя милейшая Марусенька из дому Елагиных, куда я приехал вче-
ра в полдень, слушав обедню в благочестивом граде Болхове» (Інститут 

рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 32, 
№ 1, арк. 1).

У лютому 1860 р. Максимович сповістив Єлагіну про велику сімейну 
радість: «Почтеннейшая и дражайшая Авдотья Петровна... 22 февраля... 
к вечеру Господь устроил в моей хате новую себе хвалу из уст младенца, 
нареченного Алексеем. 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 внима-
ние к её сынишке, который в следующее воскресенье, после крещения, 
будет облачен в московские покровы и окутан в вами присланный спо-
вивальничек» (Науково-дослідний відділ рукописів Російської державної 
бібліотеки, ф. 99, карта 8, од. зб. 56а, арк. 3).

Свідченням незмінної поваги Максимовича до Єлагіної є його лист до 
неї від 16 грудня 1866 р. з Києва, в якому, зокрема, він писав: «Как бы весе-
ло 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» (РДАЛІМ, ф. 314, 
оп. 1, од. зб. 5, арк. 1–1зв). 

Їхнє тепле листування продовжувалося. В архіві знайдено лист Макси-
мовича з Києва від 25 березня 1871 р. 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 недо-
ставало здесь в Киеве — привычного на Михайловой Горе лицезрения вас 
повседневно» (Науково-дослідний відділ рукописів Російської державної 
бібліотеки, ф. 99, карта 8, од. зб. 56а, арк. 5). Таким чином, фотографія 
Єлагіної постійно знаходилася в хаті Максимовича на Михайловій горі. 
Він інформував Єлагіну про свої наукові дослідження, а ті, що стосувалися 
московської тематики, навіть надсилав їй на попереднє прочитання пе-
ред публікацією. Скажімо, Максимович відправив Єлагіній свої спогади 
про роботу директором Ботанічного саду Московського університету, про що 
дізнаємося зі згаданого листа: «...Дописавши вчера воспоминания о „Мос-
ковском саде“, послал к вам на усмотрение: будьте вы первой читательни-
цею и судиею... Ещё Гоголь с Хомяковым, в 1850 году, советовали мне... 
позаняться повестями или записками о своём прошлом...»

Єлагіна була старшою за Гоголя на двадцять років і пережила його на 
чверть століття.

Жасмен Жак (1798–1864) — французький поет, один із засновни-
ків і головних діячів (поряд з Ж. Руманілем і Ф. Містралем) культурно-
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національного руху за відродження провансальської літератури, традиції 
поезії трубадурів.

У спогадах Григорія Данилевського про його з Бодянським зустріч з Гого-
лем у жовтні 1851 р. йде мова про те, що той порівняв Шевченка з Жас-
меном, а Бодянський обурився: «Та який же це Жасмен? Хіба їх можна 
порівнювати? Що ви? Ви ж самі малорос!» Гостра й рішуча реакція Бодян-
ського, його повна незгода з Гоголем роблять честь професорові Москов-
ського університету.

Живоначальної Трійці на арбаті церква — знаходилася на перетині 
Арбатської вулиці та Денежного провулка. В книзі москвознавця ХІХ століт-
тя Івана Кондратьєва «Седая старина Москвы», що відома короткими до-
відками про московські храми, читаємо:

«Троица, что на Арбате. У Смоленского рынка. Первоначально по-
строена в 1650 году стрельцами с приделами Тихвинской Божьей Матери 
и Св. Николая Чудотворца. Потом, когда церковь обветшала, то по указу 
императрицы Анны Ивановны в мае 1739 года начала перестраиваться 
и по окончании освящена 23 августа 1741 года тверским епископом Ми-
трофаном».

Про цю церкву писав Андрій Бєлий: «Тут и Троице-Арбатская церковь, 
с церковным двором, даже садиком, вытянутым дорожкою в Денежный; 
там — и ворота; в воротах — крылатый Спаситель; колодезь и домики; 
домик дьячковский, поповский и дьяконский». Цей опис за часом ближ-
чий до проживання недалеко від церкви Михайла Грушевського восени 
1916 — навесні 1917 рр. Він писав, що поселився на Арбаті, 55 «на розі 
„Денежного переулка“, між двома церквами...» Другою була церква Мико-
ли в Плотниках. Обидві знесено на початку 30-х рр. ХХ століття.

Безперечно, що Гоголь неодноразово бачив цю церкву, а, можливо, і 
бував у ній.

Жуковський Василь Андрійович (1783–1852) — поет, академік Петер-
бурзької академії наук.

Гоголь познайомився з Жуковським у Петербурзі наприкінці 1830 р. і 
згодом подружився з ним. Вони неодноразово зустрічалися в Німеччині, 
де Жуковський жив з 1842 р.

10 вересня 1831 р. Гоголь надіслав Жуковському кілька примірників сво-
єї першої книжки «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Боже мой, сколько 
бы экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту... О, с 
каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы своей прах сапогов 
ваших, возлег у ног Вашего поэтического превосходительства...»

Жуковський надавав Гоголю фінансову допомогу, у тому числі через 
царя. За свідченням Федора Чижова, який зустрівся з Жуковським у 
Німеччині, він дуже любив Гоголя, «но журил его за небрежность в 

языке, а, уважая и высоко ценя его талант, никак не был его поклон-
ником».

На початку 1852 р. Жуковський написав Гоголю листа: «Милый Гоголек, 
наконец ты откликнулся. Благодарю тебя за твою Бог помочь и радуюсь, 
что Бог помог тебе написать ко мне пятнадцать строк, из которых я с уми-
лением узнал, что ты живешь на Никитском бульваре, в доме Талызина... 
Стороною слышу, что твоя работа идёт удачно, что твои „Мертвые души“ 
удивительно живы и что Смирнова от них в восхищении; слыша это, я 
мучаюсь нетерпением познакомиться с твоими мертвецами... Поздрав-
ляю тебя с новым годом. Дай Бог тебе к концу его дать жизнь Мертвым 
душам твоим». Гоголь, якому залишалося жити менше двадцяти днів, 
відповів 2 лютого: «Много благодарю за книги и за доброе письмо. Не 
упрекай, что ничего другого не мог и не сумел тебе написать, как только: 
„Бог в помощь!“ Что вспоминаю о тебе часто в моих грешных молитвах, 
об этом бы не следовало и писать. Горячей бы гораздо мне следовало о 
тебе молиться, как о человеке, которому я много, много должен... О себе 
что сказать? Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же. Помолись 
обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть 
сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной».

Гоголь і Жуковський померли в один рік з інтервалом близько двох 
місяців.

Як відомо, Жуковський взяв безпосередню участь в організації викупу 
Шевченка з кріпацтва. Саме його портрет намалював задля цього Карл 
Брюлов. З часом Шевченко зробив копію цього портрету. Поет присвя-
тив Жуковському поему «Катерина» — «Василию Андреевичу Жуковскому 
на память 22 апреля 1838 года». 25 квітня 1838 р. Апполон Мокрицький 
записав у щоденнику: «Часа в два пошел я к Брюллову... Скоро пришел 
Жуковский с Вильегорским. Пришел Шевченко, и Василий Андреевич 
вручил ему бумагу, заключавшую в себе его свободу и обеспечение прав 
гражданства. Приятно было видеть эту сцену». Шевченко вдячно зафік-
сував у своїй «Автобіографії»: «...В. А. Жуковский, предварительно узна-
вши цену от помещика (Енгельгардта. — В. М.), 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 согласился. Портрет написан. В. А. Жуковский с помощию графа 
М. Ю. Вельегорского устроили лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и 
этою ценою была куплена свобода Т. Шевченко в 1838 году, апреля 22».

Гоголь у цей час жив у Римі й якраз відвідав Ватікан. Олександру Данилев-
ському писав: «Ты спрашиваешь меня, куда я летом. Никуда, никуда, кроме 
Рима».

Шевченко згадував Жуковського у «Щоденнику», в повісті «Худож-
ник», у листах до Михайла Лазаревського, Андрія Лизогуба й Варвари 
Рєпніної. На початку січня 1850 р. Шевченко написав Жуковському про-
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низливого листа з Оренбурга: «Я три года крепился, не осмеливался вас 
беспокоить; но мера моего крепления лопается, и я в самой крайности 
прибегаю к вам, великодушный благодетель мой...

Был я по долгу службы в киргизской степи и на Аральском море, при 
описной экспедиции, два лета; видел много оригинального, еще нигде 
не виданного, и больно мне, что ничего не мог нарисовать, потому что 
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 про-
шу больше ничего. Сжальтесь надо мной! Оживите мою убогую, слабую, 
убитую душу!»

Загоскін Михайло Миколайович (1789–1852) — письменник, комедіо-
граф. З 1831 р. — директор Імператорських московських театрів.

Див. також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 167–170); 
«У Москві у мене є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 283–284, 293); «адре-
суйте мені в Москву» (р. 5, стор. 751).

Закревський Арсеній Андрійович (1783–1865) — московський вій-
ськовий генерал-губернатор у 1848–1859 рр.

Див. також «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 116, 155).

Залеський Юзеф Богдан (1802–1886) — див. «спалахи Гоголевої укра-
їнськості» (стор. 56).

Збитень — гарячий напій, який готувався з води, меду та прянощів: 
в киплячу воду разом із медом клали лавровий лист, корицю, гвоздику, 
імбир, кардамон, мускатний горіх. У багатих господарів у домашніх умо-
вах у збитень додавали ще й пиво, калган, оцет, перець, а після варіння 
доливали коньяк. Удома деякі гурмани пили збитень з лимонним і журав-
линовим соком або з вершками.

Без збитенника неможливо було уявити вуличне життя Москви, в 
ХVІІІ — першій половині ХІХ століть, особливо під час народних свят, 
скажімо, Підновинських гулянь чи народних гулянь у Сокольниках, на яких 
бував Гоголь. Збитень вживали не тільки як смачний, солодкий і пряний 
напій, але і як зігріваюче пиття о холодній порі року. Взимку збитень 
носили у величезних мідних баклагах, обкутаних білим полотном. Іван 
Кокорев називав збитень серед найперших ознак московської торгівлі: 
«Блины горячие, сбитень-кипяток, сайки крупчатые, баранки белы...» 
Збитенники поступово зникли з вулиць після поширення чаю в Москві і 
відкриття в місті чайних і трактирів.

На самому початку «Мертвых душ», описуючи приїзд Чичикова до гу-
бернського міста NN, Гоголь зафіксував, що у нижньому поверсі готелю у 

вікні однієї з лавок «помещался сбитенщик с самоваром из красной меди 
и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, 
что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с чёрною 
как смоль бородою».

Земляне місто — історична територія Москви між сучасним Садовим 
і Бульварним кільцями. Включала в себе частину Замоскворіччя. Назва — 
від Земляного валу — системи оборонних споруд, зведених навколо Зем-
ляного міста у 1591–1592 рр. Територія Земляного міста була зайнята 
слободами, мешканці яких працювали, в тому числі, на царський двір. У 
ХVІІІ столітті слободський уклад себе віджив, а в наступному столітті по-
няття «Земляне місто» зникло з московської лексики.

Знаменка вулиця — між Арбатською і Боровицькою площами, назва з ХVІІ 
століття від церкви Знамення Пресвятої Богородиці (знесено у 1931 р.). 
Гоголь бував тут. Храм Тихона Амафунтського знаходився практично на 
розі вулиці Знаменка, і 28 квітня 1861 р. домовина з прахом Шевченка, 
від’їхавши від храму, найперше повернула на Знаменку.

Зубовський бульвар — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 752).

іван великий — дзвіниця в Кремлі, побудована на початку ХVІ сто-
ліття, надбудована у 1600 р. за Бориса Годунова, після чого й отримала 
свою назву. Стовп дзвіниці складено з цегли, а її цоколь і фундамент з 
білокам’яних блоків. Глибина фундамента — 5 метрів. У сучасних працях 
зазначено, що довжина внутрішніх сходів становить 329 східців. За інши-
ми даними їх аж 409. Москвознавець ХІХ століття Іван Кондратьєв по-
рахував докладно: «Нелишне будет заметить, что от входа в колокольню 
до нижнего яруса находится по крутой винтообразной лестнице 131 сту-
пеней, от нижнего до среднего — 157, а от среднего до верхнего — 121, 
итого всех ступеней 409».

В «Алфавитном указателе к плану Городской части» часів Гоголя в пе-
реліку церков дзвіниця Івана Великого числилася окремо, а ще був такий 
запис: «Колокол Большой (при Колокольне Ивана Великого)».

З 1917 р. маківка Івана Великого була недоступна для відвідувачів. У 
травні 2007 р. дзвіниця була відкрита після реставрації, в ній розташо-
вано музей. На самий верх відвідувачів так і не пускають, оглядовий май-
данчик відкрито на висоті 50 метрів, але звідти видно тільки Соборну 
площу.

Зовсім інакше було за гоголівських часів. Той же Кондратьєв свідчив: 
«Вид с колокольни Ивана Великого на Москву и ее окрестности, осо-
бенно в ясную погоду, очарователен необыкновенно: видны даже села и 
строения в 30 и 40 верстах от Москвы».
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Гоголь бачив Івана Великого неодноразово. Шевченко стосовно своїх 
перших візитів у Москву писав Якову Кухаренку в квітні 1854 р.: «...Тілько 
вже не лічив ворон на Івані Великому...»

Здавна в народі говорили, що поки стоїть Іван Великий, буде стояти і 
Росія. Вірш Олександра Полежаєва «Іван Великий» передає захоплено-
душевне почуття, з яким у гоголівські часи москвичі ставилися до своєї 
святині:

Опять она, опять Москва!
Редеет зыбкий пар тумана,
И засияла голова
И крест Великого Ивана!
 . . . . . . . . . . . . . . 
Один крестьянин полудикий
Недаром вымолвил в слезах:
„Велик Господь на небесах,
Велик в Москве Иван Великий!“
Итак, хвала тебе, хвала,
Живи, цвети, Иван Кремлёвский,
И, утешая слух московский,
Гуди во все колокола!..

До Івана Великого має безпосереднє відношення московська приказ-
ка: «на всю іванівську». Іван Забєлін писав: «В Москве, в простом народе, 
ходило присловие о крике — кричать во всю ивановскую, которое может 
относиться если не к упомянутым кличам, то, может быть и к колоколь-
ному звону — во-вся». У російській літературі цей старовинний вираз 
означає, що дія, про яку йдеться, здійснюється з особливою хвацькістю, в 
повну силу, з повним розмахом. Саме в такому значенні його вжив Гоголь 
у повісті «Нос»: «Ковалёв сел в дрожки и только покрикивал извозчику: 
„Валяй во всю ивановскую“».

ільїнка вулиця — починається від Красної площі, нині включена до за-
повідної території ансамблю Московського Кремля. Наприкінці Ільїнки, 
на будинку № 21 встановлено дошку з таким текстом: «С давних времён 
была торговой и деловой улицей со зданиями гостинных дворов, подво-
рий, торговых домов, банков и страховых контор».

Відома з XVІ століття, назву отримала від Ільїнського монастиря XV 
століття. В 1626 р. монастир було закрито, а церква Іллі Пророка, що зна-
ходилася на його території, стала приходською. Її обновили в 1854 р., 
тобто незадовго до приїзду Шевченка в Москву. В адміністративних до-
кументах того часу церква була записана так: «Пророка Ильи, что на 
Новгородском подворье на Ильинской улице», що знаходилася ліворуч 
відразу за Ветошним провулком. Вулиця Ільїнка славилася грандіозним 

Гостиним двором. Узагалі Ільїнка була суціль забудованою крамницями, 
лавками, коморами, конторами; тут торгували оптом і в роздріб, сирови-
ною й усілякими товарами російськими й привізними, європейськими й 
азіатськими. В катерининські часи біля лавок на Ільїнці в зимовий час бу-
вали наймодніші гуляння московської аристократії, і тодішні волоцюги 
призначали тут побачення. Місцеві купці навіть скаржилися цариці, що 
франти й «амурщики» постійно «галантонять» (залицяються. — В. М.) й 
заважають працювати.

У середині ХІХ століття модники «галантолили» на Кузнецькому мосту 
та на Петрівці. На Ільїнці дедалі більше вкорінювалися банки, і вулиця на-
гадувала, що Москва стає діловим і фінансовим центром Росії. Приверта-
ла увагу масштабна будівля Нової біржі. Перша офіційна біржа в Москві 
почала свою діяльність саме на Ільїнці в спеціальному будинку, збудова-
ному 1839 р.

Гоголь бував на Ільїнці.

ільїнські ворота площа — в Міській дільниці Москви (тепер — район 
Китай-город), названо в ХІХ столітті за Ільїнськими воротами Китайго-
родської стіни (знесено в 1933 р.), є проїздом між Старою і Новою пло-
щами. Шевченко пройшов площею 20 березня 1858 р., прямуючи з Ільїн-
ки на Покровку.

іменинні обіди Гоголя в Москві — проходили 9 травня в день наро-
дження письменника в погодінському саду. Перший іменинний обід відбув-
ся 9 травня 1840 р. Опис його залишив Сергій Аксаков, який в ньому не брав 
участь, але дізнався про нього від свого сина: «Константин там обедал и 
упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком ещё 
мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: 
А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дми-
триев, Загоскин, професора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед 
был весёлый и шумный; но Гоголь, хотя был также весел, но как-то оза-
бочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обе-
да все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наи-
зусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы 
„Мцыри“ и читал, говорят, прекрасно... Вечером приехали к именинни-
ку пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, 
Е. М. Хомякова и Черткова». Крім названих Аксаковим гостей, на іменин-
ному обіді були також присутні Є. Баратинський, М. Погодін, О. Попов, 
О. Хомяков, П. Чаадаєв, М. Щепкін.

На іменинному обіді Гоголя у Погодіна 9 травня 1842 р., який прохо-
див у такому ж форматі, взяли участь С. і К. Аксакови, О. Армфельд, М. Гра-
новський, М. Загоскін, І. і П. Киреєвські, П. Нащокін, М. Павлов, С. Перфильєв, 
П. Редкін, Ю. Самарін, Д. Свербєєв, О. Хомяков.
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Сергій Аксаков згадував: «Погода стояла прекрасная; я был здоров, а 
потому присутствовал вместе со всеми на обеде... Обед был шумный и 
весёлый, хотя Погодин с Гоголем были в самых дурных отношениях и 
даже не говорили... Гоголь шутил и смешил своих соседей».

Після семирічної перерви традиційний обід у погодінському саду від-
бувся 9 травня 1849 р. за участю С., К. і І. Аксакових, О. Армфельда, М. За-
госкіна, М. Мельгунова, П. Нащокіна, М. Павлова, М. Погодіна, Ю. Сама-
ріна та ін. У наступному році в іменинному обіді вперше взяли участь М. 
Берг, М. Максимович, О. Островський. Берг згадував: «...Ехали мы с Ост-
ровским откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя, направлявше-
гося в Девичьему полю. Он соскочил со своих дрожек и пригласил нас к 
себе на именины; мы тут же и повернули за ним. Обед, можно сказать, 
в исторической аллее... прошёл самым обыкновенным образом. Гоголь 
был ни весел, ни скучен».

Між іншим, як згадував син Погодіна Дмитро Михайлович, для при-
готування іменинного обіду Гоголь обирав кращих московських поварів, 
один з них — Порфирій із Купецького клубу. «Кроме Порфирия, славился 
еще повар Английского клуба Басанин... Следовательно, выбор был не-
труден, и цены брали подходящие. Обыкновенно Н. В. тянуло более к 
Порфирию на том основании, что он готовил хотя и проще, но зато по-
жирнее, да и малороссийские кушанья знал отлично. С кулинарною час-
тию дело устраивалось без затруднения...»

іноземцев Федір Іванович (1803–1869) — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 756, 768).

«История Русов» — історично-публіцистичну книгу «История Русов 
или Малой России» було створено наприкінці XVIII століття. В ній роз-
повідається про історію України з давніх часів до 1769 р. й особливо до-
кладно про ХVІІ століття. Гоголю була відома ця праця, про що свідчить, 
скажімо, «Тарас Бульба». Певно, Гоголь познайомився з «Историей Ру-
сов» у 1834 р. через Олександра Пушкіна або через Михайла Максимо-
вича. Принаймні, у березні 1834 р. у листі до Ізмаїла Срезневського з 
приводу написання історії України Гоголь виокремив «Историю Русов», 
автором якої тоді вважався Георгій Кониський: «Я к нашим летописям 
охладел, напрасно силясь в них отыскать, что хотел бы отыскать... Эти 
летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда 
лошади уже были украдены. Хорошо ещё, если между ними попадались с 
резкою физиономией, с характером: как, например, Кониский, который 
выхватил хоть горсть преданий и знал, о чем он пишет. Но все другие 
так пусты, так бесцветны!» Збереглася Гоголева «Выписка из „Истории 
Русов“», що була використана в роботі над статтею «Взгляд на составление 
Малороссии».

Тарас Шевченко познайомився з «Историей Русов» у списку ще напри-
кінці 30-х рр. і з неї неодноразово брав теми, сюжети й образи для своїх 
історичних творів, зокрема «Тарасова ніч», «Іржавець», «Великий льох» 
тощо. Твір опублікував у 1846 р. Гоголів друг Осип Бодянський, який і пе-
редав «Историю Русов» Шевченкові на заслання. Зберігся лист Бодян-
ського до історика Олександра Попова від 26 січня 1846 р., в якому вче-
ний писав: «Я решился давно предложить Московскому Историческому 
Обществу напечатать Историю Руссов, соч. преосвященного Кониского, 
которую так нетерпеливо ждут Малороссияне и которой однакоже, к со-
жалению, никто не хочет подарить им».

У творі розкривається ідея про право кожного народу на самостійний 
державно-політичний розвиток. Наталія Полонська-Василенко писала: 
«Автор, оперуючи справжніми фактами, а більше — вигаданими, прово-
дить 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 
«Кобзар» Шевченка та «История Русов». На час публікації автором «Ис-
тории Русов», як ми вже зазначали, вважався Георгій Кониський (1717–
1795), український письменник, церковний і культурний діяч. Більш як 
сорок років потому нетерпимий Пантелеймон Куліш у своїй поемі «Куліш 
у пеклі» поселив Осипа Бодянського 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 «визволив» із того пекла «пра-
ведного 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 
Кониського“», а «єдиним правдомовним літописом» був представлений 
ним і опублікований у «Чтениях» тим же Бодянським «Літопис Само-
видця». Як відомо, Куліш був невдоволений, що автор «Истории Русов»  
підняв «козацтво вгору так, ніби родивсь після Костомари й Шевченка». 
Саме в цьому контексті він уже після смерті славіста писав образливо, 
що Бодянський «підневолив свій трудящий, та не вельми крилатий розум 
брехливому (і, мушу сказати, високоталановитому)... лже-Кониському...» 
У Куліша частенько зустрічаються подібні голослівні інвективи, в тому 
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числі на адресу Гоголя й Шевченка, які можна схарактеризувати слова-
ми Миколи Васильовича (лист Костянтину Аксакову від 3 червня 1848 р.):  
«...Мне становится теперь страшно всякий раз, когда слышу человека, 
возвещающего слишком утвердительно свой вывод, как непреложную, 
непогрешительную истину. Мне кажется, лучше говорить с меньшей 
утвердительностью, но приводить больше доказательств». Стосовно зга-
даного випадку, то мушу засвідчити, що справді «трудящий розум» Бодян-
ського був не менш крилатим, ніж у Куліша. Тим більше, той однозначно 
вважав, що московський професор був «подвижником науки» і «ревна 
прихильність [до правди] була в Бодянського...»

Помилка у визначенні автора твору, яку Бодянський поділяв з усіма то-
дішніми професіоналами, є прикрістю, що не впливала на загальну цін-
ність опублікованого документа. Тож Кулішеві можна відповісти словами 
Бодянського, сказаними з іншого приводу: «Доводы его, конечно, могут 
показаться невнимательному стоящими внимания, но, по-моему, все до 
одного основываются на частных случаях, а частное, как известно, ни-
когда не идёт за общее. Вообще, видно желание верить и других заста-
вить верить в частное как общее...»

Насправді, публікацією «Истории Русов» Осип Бодянський сприяв 
формуванню національної самосвідомості українського народу. За слова-
ми Івана Драча, який переклав цей твір у наш час, «История Русов» — «це 
первісна частина ракети, що запустила нас з вами в космічний безмір іс-
торії народів і держав».

Про цей твір див.: Шевченко Ф. П. «История Русов или Малой России» 
(до 120-річчя з часу видання твору) // Український історичний журнал. 
1966, № 7. С. 146–149.

кава («кофий») — тонізуючий напій з порошку кавових зерен. Гоголь 
знався на каві й любив її. Сергій Аксаков згадував, що в дорозі з Москви до 
Петербурга диліжансом Гоголь на зупинках «взял на себя распоряжение 
нашим кофеем...» Микола Васильович і сам добре готував каву. У жовтні 
1841 р. писав Язикову з Москви: «кофий уже доведён мною до совер-
шенства...»

Восени 1845 р., консультуючись з відомим німецьким лікарем Шен-
лейном, Гоголь окремо запитав про каву: «Когда я изъявил ему опасенье 
насчет кофию, сказал, что это вздор, что кофий для меня даже здоров и 
лучше, нежели одно молоко, и когда я объявил ему, что выпивал трактир-
ную порцию, он сказал, что это немного, что если бы даже и две, но с мо-
локом и хлебом, и поутру, а не после обеда или ввечеру, что это для меня 
имеет укрепляющее свойство. Сему бы, вероятно, я обрадовался прежде. 
Но теперь от кофия отстал и принял холодно такое разрешение. Впро-
чем я, в противность вашего мнения, всегда был уверен, что кофий мне 
не вреден, и это узнал из опыта. Как нарочно именно в то время, когда я 

пил кофий покрепче, у меня нервы были хороши. Именно в Остенде да 
в первый раз в Риме (после великого нервического расстройства в Вене) 
пил я кофий в большом количестве (оба раза непосредственно вслед за 
нервами) и оба раза был здрав».

Олександра Смирнова, у якої Гоголь гостював у Калузькій губернії у 
липні 1849 р., згадувала: «Гоголь вставал в пять часов, пил кофий в во-
семь, запивал его холодной водой. Это служило для него лекарством... В 
воскресенье он пил кофий с нами...»

кав’ярня Баженова — належала тестеві знаменитого трагіка Павла 
Мочалова, знаходилася неподалiк від Малого театру й Охотного ряду. В 
30–40-х рр. ХІХ століття була традиційним місцем зустрічей московської 
інтелігенції. Сюди часто заходив Гоголів друг Михайло Щепкін, а також 
Шевченковий знайомий Микола Кетчер. Завсідниками кав’ярні були ар-
тисти Василь Живокіні, Іван Самарін, Пров Садовський, автор водевілів 
Дмитро Ленський, професор Карл Рульє, Михайло Бакунін, Віссаріон Бє-
лінський, Олександр Герцен та ін. Крім більярду та кави, тут можна було 
розважитися свіжим номером петербурзької «Северной пчелы» та «Мос-
ковского наблюдателя», а, головне — поговорити з друзями і приятелями 
на серйозні теми, в тому числі про Гоголеві твори, зокрема, про п’єси 
«Ревизор», «Женитьба», «Игроки», сцени з «Мертвых душ». До речі, в 
кав’ярні можна було отримати «Мертвые души», що доставлялися з «Мос-
ковского трактира» Пєчкіна, по’єднаного з кав’ярнею спеціальним кори-
дором.

Сучасник свідчив: «Беседы и суждения, всегда более или менее го-
рячие, переходившие в нескончаемый спор, становились еще более 
оживленными или, пожалуй, шумными при выходе новой книжки еже-
месячного журнала, при каком-либо газетном фельетоне (субботнем в 
„Северной пчеле“) или по поводу новой пьесы. Особые споры вызывали 
журналы: одни предпочитали „Библиотеку для чтения“... другие, напро-
тив, отдавали преимущество „Отечественным запискам“ и „Московскому 
наблюдателю“ как изданиям более серьезным, имевшим благонамерен-
ную цель».

казанський собор — його Гоголь не міг не бачити, буваючи на Красній 
площі. Побудовано в 1636 р. на місці дерев’яного храму на честь Казан-
ської ікони Божої Матері — головної святині ополчення Кузьми Мініна 
й Дмитра Пожарського. Цього ж року освячено в присутності царя Ми-
хайла Романова і князя Дмитра Пожарського. Після закінчення будівни-
цтва від собору до Лобного місця було прокладено дерев’яну мостову, що 
отримала спочатку назву Красний міст, а потім — Красна площа. Храм 
був пам’ятником перемоги в 1612 р. над польськими інтервентами. Він 
обновлювався в 1760, 1805, 1825, 1865 рр. У 1930 р. було закрито, а в рік 
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трьохсотріччя храму — знесено. Добре пам’ятаю, що за радянських часів 
на місці Казанського собору знаходився міський туалет. Я був очевидцем 
відбудови собору в 1990–1993 рр. Більше того, на початку 90-х рр. мину-
лого століття, будучи директором Центрального музею В. І. Леніна, пе-
редав настоятелю храму Аркадію Станьку кілька сот квадратних метрів 
службових приміщень, що примикали з боку музею. Вони й тепер вико-
ристовуються храмом.

каланчовська площа — у Міщанській дільниці міста (тепер Комсо-
мольська площа в Красносельському районі Москви). У ХVIII столітті — 
Каланчовське поле. Назва виникла в зв’язку з розташуванням тут із ХVII 
століття царського палацу з високою вежею — каланчою.

На Каланчовській площі з 1851 р. діяв Миколаївський залізничний вокзал, 
з якого 26 березня 1858 р. Шевченко виїхав із Москви до Петербурга. 27 
квітня 1861 р. сюди привезли поїздом домовину з прахом Шевченка.

калач — у Володимира Даля: «Белый пшеничный хлеб вообще; 
пшеничный сгибень с дужкою, из жидкого теста». Білий хліб особливої 
форми, випечений з крученого й переплетеного тіста, часто у формі зам-
ка з дужкою. У гоголівському тексті калач був ознакою Москви: «Москва 
ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на 
все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок». Справді, калачі ві-
дігравали важливу роль у тодішньому побуті й харчовому раціоні. Свого 
часу у Москві, передусім у Хлібній слободі на Арбаті, пекли хліб і уславле-
ні калачі з 25 сортів житнього і 30 сортів пшеничного борошна. Вони по-
давалися на розкішних банкетах, посилалися від царя патріархам і іншим 
духовним особам, а також ув’язненим, жебракам, пораненим стрільцям. 
Довгий час, відпускаючи слугу, йому давали дрібну монету «на калач». У 
ХVІІІ столітті славилися «московські калачі, які завдяки придворному пе-
карю Філіппову розійшлися всією Росією. Тісто для них після замісу ви-
носили на холод, що сприяло молочно-кислому бродінню й надавало їм 
особливий смак».

Про московські калачі в народі складали прислів’я: «В Москве кала-
чи на огонь горячи»; «Куда лезешь с суконным рылом в калашный ряд» 
тощо. Від слободи пекарів, які поставляли калачі до царського двору, піш-
ла назва провулка на Арбаті — Калашний. У ньому бував Гоголь.

калашний провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 752).

карета — закритий з усіх боків великий чотириколісний кінний екіпаж 
на ресорах. У Володимира Даля: «Рыдван, колымага, повозка с крытым 
кузовом на пружинах». Микола Берг згадував, як у липні 1851 р. несподі-
вано Гоголь приїхав на дачу Степана Шевирьова: «Гоголя совсем не ждали. 

Вдруг... после обеда подкатила к крыльцу наёмная карета на паре серых 
лошадей и оттуда вышел Гоголь...» На початку «Невского проспекта» 
йдеться про те, що «жадность и корысть и надобность выражаются на 
идущих и летящих в каретах и дрожках».

каченовський Михайло Трохимович (1775–1842) — засновник і глава 
«скептичної школи» в історичній науці, вчитель Бодянського.

У сучасному «Новом энциклопедическом словаре» про Каченовсько-
го сказано: «Історик скептичної школи, критик, прихильник класициз-
му, академік Петербурзької академії наук (1841), з 1837 (до 1842. — В. М.) 
ректор Московського університету, з 1805 до 1830 рр. редактор „Вест-
ника Европы“. Праці про літописи, „Русскую правду“». Додамо до цього 
українські штрихи біографії Каченовського. Він народився в Харкові й 
закінчив Харківський колегіум, після чого поступив урядником до Кате-
ринославського козачого ополчення. П’ять років потому Каченовський 
перейшов до Харківського губернського магістрату канцеляристом, а ще 
два роки потому, в 1795-му, знову повернувся на військову службу. На по-
чатку ХІХ століття ним зацікавився граф Олексій Розумовський, що й 
повернуло круто долю Михайла Каченовського. Спочатку він працював 
у графа, а потім Розумовський привіз його в Москву, де Каченовський і 
зробив учену кар’єру. Каченовський був одним із засновників Університе-
ту Святого Володимира в Києві.

Очолюючи «важный „Вестник Европы“» (Пушкін), Каченовський дру-
кував на його сторінках українські твори П. Гулака-Артемовського, Л. Бо-
ровиковського, О. Шпигоцького, статті М. Максимовича. Проте це не за-
важало йому дивитися на українську мову як на своєрідний лінгвістичний 
феномен і вважати, що вона спроможна тільки на «жартівливі твори», як-
от нібито перелицьована «Енеїда». На думку Каченовського піднесення 
української мови до літературного рівня було «пов’язане з нездоланними 
труднощами». Пушкін якось його похвалив: «Каченовский, которого, ка-
жется, нельзя упрекнуть в незнании русского языка...»

Каченовський, який входив до Московського цензурного комітету, на за-
сіданні 12 грудня 1841 р. підтримав заборону на друкування «Мертвых 
душ». Гоголь писав Плетньову: «В одном месте сказано, что один помещик 
разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. „Да ведь и государь 
строит в Москве дворец!“ — сказал цензор (Каченовский)... Наконец дело 
кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет 
только прочел три или четыре места. Вот вам вся история... Подобной 
глупости нельзя предположить в человеке».

кетчер Микола Христофорович (1809–1886) — лікар за фахом, пись-
менник і перекладач Шіллера та Шекспіра. Швед за походженням, син 
начальника московського інструментального заводу, Кетчер з дитинства 
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добре вивчив англійську мову. Вчився в московській медико-хірургічній 
академії, був інспектором міської медичної контори, потім начальни-
ком московського лікарняного управління. В молодості входив до гуртка 
Станкевича і був близьким другом Огарьова й Герцена. Приятелі доброзич-
ливо насміхалися з його епікурейства. Любов Кетчера до Шекспіра до-
ходила до поклоніння, ось чому він боявся пропустити хоча б слово: його 
переклади були напрочуд близькими до оригіналу, але не відзначалися 
поетичністю. Переклад усіх драматичних творів Шекспіра — це, безпере-
чно, заслуга Кетчера, що стала подією в історії літератури. Між іншим, у 
Москві сестри Гоголя, не без його настанови, перекладали п’єсу Шекспі-
ра, і у вересні 1840 р. він просив Щепкіна: «Пожалуйста, перечитайте её и 
велите переписать... и перешлите ко мне поскорее; я вам всё выправлю, 
хоть всю пиесу пожалуй». У квітні 1838 р. Гоголь просив Олександра Дани-
левського купити йому перший том двотомника Шекспіра.

Кетчер не входив до кола близьких знайомих Гоголя, але одноліток 
письменника був помітною постаттю у літературній Москві. До того ж 
Кетчер перетинався з Гоголем. Скажімо, він переклав разом з Тимофієм 
Грановським комедію Мольєра «Сганарель, або уявний рогоносець», а лі-
тературну обробку тексту зробив Гоголь. Прем’єра цієї комедії мала відбу-
тися 9 лютого 1840 р., а насправді пройшла у жовтні того року. Зі слів Кос-
тянтина Аксакова, Кетчер так оцінив основний твір Гоголя: «„Мертвые 
души“ выше всего, что написал Гоголь».

Кетчер цікавий нам і тим, що ще в гоголівські часи про нього знав 
Шевченко, бо п’єси Шекспіра в перекладі Кетчера виходили друком у 
Москві окремими виданнями в 40–50-х рр., а Шевченко тоді зацікавив-
ся ними, зокрема, використовував у своїй роботі над ілюстраціями до 
«Короля Ліра» в 1843 р. У засланні поет у листах просив друзів надіслати 
йому твори Шекспіра в перекладі Кетчера. Скажімо, 11 грудня 1847 року 
писав Андрію Лизогубу: «Якщо найдете в Одесі Шекспіра, перевод Кет-
чера... то пришліть...» Лизогуб виконав прохання поета й сповістив його 
7 лютого 1848 р., що надіслав із Одеси в Орську фортецю всі 13 випусків 
опублікованих на той час перекладів Кетчера, оправлених для зручності 
в дві книги. На жаль, цей дорогоцінний для Шевченка подарунок було ві-
дібрано у нього під час арешту в 1850 р. Утім, у спогадах Микити Савиче-
ва, який зустрічався з Шевченком у травні 1854 р., є такі рядки про візит 
до поета: «Я взяв з полиці одну з книг. Це були історичні драми Шекспі-
ра в перекладі Кетчера». Вже перебуваючи у Нижньому Новгороді, поет 
просив Михайла Лазаревського в листі від 20 січня 1858 р.: «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 Шев-
ченка перекладами Кетчера дає змогу впевнено стверджувати, що зустріч 
поета з ним у Москві стала приємною несподіванкою. Вперше це сталося 

12 березня 1858 р., коли Шевченко хворів у Щепкіна. 21 березня разом із 
артистом Шевченко заїжджав до Кетчера додому. 24 березня Шевченко 
зустрічався з Кетчером на обіді в книгарні Миколи Щепкіна.

Між іншим Герцен познайомився зі Щепкіним саме у Кетчера. В грудні 
1839 р. він писав: «У Кетчера провёл время хорошо, там познакомился 
с известным актёром Щепкиным и хохотал, как безумный, от его дара 
рассказывать анекдоты».

У 50–60-х рр., коли Щепкін і Кетчер жили поруч на 3-й Міщанській ву-
лиці, лікар-перекладач і артист зустрічалися часто. Кетчер, кажуть, пере-
ходив 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 
своєї праці. Напрочуд точний і теплий портрет друга намальований ним 
в окремому розділі, названому «М. Х. Кетчер». Тетяна Щепкіна-Куперник 
писала: «Кетчер жил напротив, в маленьком домишке, подаренном ему в 
складчину друзьями, знавшими его страсть к садоводству. Слышались там 
сказки «деда-сказочника» Афанасьева (Олександр Афанасьєв жив на 2-й 
Міщанській вулиці. — В. М.), знаменитого собирателя русского фольклора. 
Или чтение Д. Мина, переводчика Данте и в то же время домашнего док-
тора Щепкина... Или украинские стихи Шевченко и вслед за ними такие 
горячие речи, что обеспокоенный будочник 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 пов’язувала Кетчера з Щепкіним і Гра-
новським. Він надовго пережив їх і заповів поховати себе між могила-
ми Щепкіна і Грановського на П’ятницькому кладовищі. Той же Чичерін 
свідчив: «Друзьям своим он остался верен до гроба; они составляли един-
ственное утешение его старости». На превеликий жаль, при цьому він не 
згадував Щепкіна, могила якого знаходиться поруч із Кетчеровою.

кибитка — у Володимира Даля: «Вся телега или сани с верхом, крытая 
повозка».

У Гоголевих «Петербургских записках 1836 года» читаємо: «В Москву 
тащится Русь в зимних кибитках, по зимним ухабам, сбывать и заку-
пать...»

киреєвський Іван Васильович (1806–1856) — див. «Я маю намір осну-
ватися в Москві» (р. 2, стор. 173, 175, 197).

киреєвський Петро Васильович (1808–1856) — див. «адресуйте мені 
в Москву» (р. 5, стор. 742, 756, 759).
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козиха — місцевість у районі сучасних Великої Бронної вулиці та Єр-
молаєвського провулка, де у XIV столітті знаходилося урочище Козине 
болото, а в XVI–XVII столітті — Патріарша слобода з тією ж назвою. З 
Козиного болота витікав струмок Чорторий, який впадав у річку Москву 
біля храму Христа Спасителя. До нашого часу зберігся єдиний свідок ко-
лись численних тут озер і ставків — Патріарший ставок. Своє походження 
він веде від ставків, улаштованих у 1683–1684 рр. патріархом Іоакимом 
на Козиному болоті, в Патріаршій слободі. У москвознавця ХІХ століття 
Сергія Любецького читаємо: «На месте нынешней Козихи, близ патриар-
шего пруда, был Козий двор. С этих коз собирали шерсть к царскому дво-
ру; этим местом владели и патриархи; к Козьему двору были приписаны 
большие слободы». Так само писав Іван Кондратьєв: «При царях и патри-
архах здесь был козий двор: козья шерсть отсюда шла по дворам царско-
му и патриаршему, и к козьему двору было приписано несколько больших 
слобод, содержавших коз и мывших их шерсть».

Уже в ті часи Козине болото межувало з ареалом Арбату. Всередині 
ХІХ століття Великий і Малий Козихинські провулки, які існують і доте-
пер, разом з усією Козихою входили до Арбатської дільниці міста. Саме 
тоді болото окультурили, про що московський поліцмейстер доповідав: 
«Вместо болота, существовавшего на месте, называемом Патриаршие 
пруды, теперь виден чистый пруд, обсаженный деревьями и обведенный 
дорожками». З кінця 40-х рр. Гоголь жив недалеко від козихи і бував 
у цих місцях. Його знайомий Петро Вяземський писав у вірші «Очерки 
Москвы»:

В тебе и новый мир и древний,
В тебе пасут свои стада
Патриархальные деревни
У Патриаршего пруда.

Справді, за Гоголевих часів домашні тварини вільно розгулювали в ту-
тешніх провулках.

Про Козиху й Патріарші «пруди» читаємо в оповіданні Льва Толстого 
«Святочная ночь», герой якого їздив сюди до циган:

«Вдруг сани остановились... Направо был подъезд низенького, не-
сколько кривого серенького домика с закрытыми ставнями.

— Что, мы за городом? — спросил он у кучера.
— Никак нет, евто Патриарши пруды, коли изволите знать, что подле 

Козихи».
На той час, коли Гоголь жив у Москві, Козиха була місцем проживан-

ня студентства, в основному бідного, бо в її провулках здавалися дешеві 
кімнати. Кажуть, що на Козисі не було жодної квартири, в якій не прожи-
вали б студенти. Для них цей район був по-своєму престижним. Як писав 

один журналіст, молоді люди вважали, що «селитися поза студентським 
табором порядному студенту соромно». Можна сказати, що Козиха була 
втіленням самої ідеї веселого й незалежного студентства. Про неї навіть 
було складено пісню, що стала своєрідним студентським гімном:

Есть в столице Москве
Один шумный квартал –
Он Козихою там прозывается!
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
А Иван Богослов
На них глядя без слов
С колокольни своей улыбается.

Йшлося про церкву Івана Богослова ХVІІ століття, що знаходилася в 
Богословському провулку.

Московський старожил М. Богословський згадував: «Масса студенче-
ства, в особенности приезжего в столицу из провинции, ютилась по ком-
натам, нанимаемым у промышлявших сдачею таких комнат квартирных 
хозяек в местности Патриаршего пруда, Большой и Малой Бронной, 
Большого и Малого Козихинских переулков между Спиридоновкой и 
Тверской. Местность эта носила тогда название Латинского квартала в 
подражание парижскому кварталу, где сосредоточены высшие учебные 
заведения... По вечерам и до поздней ночи эти улицы оглашались 
весёлыми студенческими песнями загулявшего юношества, возвращав-
шегося из пивных и приспособленных к студенческим потребностям не-
больших ресторанчиков...»

Між іншим, Шевченко жартома писав, що в Москві можна «почва-
ниться перед московками... на Козихе», а ще згадував цей район у щоден-
никовому записі від 12 липня 1857 р. у зв’язку з тим, що служиві люди 
привозили в Новопетровське укріплення «модные нежные романсы, 
захваченные ими в салонах на К о з и х е...»

Таким чином, молодий Шевченко побував у московському студентсько-
му кварталі, можливо з професором Бодянським, який жив неподалік, і 
поет добре розумів, що «пощеголять» тут можна по-молодіжному, вільно.

Цікаво, що в 1846 р. Шевченко поселився в Києві на так званому Кози-
ному болоті коло Хрещатика. Ця назва була йому на той час уже знайома 
за московською Козихою.

кокорев Іван Тимофійович (1826–1853) — побутописець Москви 
гоголівських часів. Народився в Москві, у сім’ї бідного кріпосного-
відпущеного, за іншими даними привезений до міста у двохрічному віці. 
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Вчився у 2-й Московській гімназії, яку закінчити не вдалося. З 1846 р. пра-
цював у редакції «Москвитянина» секретарем. Як відомо, Михайло Пого-
дін був доволі жадібним, отже, платив юнаку мало. Злидарюючи, Кокорев 
багато писав «на швидку руку». Разом з тим, він талановито зафіксував 
побут і звичаї різних верств московських жителів, особливо ремісників 
і міщан, що вирізняло його, говорячи словами Добролюбова, «от имён 
обычных вкладчиков „Москвитянина“, вместе с именами Островского, 
Писемского...»

Одну зі своїх статей Кокорев закінчив так: «Однако всё-таки могло слу-
читься, что я „не дописал“ чего-нибудь: так это сделалось не с умыслом, а 
по незнанию. Давно живу я в Москве, вырос в ней; но велика она, родная, 
и не скоро узнаешь её вдоль и впоперек». Йому не вдалося пізнати всю 
Москву, адже помер Кокорєв у 27 років.

У 1858 р. вийшло три томика його журнальних статей. Частина нари-
сів Івана Кокорева була перевидана в 1932 р. видавництвом «Academia» 
«Очерки Москвы сороковых годов» і в 1959 р. видавництвом «Москов-
ский рабочий» («Москва сороковых годов»). В енциклопедії-хроноскопі 
широко використано московські нариси Кокорева 40-х рр. ХІХ століття.

колезький асесор — цивільний чин VІІІ класу в Табелі про ранги. До 1845 р. 
давав спадкове дворянство, потім лише особисте. На початку 40-х рр. «ци-
вільним чиновником 8 класу» був Бодянський. Колезьким асесором слу-
жив і Микола Гоголь, а ще колезьким асесором (майором) був герой його 
повісті «Нос» Ковальов. До речі, спочатку ця повість призначалася для  
«Московського наблюдателя», але була відхилена, як твір «пошлий».

Гоголь став колезьким асесором у 1834 р., і 8 червня писав у листі до 
Максимовича: «Я имею чин колежского асессора, не новичок, потому что 
занимался довольно преподаванием...» На відміну від свого друга Бодян-
ського, який дослужився до високого чину дійсного статського радника, 
Гоголь залишився колезьким асесором до своєї смерті. Зберігся його ав-
тограф: «Отставной чиновник 8 класса Николай Васильевич Гоголь».

У грудні 1846 р., випрошуючи собі у царя паспорт, який сьогодні на-
звали б дипломатичним, Гоголь писав: «Я осмеливаюсь просить Ваше 
Императорское Величество о Высочайшем повелении Вашем выдать 
мне пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором 
бы Великим Именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока 
к оказанью мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить 
я. Государь! Знаю, что осмеливаться Вас беспокоить подобной просьбой 
может только один именитый, заслуженный гражданин Вашего Государ-
ства, а я ничто: дворянин незаметнейший из ряду незаметных, чинов-
ник, начавший было служить вам и оставшийся поныне в 8 классе, 
писатель, едва означивший свое имя кое-какими незрелыми произведе-
ниями» (виділено мною. — В. М.).

Уже на початку 1847 р. Гоголю повідомили: «...Государь Император 
приказал Министерству Иностранных Дел снабдить вас беспошлинным 
паспортом, на полтора года...» У супроводжувальних документах йшлося 
про «известного литератора Николая Васильевича Гоголя, уволенного 
со службы с чином 8 класса...» Цікаво, що в паспорті, виданому Гоголю 
російським консульством у Римі в березні 1846 р., для проїзду в Неаполь 
і назад (цей документ уперше опубліковано у 2010 р.) Гоголя названо про-
фесором: «Объявляется через сие всем, и каждому, кому о том ведать над-
лежит, что показатель сего Господин Профессор Гоголь отправляется в 
Неаполь с возвратом».

колезький радник — цивільний чин VІ класу в Табелі про ранги. Свого 
часу його мали Гоголеві друзі Осип Бодянський і Сергій Аксаков. У рік сво-
єї смерті колезьким радником став Тимофій Грановський. Згадаймо й про 
гоголівського героя, який написав про себе на папірці: «коллежский со-
ветник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям».

колезький реєстратор — цивільний чин ХІV класу. Особи, що його 
мали, обіймали найнижчі посади. З цього чину починав службу Микола 
Гоголь. У «Мертвых душах» читаємо про людей, які можуть напаскудити 
ближньому без якоїсь видимої причини: «И нагадит так, как простой ко-
лежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди...»

коляска — чотириколісний ресорний екіпаж з відкритим верхом. 
У Володимира Даля: «Ездовая повозка с половинчатым верхом и на 
пружинах». У Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. занотовано:  
«...Вымыть коляску, вставить стёкла в фонари...» У день своїх іменин 
9 травня 1840 р. у Москві, Гоголь писав своїй сестрі Єлизаветі Василівні, 
яка теж перебувала у Москві: «Посылаю за тобой коляску, приезжай те-
перь же, потому что мне нужно с тобой похозяйничать, заблаговремен-
но». 14 липня 1851 р. у листі до неї ж у Василівку Гоголь писав, що бідність 
не дозволяє йому купити власний екіпаж: «...Буду, однако ж, всячески ста-
раться достать хоть сколько-нибудь денег, чтобы купить для вас малень-
кую подержанную колясочку, иногда они достаются дешево, и если будет 
возможность и средства, приеду, может быть, в ней сам...» Григорій Дани-
левський, який після смерті Гоголя побував на його батьківщині, переказу-
вав слова матері письменника про те, що син хотів подарувати на весілля 
сестрі Єлизаветі коляску: «...Мечтал в подарок новобрачной купить не-
большую коляску и в ней приехать на свадьбу. На покупку у него, очевид-
но, не хватило денег».

Утім, на початку жовтня 1851 року Гоголь, який повернувся до Москви 
з дороги додому, написав матері й сестрам: «коляску же, в которой я 
ехал к вам, отправил из Калуги в Полтаву к Софье Васильевне, которая 
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вам перешлёт с тем, что если она не понравится сестре Елизавете, вы 
оставьте, а ей отдайте вашу. Коляска эта не щегольская и не новая, но для 
дороги очень удобна, покойна и легка».

У Гоголевій повісті «Коляска» (1835) читаємо:
«...Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее 

не взял с собою. Эй, кто там, подойди, братец, сюда!..
— Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин.
— А вот пожалуйте в сарай!
Генерал отправился вместе с офицерами в сарай.
— Вот извольте, я ее немного выкачу, здесь темненько.
— Довольно, довольно, хорошо!
Генерал и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели ко-

леса и рессоры.
— Ну, ничего нет особенного, — сказал генерал, — коляска самая 

обыкновенная».
У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. занотовано щодо Мо-

скви: «коляска дешёвая на Патриарших прудах, в доме Герасимова, у ку-
чера Семёна».

кошелєв Олександр Іванович (1806–1883) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 762).

красна площа — Гоголь неодноразово бував тут. Утворилася напри-
кінці ХV століття після пожежі 1493 р., коли всередині Кремля згоріли 
дерев’яні лавки, і московський торг вихлюпнувся за кремлівські стіни. 
Нову торгову площу довго називали «Пожаром», потім вона йменувала-
ся Троїцькою, за церквою, що стояла на місці храму Василя Блаженного, а 
ще — Торговою. З другої половини ХVІ століття, тобто з часу споруджен-
ня Лобного місця (крутого кам’яного помосту з парапетом) у 1534 р., ста-
ла сприйматися як центральна в Москві. З Лобного місця в ХVІ–ХVІІ сто-
літтях оголошувалися царські укази й розпорядження. До ХVІІІ століття 
поруч з ним на спеціальних помостах відбувалися страти. З ХVІ століт-
тя площа стає місцем урочистих церемоній, і дедалі частіше в її назві, 
в тому числі в царських указах, зустрічається слово «Красная», тобто 
«красива». Назва ця міцно закріпилася з другої половини ХVІІ століття. 
Тоді навпроти Спаських воріт знаходився кабак, біля Нікольських воріт 
торгували млинцями й пирогами, на площі можна було купити калачі, 
квас, яблука, чоботи, свічки, сорочки тощо. В 1804 р. Красну площу за-
мостили кругляком.

Після наполеонівського нашестя, а точніше в рік Шевченкового наро-
дження, в 1814-му, архітектор Осип Бове розробив проект реконструкції 
Красної площі, за яким вона ставала серцем стародавньої столиці Росії, 
а Кремль і храм Василя Блаженного — пам’ятниками величі історії Ро-

сійської держави. Важливого значення набував і Казанський собор, який 
був пам’ятником перемоги в 1612 р. Але справді центральним парад-
ним форумом міста Красна площа стала після відкриття на ній у 1818 р. 
пам’ятника Мініну Козьмі і Пожарському Дмитру.

Красна площа поступово втрачала торговельний характер, але її при-
тягальна сила значною мірою полягала в тому, що поряд із нею знахо-
дився багатющий Гостиний двір. У 1851 р. сучасник описував цю суттєву 
перевагу: «Около Красной площади и гостиный двор, и торговые ряды, 
биржи, разные оптовые магазины, присутственные места, множество 
маклеровских контор и множество подворий для приезжающих... Хоти-
те ли купить или продать что-нибудь на значительную сумму? — пойдите 
на Красную площадь, и недалеко от нее в полчаса ваше дело кончено. 
Имеете ли нужду занять денег, перевести векселя, отправить товары, и 
словом, все то сделать, что вам угодно? — все можете, сошедши только 
несколько с Красной площади».

красні ворота — у Басманній дільниці Москви (тепер — Басманний і 
Красносельський райони). В «Алфавитном указателе к плану Басманной 
части» зафіксовано: «Красные вороты, в конце улицы Спасской Садовой 
и Мясницкой». Їхня назва одного походження з Красною площею — від сло-
ва «красний», тобто «красивий», «прекрасний». Дерев’яні ворота було 
побудовано як тріумфальну арку на початку ХVІІІ століття на честь пере-
моги Петра І в Полтавській битві, тобто вони пов’язані з багатостраж-
дальною історією України. Після московських пожеж 1737 і 1748 рр. 
Красні ворота перебудовано. В 1753–1757 рр. архітектор Дмитро Ухтом-
ський зводить кам’яні Красні ворота в стилі російського бароко. Після 
пожежі 1812 р. їх було відбудовано, а площу навколо розчищено від лавок 
і сараїв, внаслідок чого вона стала однією з кращих у Москві.

Красні ворота чудово гармоніювали з церквою Трьох Святителів, що 
знаходилася поруч з церквою Петра і Павла. Майже завжди на картинах 
художників, які малювали Красні ворота, на віддалі видно Сухареву вежу, 
яка, як і Красні ворота, була відома всій Росії. Неподалік від Красних во-
ріт народився Михайло Лермонтов, і з 1941 р. площа Красних воріт на-
зивається Лермонтовською. Свого часу біля Красних воріт жив Сергій 
Аксаков, а в його будинку Віссаріон Бєлінський познайомився з Гоголем. 
Неподалік у 1830–1840-х рр. племінниця поета Василя Жуковського, Гоголе-
ва приятелька, інтелектуалка Євдокія Єлагіна, з якою і Шевченко позна-
йомився в березні 1858 р., збирала літературний салон. У Шевченковому 
щоденнику є запис від 21 березня 1858 р. щодо поїздки зі Щепкіним до 
молодого історика Івана Забєліна: «...Поехали к Красным воротам, к За-
белину». Красні ворота кілька разів намагалися знести, зокрема, в 1854 р. 
Тоді пам’ятник історії врятували самі москвичі на чолі з істориком, Гого-
левим другом Михайлом Погодіним. Знесено їх у 1927 р.
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кремль — Гоголь любив бувати у Кремлі. 19 березня 1858 р. Шевчен-
ко записав у щоденнику, що Кремль «оригинально прекрасен», а 20 бе-
резня зафіксував: «Полюбовавшись старым красавцем Кремлём, прошёл 
я к юному некрасавцу Спасу...» Серед учених, які в ті часи писали про 
Кремль, найперше назву Гоголевого знайомого Івана Михайловича Снє-
гірьова (1793–1868). Один із томів його фундаментальної праці «Москва. 
Подробное историческое и археологическое описание города» повністю 
присвячено Кремлю. Ще два кремлезнавці — Іван Забєлін і Петро Барте-
нєв («Московский Кремль в старину и теперь». В 2-х т.) — це Шевченкові 
знайомі. Бартенєв зустрічався й з Гоголем.

крендель — виріб із тіста (звичайно, здобного), формою схожий на ві-
сімку. У Володимира Даля — «род калача, ватрушки, рогульки из разного 
теста». У Гоголеві часи крендель ще міг нагадувати здвоєний вінок. У Гоголя: 
«Попадались почти смытые дождём вывески с кренделями...» Така вивіска 
з кренделем вказувала на булочну. 20 березня 1858 р. Шевченко занотував 
у щоденнику, що в московській харчевні «напился чаю с кренделями».

кузнецький міст вулиця — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — 
Тверський і Міщанський райони). Гоголь бував тут, Кузнецький міст нео-
дноразово згадувався у його записній книжці. Колись тут справді був міст 
через річку Неглинну, сховану невдовзі після наполеонівського нашестя 
під землю. Після цього міст зник, а назва залишилася.

Кузнецький міст, на відміну від суціль російської Арбатської вулиці, 
здавна перебував у полоні французьких крамниць і модних віянь із Фран-
ції. Війна з Наполеоном майже припинила французький вплив, але іно-
земна фізіономія Кузнецького мосту швидко відновилася, тим більше, 
що в 1812 р. французькі лавки охороняла наполеонівська гвардія, і вони 
не згоріли. Після відбудови Москви сюди везли свої товари фірми Аме, 
Шальме, Арман, Венсен тощо. Кількість магазинів була значною, склад їх 
постійно змінювався. Тут, на Кузнецькому, збиралася елітна московська 
публіка, прогулювалися франти і модниці, бездумно й нерідко безтямно 
витрачалися гроші.

Московський путівник часів перших приїздів Гоголя до міста так опи-
сував Кузнецький міст: «От самого начала сей улицы, направо и налево, 
сплошной ряд магазинов с различными товарами. Некогда была здесь 
слобода кузнецов. Они ковали железо и кровавым потом выковывали 
себе денную пищу; теперь иностранцы выковывают себе золото, мода и 
непостоянство вкуса суть руда обогащения их». Як зазначав Гоголів при-
ятель, поет Петро Вяземський, «Кузнецкий мост давно без кузниц».

Петро Вістенгоф у 40-х рр. ХІХ століття 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 в світському житті Москви писав і Олек-
сандр Грибоєдов:

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!

Тарас Шевченко напевне читав ці рядки, адже він захоплювався твор-
чістю Грибоєдова і добре знав комедію «Горе от ума», неодноразово зга-
дував її героїв у щоденнику й у листі до Анастасії Толстої 9 січня 1857 р. 
Більше того, в передмові до нездійсненного видання «Кобзаря» (8 берез-
ня 1847 р.) 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».

Див. також «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 753).

кукольник Нестор Васильович (1809–1868) — письменник і драматург, 
гімназичний товариш Гоголя. У 1830–1840-х рр. його драми та історич-
на проза користувалися великою популярністю. У березні 1832 р. Гоголь 
іронічно писав Данилевському про Кукольника: «Возвышенный (прозви-
ще Кукольника. — В. М.) всё тот же, трагедии его все те же... Пушкина 
всё по-прежнему не любит. Борис Годунов ему не нравится». Кукольник і 
про «Ревизора» говорив: «А всё-таки это фарс, недостойный искусства». 
Проте особисті стосунки між Гоголем і Кукольником збереглися майже 
до самої смерті Гоголя. Востаннє Гоголь відвідав Кукольника 15 березня 
1850 р., а Кукольник Гоголя — 26 березня 1850 р.

Кукольник залишив цікаві спогади про Щепкіна, з яким був знайо-
мий з 1835 р., опубліковані після його смерті 20 років потому. Зокрема, 
розповів про всебічну, в тому числі домашню, підтримку ним молодих  
талантів:

«...Всякий раз являлся к нему с поклоном, всякий раз не удивлял-
ся, но любовался его превосходным сердцем, потому что всякий раз в 
доме его видел новых молодых людей, которым помогал словом и делом 
знаменитый комик.

— Скажите, пожалуйста, — однажды спросил я его, — много ли из этого 
полка вами облагодетельствованных встретили вы благородных?...
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Михаил Семёнович улыбнулся значительно.
— А кто их там знает! Я никогда не свожу счетов. Пока есть, пока могу — 

так сам, а не хватает сил — попрошу добрых людей — помогают, дай Бог 
им здоровья.

И точно, сколько я уже знаю таких, которым, по ходатайству Щеп-
кина, серьёзно помогли и помогают добрые московские люди, а их, к 
чести Москвы, там не мало» (Михаил Семенович Щепкин. В записках 
Н. В. Кукольника // Русская старина, 1888. Октябрь-ноябрь-декабрь. 
С. 420).

кулеб’яка — у Володимира Даля: «Длинный пирог из кислого теста с 
кашей или с капустой и с рыбой».

Гоголь знався на цьому. У його записній книжці за 1841–1846 рр. знахо-
димо нотатки, що свідчать про інтерес до кулеб’яки, як особливої страви. 
В рубриці «Блюда» читаємо: «кулебяка из одного лука и хвоста сомово-
го или плеска, который весь из жиру, которого вбирает в себя всего тес-
то»; «кулебяка Головизна — пирог с головизной, то есть со всей головой 
осетра, с хрящем и со щеками и с потрохами; входит и тешка — нижняя 
часть»; «кулебяка с маленькой белугой в 5 пудов». 

Лев Арнольді згадував, що він «в состоянии был... толковать с поваром 
целый час о какой-нибудь кулебяке...» У Гоголевому листі до Сергія Акса-
кова від 20 вересня 1851 р. читаємо: «От всей души и от всего сердца по-
здравляю вас, бесценный друг Сергей Тимофеевич со днём вашего рож-
дения. Весьма жалею, что не с вами сижу за кулебякой...» Між іншим, у 
сім’ї Аксакових Гоголя годували з особливою вишуканістю та старанніс-
тю. Це зауважила Євдокія Панаєва ще восени 1839 р., коли обідала у них 
разом з письменником: «У прибора Гоголя стоял особенный гранёный 
большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, 
жаркое тоже он ел другое, нежели все».

куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) — український пись-
менник, історик, фольклорист, етнограф, критик і перекладач, перший 
біограф Гоголя. Був відзначений Гоголем у статті, надісланій редактору 
«Современника» Петру Плетньову 22 листопада 1846 р. разом з листом. 
Гоголь писав: «...Я вижу тоже много достоинств в писателе, который 
подписывает под своими сочинениями имя: Кулиш. Цветистый слог и 
большое познание нравов и обычаев Малой России говорит о том, что он 
мог бы прекрасно написать историю этой земли. Он мог бы ещё с боль-
шим успехом составить живые статьи для альманаха и в них рассказать 
просто о нравах и обычаях прежних времён...» Таким чином, Гоголь про-
понував Куліша Плетньову як автора для «Современника», а, головне, по-
бачив у ньому можливого творця праці з історії України! Це свідчило про 
гостроту письменницького зору Гоголя й багато важило для Куліша, який 

три місяці тому, 31 серпня 1846 р., завершив роботу над першим україн-
ським історичним романом «Чорна рада».

Віра Сергіївна Аксакова залишила у своєму щоденнику розповідь про те, 
як у грудні 1854 р. Пантелеймон Куліш читав у них «Чорну раду»: «Три ве-
чера сряду читал нам Кулиш свой исторический малороссийский роман 
„Черная рада“... Роман этот чрезвычайно интересен и замечателен. Ис-
торические события передаются живо, в полноте всех обстановок; зна-
чение козачества, Запорожья, характеры запорожцев выставлены живо 
и верно, язык удивительно прост, жив и передает весь дух малороссий-
ской речи». З таким же захопленням слухали Аксакови записки Куліша 
про Гоголя: «Какие драгоценные отрывки нашёл Кулиш! Душа перешла 
через столько впечатлений при этом чтении». Про теплий прийом у сім’ї 
Аксакових Куліш сам писав у листі до глави сім’ї: «Прошу Вас уверить 
всех ваших, что каждый из них произвел на меня такое впечатление, ка-
кое только может желать добрая душа оставить в душе далекого странни-
ка, с которым, Бог знает, встретится ли она еще когда-нибудь в жизни, 
но который унесет ее милый образ далеко в свой путь и будет глядеть на 
него в свои светлые, святые минуты».

Сергій Аксаков, як міг, сприяв написанню Кулішем біографічної книги 
про Гоголя. Наприкінці 1853 р. письменник ознайомився з рукописом 
«Опыта биографии Гоголя», списав цілий зошит своїх зауважень і «до-
даткових відомостей». Невдовзі Куліш спеціально приїхав до Москви для 
зустрічі з Аксаковим і зупинився, зазвичай, у Бодянського. Переглядаючи 
щоденник Осипа Максимовича, я знайшов цікавий запис від 1 лютого 
1854 р.: «Отправившись утром к С. Т. Аксакову в деревню Абрамцево, Ку-
лиш нашёл там совершенную готовность старика помогать ему в достав-
лении материалов для биографии Гоголя».

Справді, після смерті Гоголя Куліш підготував до друку «Опыт биогра-
фии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем» (Санкт-Петербург, 
1854), а невдовзі — значно доповнені «Записки о жизни Николая Васи-
льевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и 
из его собственных писем» (т. 1–2, Санкт-Петербург, 1856), що стали пер-
шою спробою фундаментальної біографії цього письменника й досі збе-
рігають значення важливого першоджерела. У «Записках...» підкреслено 
животворний зв’язок Гоголя з Україною, величезний вплив її природи, 
історії та народної поезії на його душу й творчість. Як зазначає Євген 
Нахлік, під старість Куліш самокритично визнавав, що «недостаток» цієї 
праці «заключается в утайке от публики тёмных сторон жизни Гоголя», 
але пояснював це тим, що «такова была воля» Петра Плетньова і Сергія та 
Костянтина Аксакових, які уважно прослухували й прочитували написані 
ним сторінки біографії. Та й Іван Аксаков якось писав батькові, що Куліш, 
особисто не знаючи Гоголя, збирав про нього неперевірені відомості: 
«Многие анекдоты совершенно лишние и плохо объяснены». Сергій Ак-
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саков з цим погоджувався. Куліш також підготував до друку «Переписку 
Н. В. Гоголя с А. А. Ивановым», опубліковану в «Современнике» (1858. 
Кн. ІІ).

На початку ХХІ століття Інститут світової літератури Російської Ака-
демії наук видав фундаментальну книгу: Кулиш П. А. Записки о жизни Ни-
колая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и 
знакомых и из его собственных писем. — М.: ИМЛИ РАН, 2003.

У 1857 р. у Петербурзі почала працювати «Друкарня П. А. Куліша», 
першою книжкою стали Гоголеві «Размышления о Божественной Ли-
тургии», які не вдалося видати раніше Бодянському. Того ж року по-
бачило світ найповніше на той час зібрання творів і листів Гоголя 
(«Сочинения и письма», т. 1–6, 1857), упорядковане Кулішем, з його 
передмовою, поясненнями українських слів та коментарями. До Кулі-
шевого видання вперше було включено листи Гоголя, що склали два 
томи.

Тарас Шевченко познайомився з Кулішем у 1843 р. у Києві. Вони разом 
брали участь у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

У Москві Шевченко й Куліш не перетиналися, але 18 березня 1858 р., 
знаходячись у Щепкіновій оселі, поет, який переписував власні вірші за 
1847 р., пожалкував, що ні з ким їх перечитати: «Нужно будет подождать 
Кулиша. Он хотя и жестко, но иногда скажет правду; зато ему не говори 
правды, если хочешь сохранить с ним добрые отношения». В цій оцін-
ці — ключ до розуміння їх стосунків. Куліш уже з появи «Кобзаря» і «Гай-
дамаків» почав висловлювати Шевченкові свої поради щодо виправ-
лення в тексті творів «Катерина», «Іван Підкова», «До Основ’яненка». 
В листі до поета від 25 липня 1846 р. він писав з приводу «Кобзаря» 
і «Гайдамаків»:

«Я от души восхищался ими и многие места заучил наизусть; но в 
то же время заметил осязательнее, нежели прежде, и их недостатки. 
Одни из этих недостатков происходят от Вашей беспечности, не-
брежности, лени или чего-нибудь-подобного; другие от того, что Вы 
слишком много полагались на врождённые Ваши силы и мало стара-
лись согласить их с искусством, которое само по себе ничтожно, но 
в соединении с таким талантом, каким Бог одарил Вас, могло бы тво-
рить чудеса еще поразительнее тех, какие оно творило в соединении 
с талантом Пушкина. Ваши создания принадлежат не одним Вам и не 
одному Вашему времени; они принадлежат всей Украине и будут гово-
рить за неё вечно».

У цій амальгамі повчальної дидактичності та глибокого розуміння ге-
ніальності й історичної місії Шевченка — весь Пантелеймон Куліш. Поет 
добре знав його непростий характер, але цінував гострий і прискіпли-
вий розум. Шевченко частенько відхиляв віршознавчі поради Куліша та 
й про його перо, траплялося, висловлювався не найкраще. Скажімо, на 

початку 1858 р., коли Куліш послав Шевченкові твори Марка Вовчка. За 
свідченням Феофана Лебединцева, Шевченко не відразу відгукнувся про 
цю книжку, бо йому не сподобалася Кулішева передмова: «Тарас Григо-
рьевич 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 та й кинув за лаву. 
Птьфу, кажу, хіба не видно Кулішевої роботи. Лежали вони там кілька не-
діль. Коли знов пише до мене Куліш, нагадує та просить, щоб скоріше пе-
речитав 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“».

Звичайно, наведені факти взагалі не стосуються звичного для радян-
ського літературознавства протиставлення Куліша Шевченкові як «родо-
начальника українського буржуазного націоналізму» з одного боку і «ре-
волюційного демократа» — з іншого. Насправді Куліш чудово розумів і 
цінував геній Шевченка, намагався сприяти йому в публікаціях, а його 
поради поет нерідко визнавав слушними.

Інша річ, пам’ятаймо слова Сергія Єфремова про те, що Куліш дивив-
ся на Шевченка згори, з висоти свого рафінованого аристократизму: 
«Куліш завжди пробував його „опікати“, неприємний менторський тон 
часто вчувається в тих напучуваннях, з якими він звертається до свого 
без міри талановитішого товариша». Все це підтверджується автобіо-
графічною працею «Жизнь Куліша» (1868), де стосунки з Шевченком 
висвітлено так: «Тільки Куліш не зовсім уподобав Шевченка за його ци-
нізм; зносив його норови ради його таланту. А Шевченкові знов не зда-
лась до смаку та аристократичність Кулішева... Кохавсь Куліш у чистоті 
й коло своєї особи вродливої, й навкруги себе, кохався у порядкові як 
до речей, так і до часу; а ухо в його дівоче: гнилого слова ніхто не чував 
від його. Можна сказати, що се зійшовся низовий курінник, січовик, 
із городовим козаком-кармазинником. А були, справді, вони предста-
вителі двох половин козащини. Шевченко репрезентував собою пра-
вобережню козащину... Куліш походить з того козацтва, що радувало з 
царськими боярами, спорудило цареві Петру „Малоросійську колегію“, 
помагало цариці Катерині писати „Наказ“ і завести на Вкраїні училища 
замість старих бурс. Один учивсь історії просто від гайдамацьких ватаж-
ків, читав її з ураженного серця козацького, що рвалось і томилось у під-
данстві в козацького ворога Ляха; другий дорозумувавсь української бу-
вальщини від такого коліна, що з предку-віку не знало панщини, а потім 
волею пішло обороняти Московщину. Глибина чуття своєї народності 
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була в обох їх однакова, тільки в Шевченка кров буяла без упину; Куліш 
уже й тоді шукав рівноваги серця й розуму, рівноваги хочу й мушу. Енер-
гія холодна, мовчазна, а проте необорима ні щастям, ні лихом, була й є 
ідеалом його».

Іван Дзюба жорстко пише про те, що Куліш у пошуках адекватної від-
повіді на складну історичну реальність не відзначався послідовністю, 
його погляди драматично змінювалися (хоч було в нього й постiйне: 
насамперед, «хутірний» аристократизм), а на схилі свого віку він ви-
словлював несправедливi судження про колишнього побратима, на-
скільки слово «побратим» може пасувати до цього «гоноровитого ін-
телектуала». Як слушно відзначив Юрій Барабаш, у Куліша «схиляння 
перед Шевченковим генієм, щире бажання допомогти, прислужитися 
розумною порадою химерно перепліталися з переконаністю у своїй 
культурній зверхності, з лідерськими амбіціями та зі складним психіч-
ним комплексом... утримаюсь від слова „заздрість“, скажу про творчу 
змагальність, — усе це може і повинно бути предметом уважного дослі-
дження» (Юрій Барабаш. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- 
й націософська парадигма. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська 
академія», 2004. С. 173).

Непрості стосунки склалися у Куліша й з Максимовичем, особливо після 
того, як у 1858 р. той звинуватив Куліша у приниженні заслуг повістей Го-
голя з українського життя з метою вивищення значення «Чорної ради». 
Тож, коли Максимович восени 1858 р. приїхав до Москви, а Куліш якось 
теж прибув до міста, вони не спілкувалися. В архіві мені трапився лист, 
де Максимович розповідав своїй дружині Марії Василівні про такий епі-
зод:

«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 по-
шел и уже не был; не был ни у Бодянского, ни у Щепкина... такой чудак! 
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 Михай-
лову гору на всю зиму и весну!.. Вот право не дурно бы было» (Інститут 
рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 32, 
2, арк. 3).

Справді, сім’я Максимовичів по-доброму ставилася до Кулішевої дру-
жини Олександри 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» (РДАЛІМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 29, арк. 1). 
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 поставьте кого-нибудь другого, 

потому что у меня нет надежды приехать к тому времени. Как надежды 
мои обманчивы, как желания мои неудобоисполнимы! Я горю от нетер-
пения 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 слу-
чае Ваше дитя для меня мило». Цікаво, що в цьому листі дружина Куліша 
передала Максимовичам вітання від Шевченка, досі ще не відоме: «Тарас 
Григорьевич вам очень кланяется...» (РДАЛІМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 17, 
арк. 7–7 зв.).

Україна довічно буде вдячна Кулішеві за твори, написані «на славу на-
шої преславної України». В цьому контексті наведу невідомі рядки з листа 
редактора журналу «Основа» Василя Білозерського до Михайла Макси-
мовича від 24 грудня 1860 р.: «Пантелеймон Олександрович здесь и рабо-
тает по источникам — старым и новым — над историей Украины, которую 
пишет по-нашему» (РДАЛІМ, ф. 314, оп. 1, од. зб. 13, арк. 4 зв.–5).

Див. також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 162, 199).

купець — особа, яка належала до купецького прошарку. Торговець, 
власник торговельного підприємства. У Володимира Даля — «негоциант, 
торгующий чем-либо». Гоголь добре знав московське купецтво. Скажімо, 
в його записній книжці за 1841–1846 рр. занотовано: «Василий Василье-
вич Варгин, умный купец в Москве». Тарас Шевченко у травні 1857 р. у 
листі з Новопетровського укріплення до Броніслава Залеського, розпо-
відаючи про роботу над своїми малюнками, писав, що для кількох не було 
моделі: «Необходим русский типический купец, чего здесь не имеется. 
Я отложил это до Москвы...»

Див. також «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 88, 109, 113, 132).

кучер — у словнику Володимира Даля: «Возница, погоняла, кто управ-
ляет упряжными лошадьми». 5 червня 1851 р. Гоголь, перебуваючи в 
Москві, навчав матір, як поводити себе в дорозі: «Я думаю, кучер Лев-
ко передал мою изустную просьбу, как себя приберегать в дороге, и если 
пройтиться, то разве очень немного...» На початку жовтня 1851 р., по-
вернувшись з Абрамцевого до Москви на конях Аксакових, Гоголь писав 
Сергію Аксакову: «Доехал я весьма благополучно: кучер не грубил». Зі слів 
Івана Аксакова, Гоголь пояснив йому, «что кучер воротился пьяный, так 
оттого, что он дал ему... на водку: последнее он сказал даже с некоторым 
удовольствием...» Шевченко згадав про кучера в щоденниковому записі, 
зробленому у Щепкіна 20 березня 1858 р.: «Поутру велел кучеру вымазать 
себе сапоги добрым дегтем». Оскільки свого кучера Щепкін не мав, мож-
на припустити, що артист найняв на якийсь час, можливо, навіть у зв’язку 
з приїздом Шевченка, кучера з дрожками, який заразом виконував і дрібні 
доручення.
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кюстін Астольф (1790–1857) — французький маркіз, письменник, ман-
дрівник, автор книги «Росія в 1839 році», що вийшла у Парижі у 1843 р. і 
була дуже популярною в Росії.

На доказ можна згадати щоденник Гоголевого друга Михайла Пого-
діна, де зазначалося, що він читав де Кюстіна у 1844 р., інколи разом з 
Бодянським. Важко сказати, чи згадував Погодін цю книгу в розмовах з 
Гоголем, який жив у нього, починаючи з вересня 1839 р. В одному запи-
сі сказано, що спільному знайомому Бодянський розповів усе прочитане 
разом із Погодіним. Цілком ймовірно, що зміст книжки маркіза де Кюс-
тіна Бодянський переказав і Шевченкові, а це відбилося опосередковано 
на сатирично-шаржованому портреті Миколи І та імператриці в комедії 
«Сон» (1844).

Як відомо, автограф цього твору датовано 8 липня 1844 р. Цікаво, що 
того місяця Гоголь зустрівся у Франкфурті зі своєю близькою знайомою 
Олександрою Смирновою — фрейліною (!) імператриці Олександри Федо-
рівни, яку так нещадно висміяв у своїй комедії Шевченко. Час від часу 
Смирнова повідомляла Гоголю про імператрицю. Скажімо, 24 жовтня 
1844 р. писала: «Не смотря, что я при Дворе, нашла минуту для вас: так 
верно это слово, что времени всегда станет на то, что хочешь непремен-
но сделать... После обедни я сбиралась домой читать Евангелие, но за 
мной послала Государыня. Я нашла ее с Ольгой Николаевной. До сих пор 
она еще мало со мной говорила о любимом ей предмете, но сегодня... 
слов не достает пересказать вам, какова она была: мила, тиха, проста! С 
каким нежным наслаждением припоминала все малейшие подробности 
ее последних минут! (йдеться про кончину великої княгині Олександри 
Миколаївни. — В. М.). Особенно, когда родился ребенок. Плакала так 
тихо и так благодарила горячо Бога, что Он доставил ее дочери счастье — 
услышать этот голос! Я спросила ее о состоянии Государя. Мне кажется, 
что он страдает много и едва ли не тяжелей, потому что хочет скрывать 
свое горе. Она мне сказала, что когда они наедине, то всегда плачут и не 
могут ни о чем другом говорить... После этого мы остались одни, плакали 
и молчали. Государь вошел и просил меня не говорить более о ней. А я 
чувствую и вижу, что для Императрицы нет никакого более интересу ни 
в чем, как только в воспоминании о любезной и точно ангельской душе, 
которая от них отлетела. Впрочем, Николай Васильевич, перед вами, 
как перед Богом, скажу, что, семейным образом судя людей, я не знаю 
подобных им... Государь был очень мил и добр для меня. Всего нельзя пе-
ресказать: есть столько тонких оттенков, которые, их зная, я понимаю 
с благодарностью. Да хранит их Господь! ими да охраняет и нашу милую 
Россию!»

Смерть доньки у 1844 р. також відбилася на здоров’ї Олександри Фе-
дорівни. Смирнова повідомляла Гоголя: «У нее беспрестанные биения 
сердца...» (24 жовтня 1844 р.); «Императрица беспрестанно страдает би-

ением сердца...» (12 грудня 1844 р.). Подібна інформація від Смирнової 
надходила до Гоголя і наступного року: «Здоровье Императрицы все так 
же дурно: из 5, 6 и 8 дней один без биения сердца. У Государя болят ноги, 
была опухоль и опасались рожи» (30 січня 1845 р.); «Здоровье её не в 
хорошем состоянии... Боже сохрани нас от несчастия её лишится: она 
нужна нам всем и каждому в особенности. Молиться должны мы за неё 
горячо и беспрестанно, как и за Государя» (12 травня 1845 р.).

У такому ж дусі писав про царя та царицю й Гоголь у листі до Смирно-
вої з Риму на початку 1846 р.:

«Вы пишете известить о пребывании царя в Риме. Он пробыл четыре 
дни. Я его видел и любовался им издали, когда он прогуливался по Моntе 
Pincio. Лицо его было прекрасно. Исполненная благоволения наруж-
ность его, несмотря на некрасивое и к нему вовсе не идущее наше штат-
ское платье, не могла не поразить всех. Я не представлялся к нему пото-
му, что стало стыдно и совестно, не сделавши почти ничего еще доброго 
и достойного благоволения напоминать о своем существовании. К тому 
ж в четыре дни столько нужно было ему видеть вещей замечательных, 
что это было бы с моей стороны одним пустым притязаньем. Государь 
должен увидеть меня тогда, когда я на своем скромном поприще сослужу 
ему такую службу, какую совершают другие на государственных попри-
щах... О пребывании Государыни в Раlermo вы, верно, знаете. Климат 
Палерма пришелся ей по душе и по здоровью, и нужно только желать, 
чтоб она осталась там подолее. Константина Николаевича ждут сюда к 
карнавалу; Государыня же не раньше намеревается, как на Пасхе. Вот вам 
всё, что я знаю о царской фамилии».

Наприкінці квітня 1845 р., відповідаючи на лист міністра народної 
освіти Сергія Уварова про цареве рішення видавати Гоголеві впродовж 
трьох років по тисячі рублів на рік, Микола Васильович писав: «О благо-
дарности Государю ничего не говорю: она в душе моей; выразить её могу 
разве одной молитвой о нём... Я состою доныне в неоплатном долгу перед 
Государём... Я готовил труд, который, точно, был бы полезнее моим со-
отечественникам моих прежних мараний... Меня утешала доселе мысль, 
что Государь, которому истинно дорого душевное благо его поданных, 
сказал бы, может быть, со временем о мне так: „Этот человек умел быть 
благодарным и знал, чем высказать мне свою признательность“».

Олександр Нікітенко, якому сам Уваров передав зміст Гоголевого лис-
та, 20 травня 1845 р. записав у щоденнику: «Печальное самоуничижение 
со стороны Гоголя! Ведь это человек, взявший на себя роль обличителя 
наших общественных язв и действительно разоблачающий их не только 
метко и верно, но и с тактом, с талантом гениального художника. Жаль, 
жаль! Это с руки и Уварову, и кое-кому другому».

У листопаді 1846 р., турбуючись про передачу примірників другого ви-
дання «Мертвых душ» окремо для царської сім’ї, Гоголь писав у Петербург 
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Петру Плетньову: «Царскому дому всему до единого. Вели переплётчику 
переплести для того заблаговременно в приличные переплёты». Саме в 
той час Тарас Шевченко, перебуваючи в Києві, брав участь у діяльності 
Кирило-Мефодіївського товариства. Його члени обмірковували розро-
блені на той час програму, статут, головні правила товариства, проекти 
відозв до українців, великоросів та поляків. Кириломефодіївці майже 
щовечора збиралися почергово то в одного, то в іншого з учасників това-
риства; складали плани видання журналу, в якому друкувались би україн-
ською та російською мовами матеріали про життя слов’янських народів, 
статті закордонних авторів зі слов’янського питання. (До речі, передба-
чалось також сприяти створенню українського театру, для якого Шевчен-
ко обіцяв писати п’єси...) До поетового арешту залишалося три-чотири 
місяці, а затим — десять років царського заслання. У першій половині 
червня 1847 р., коли Шевченко вже сидів у Петропавлівській фортеці, 
Михайло Погодін написав мимохідь у листі до Гоголя фразу, що, мабуть, 
залишилася ним непоміченою й неусвідомленою: «Между малороссияна-
ми открылось что-то недоброе». Йшлося саме про Кирило-Мефодіївське 
товариство. Цікаво, що в сучасних російських коментарях до цитованої 
фрази наголошено «сепаратистську діяльність» Товариства, а серед його 
членів згадано лише Пантелеймона Куліша, як першого біографа Гоголя. 
Про Шевченка — жодного слова.

У Гоголя й Шевченка були різні стосунки з самодержцем. Неважко 
уявити, яка нездоланна прірва лежить між Гоголевим ледве не обожнен-
ням імператриці та царя й їхнім жорстким описом у Шевченка в комедії 
«Сон», очевидно, з подачі Кюстіна. Річ у тому, що саме в книзі де Кюсті-
на розповідалося про «надмірну худобу» російської імператриці та про 
те, що нервові конвульсії спотворювали риси її обличчя, «примушуючи 
іноді навіть трясти головою». Де Кюстін пояснював це наслідками по-
трясіння, викликаного виступом декабристів у день коронації її чоловіка 
на царювання: «Вона ніколи не могла поправитися від хвилювання, пе-
режитого нею в день вступу на престол». Якщо бути точним, то йшлося 
про саме повстання декабристів. Наступного дня після нього Олександра 
Федорівна записала в щоденнику: «Вчерашний день был самый ужасный 
из всех, когда-либо мною пережитых...» Відомо, що сама коронація довго 
відкладалася через нервову хворобу імператриці, від якої вона страждала 
все життя.

Заради справедливості відзначимо, що де Кюстін писав: «Імператри-
ця, коли бачиш її зблизька, зачаровує зовнішністю, і звук її голосу стіль-
ки ж м’який і ніжний (у Смирнової — «мила, тиха, проста». — В. М.), 
скільки голос її чоловіка суворий і владний... Імператриця з першого 
погляду викликає до себе стільки ж довіри, скільки й поваги... Нещастя 
надає їй виняткової чарівності: вона більше, ніж імператриця, вона — 
жінка».

Нічого подібного у сатиричній Шевченковій поемі з елементами гро-
теску й мотивами трагедійності немає; поет був нещадним і до царя, і до 
цариці:

... Аж ось і сам,
Високий, сердитий,
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 р. Шевченко відгукнувся жорстким віршем, який свідчив, що поето-
ва 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 історичній літературі розповідалось переконливо, проте не зверталась 
увага на те, що Бодянський читав її з Погодіним аж у грудні 1844 р., тоді 
як автограф поеми «Сон» датовано 8 липнем 1844 р. Таким чином, Бодян-
ський міг розповісти Шевченкові про зміст книги тільки в лютому 1844 р., 
під час їх першої зустрічі. Певно, так і було. На мій погляд, спільне з Пого-
діним читання наприкінці 1844 р. уже забороненої на той час у Росії книги 
мало не першопізнавальний, а критико-поглиблений характер, коли два 
професори обмінювалися на самоті думками про викладені французьким 
маркізом враження та факти. Важко навіть уявити, щоб фанатичний кни-
голюб Осип Бодянський не познайомився з книгою Астольфа де Кюстіна 
ще в 1843 р., коли вона з’явилася в Росії і про неї говорила вся московська 
еліта. Герцен пізніше згадував: «Я не знаю ни одного дома, порядочно со-
держимого, где бы не найти сочинения Кюстина о России». Сам Герцен, 
як і більшість московських інтелектуалів, прочитав цю книгу в 1843 р. і вже 
тоді записав у щоденнику: «Тягостно влияние этой книги на русского, голо-
ва склоняется к груди, и руки опускаются; и тягостно от того, что чувству-
ешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного мес-
та...» У маркіза де Кюстіна читаємо: «Тяжке враження, що не залишає мене 
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з того часу, 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». 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 Герценові.

Ми не знаємо, наскільки докладно й глибоко передав Бодянський пое-
тові зміст книги французького мандрівника, але якщо він зробив це справ-
ді докладно й глибоко, то ми недооцінювали вплив «Росії в 1839 році» на 
Шевченкову поему «Сон». Адже Шевченко був органічно суголосний з 
основним висновком маркіза: «Коли сонце гласності зійде нарешті над 
Росією, воно освітить стільки несправедливостей, 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 позна-
йомився з Росією, буде радий жити в будь-якій країні. Завжди корисно 
знати, що існує на світі держава, де немислиме щастя, бо за самою своєю 
природою людина не може бути щаслива без свободи». Або ще цитата 
з книги де Кюстіна: «В Росії страх замінює, точніше, паралізує думку... 
Щоб там не говорили короткозорі законодавці, страх ніколи не зможе 
стати душою 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!»

Між іншим, пам’ятаймо, що саме де Кюстін писав у книзі про винятко-
во неприємне враження, справлене на нього уславленою статуєю Петра І 
в Петербурзі. Мовляв, чоловік на коні не є ні античним, ні сучасним — 
скоріше за все, маємо справу з римлянином доби Людовіка ХV. В сучасно-
му російському коментарі до цих слів сказано, що «в своїй оцінці цього 
прекрасного мистецького твору... Кюстін опинився 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 нищівне Шевченкове:
...Руку простягає
Мов світ увесь хоче
Загарбати...

Може й випадковим збігом є рядки про невські набережні: «Набережні 
Петербурга належать до числа найпрекрасніших споруд у Європі...» (де 
Кюстін); «А берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов несамовитий» 
(Шевченко). Та вперто впадає в очі подібність сприйняття Кюстіном 
і Шевченком немилосердного царського ставлення до будівничих Петер-
бурга: «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 набагато більше за Кюстіна, зокрема, про загибель на будівництві 
Петербурга десятків тисяч українських козаків:

О царю поганий,
Царю проклятий, лукавий,
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 
Бодянським для Шевченка, могла бути розповідь про те, як тримався на 
людях цар Микола І: «Він завжди позує і тому ніколи не буває природ-
ним...» Де Кюстін стверджував, що цар носив корсет, аби «відтягнути 
шлунок і груди». У Шевченка сказано коротко і вбивчо про царя й ца-
рицю: «Довгенько вдвох похожали, / Мов сичі надуті». Привертає увагу 
маркізове захоплення царським фейєрверком та ілюмінацією: «В цій льо-
довій 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 фейєрверк у Петергофі: «В петергофському парку можна 
проїхати милю, не побувавши двічі на одній і тій самій алеї; уявіть же 
собі цей парк у вогні!.. Мені передавали, що тисяча вісімсот чоловік запа-
люють за тридцять п’ять хвилин всі вогні парку... Треба мати багату уяву, 
щоб намалювати словами чарівну картину ілюмінації». Зрозуміло, що все 
це маркіз бачив у 1839 р. Одночасно з Шевченком! Ось що згадував 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, що бачив у царському оточенні, ко-
медією: «Російський двір нагадує театр, у якому актори зайняті виключно 
генеральними репетиціями. Актори і директор безплідно проводять усе 
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своє життя, готуючи, виправляючи і вдосконалюючи безкінечну громад-
ську комедію». Жанр своєї поеми Шевченко визначив як «комедію» за 
взірцем «Божественної комедії» Данте, перша частина якої — «Пекло» 
вийшла в 1842 р. у російському перекладі.

Чутливий до нових історичних деталей і штрихів Шевченко, можли-
во, дещо взяв у де Кюстіна. Та годі було б усерйоз думати, що французький 
аристократ був навчителем українського народного поета в осмисленні 
Росії. У свідомості небезталанного чужинця придворне оточення царя, 
«золотом облиті блюдолизи» ототожнювались з поняттям «народ» і саме 
за цією, відірваною від народу жменькою людей, де Кюстін часто-густо 
судив про справжню Росію та її народ. А Шевченко знав ціну не тільки 
високопоставленим «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.
Московською блекотою
В німецьких теплицях
Заглушені!.. Плач, Украйно!
Бездітна вдовице!

Як би там не було, книга де Кюстіна «Росія в 1839 році» є значним іс-
торичним твором про Росію та Москву гоголівських часів.

леонтьєвський провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 754).

лермонтов Михайло Юрійович (1814–1841) — російський поет. Го-
голь познайомився з Лермонтовим 9 травня 1840 р., коли влаштував іме-
нинний обід у Погодіна. Зустрічався й наступного дня. У Гоголевій записній 
книжці за 1842–1851 рр. занотовано: «лермонтов. стихотворения».

Народився в Москві неподалік від Красних воріт. У 1830–1832 рр. на-
вчався в Московському університеті водночас із Бодянським. Тоді жив на ву-
лиці Молчановка на Арбаті.

За словами Сергія Аксакова, Гоголь говорив, що Лермонтов-прозаїк буде 
вищим за Лермонтова-віршотворця. Гоголь захоплено оцінював лермон-
товську прозу: «Никто ещё не писал у нас такой правильной, прекрасной 

и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность 
жизни; готовился будущий великий живописец русского быта... Но вне-
запная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших 
поэтов». Наче й про себе сказав Микола Васильович...

Лермонтов — один з найулюбленіших поетів Тараса Шевченка. Він пи-
сав про Лермонтова:

Жива
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
І ми, читає оживаєм
І чуєм Бога в небесах.

У липні 1857 р. Шевченко неодноразово згадував російського поета в 
своєму щоденнику: «Наш великий Лермонтов». Або ще: «Ночь, лунная, 
тихая волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта очаро-
вательная пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, 
которые я невольно прочитал несколько раз как лучшую молитву Созда-
телю этой невыразимой гармонии...»

Вплив поезії Лермонтова позначився на Шевченкових творах «Сле-
пая», «Тризна», «Чого мені тяжко, чого мені нудно», «Пророк» тощо. 
Очевидець згадував, що в день смерті Шевченка томик Лермонтова ле-
жав у нього на столі, хоч в описі 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».

лешков Василь Миколайович (1810–1881) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 758).

лікування в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 131–133).

лодер Християн Іванович (1753–1832) — відомий московський медик, 
професор Московського університету, почесний член Петербурзької акаде-
мії наук. У 1828 р. відкрив у Москві на Остоженці, в Хілковому провулку, 
що зеленим парком спускався до Москви-ріки, «Заклад штучних мінераль-
них вод». Гоголів друг Михайло Максимович влітку 1823 р. слухав лекції 
Лодера на медичному факультеті університету, а згодом лікувався мос-
ковськими штучними мінеральними водами. Цим жваво зацікавився Го-
голь, який 2 липня 1833 р. просив у листі: «Уведомите, пожалуйста, какую 
пользу принесёт вам московский водопой и каким образом вы проводите 
на нём день свой». Пізніше Гоголь лікувався водами у німецького лікаря 
Вінцента Прізніца.
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Московський пошт-директор Олександр Яковлєв, який якось зустрі-
чався з Гоголем, писав про заклад Лодера: «...Всё устроено прекрасно, 
по-моему, лучше, нежели в Карлсбаде; есть комнаты в доме, галерея с за-
щитою от солнца и дождя, род террасы и, кроме того, обширный сад. 
Я нашёл множество дам и кавалеров, более 130 человек». Лікування 
полягало в тому, що пацієнти пили мінеральну воду, приймали ванни й 
обов’язково прогулювалися впродовж трьох годин (!) садом.

Заможних людей, які нагулювали собі здоров’я на садових доріжках, 
московські дотепники влучно назвали «лодырями»: «Лодыря гоняют. Мы 
сами видели, как из Москвы воду брали».

«Санаторій» Лодера діяв до середини ХІХ століття, але й після цього 
в Москві водолікувалень було найбільше серед приватних закладів — на 
Тверському, Страсному бульварах і в Сокольниках. На Спиридонівській вулиці 
діяв окремий заклад штучних мінеральних вод.

Про водолікування в Москві писала Гоголю за кордон Олександра 
Смирнова, і той відповів улітку 1846 р.: «Я рад, что ваше здоровье лучше 
и холодная вода помогла...» Микола Язиков також хвалився Гоголю з Мо-
скви: «Моё водолечение идёт хорошо: бодрит и укрепляет мои ноги»; «Я 
доволен водолечением...»

До речі, у 2010 р. на Остоженці (№ 25) відкрито сучасний Фітнес-центр 
«Доктор Лодер».

луб’янка велика й Мала вулиці — у М’ясницькій дільниці міста (те-
пер — район Китай-город).

Гоголь бував тут. У його записній книжці за 1841–1845 рр. є нотатка: 
«На лубянке, пройдя Кузнецкий мост...»

Мазепа Іван Степанович (прибл. 1639–1709) — див. «спалахи Гоголе-
вої українськості» (стор. 65–69).

Макарони (у Гоголевому приготуванні) — страва з прісного пшенично-
го тіста у вигляді сухих довгих трубочок. Особливо популярні в Італії, де 
багато часу провів Гоголь. Кажуть, що ніхто не міг з’їсти стільки макаро-
нів, як він. Широко вживалися у Москві.

Сергій Аксаков згадував, як на початку 1840 р. у Москві Микола Васи-
льович годував усіх макаронами власного приготування: «Третьего чис-
ла, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было 
дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр-пармезан и даже сли-
вочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковал ему, как 
сварить макароны... Когда подали макароны, которые, по приказанию 
Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах пе-
ред миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с 
аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными 

ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом пер-
цу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха 
и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим 
делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если 
б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно 
артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, 
то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с ве-
ликою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон 
и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались 
не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень 
удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на кото-
рую некоторые потом жаловались... Гоголь уже обыкновенно по суббо-
там приготовлял макароны».

Максимович Михайло Олександрович (1804–1873) — український уче-
ний, історик, мовознавець, фольклорист і природознавець, друг Гоголя.

Див. «У Москві у мене є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 251–281).

Мала Дмитрівка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 754).

Мала Нікітська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 755).

Малий афанасьєвський провулок — у Пречистенській дільниці міста 
(тепер — район Арбат), між Арбатською площею і Великим Афанасьєвським 
провулком. Назва — від ближньої церкви Афанасія і Кирила, яку неоднора-
зово бачив Гоголь.

Малий Знаменський провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 755).

Малий Ржевський провулок — в Арбатській дільниці міста (тепер — ра-
йони Арбат, Пресненський) між Поварською вулицею і Столовим провулком.

У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. є нотатка: «Рихтеру о 
Тоне и Ржевской церкви». Тобто, збираючись до відомого архітектора 
Федора Ріхтера, Гоголь хотів сказати йому про архітектора Костянтина 
Тона та Ржевську церкву.

Малий Ржевський провулок було названо на честь чудотворної ікони 
Ржевської Матері, що була знайдена в 1539 р. у Тверській губернії. На 
ній була зображена Божа Матір з дитиною і ліворуч — Святий Микола 
Чудотворець. Ікона зцілила багатьох людей, і за наказом Івана Грозного 
була доставлена в Москву, де з неї зняли копію, а також спорудили на її 
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честь в районі Старого Арбату дві церкви — біля Пречистенських воріт і на 
Поварській вулиці (знесені за радянських часів).

Малий театр — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 787).

Малиновський Дмитро Костянтинович (1825–1871) — дворянин, з 
1845 р. студент математичного факультету Московського університету, який 
не закінчив, згодом — підполковник артилерії, викладач математики у 
2-му Московському кадетському корпусі.

У 1846–1847 рр. написав Гоголю кілька великих листів, які вперше були 
опубліковані у ХІV томі Повного зібрання творів і листів Гоголя в сімнад-
цяти томах (2009). У листуваннi письменника це був єдиний значний за 
обсягом матеріал, досі не відомий читачам.

Уже в першому величезному листі, який писався кілька днів, Малинов-
ський заявив Гоголю: «Будьте уверены, что творения ваши не умрут, что 
вы оставите потомству славу о себе, не один человек поблагодарит вас 
от души, так, как я вас благодарю, не один человек позавидует моей учас-
ти обращаться к вам лично. И меня при случае не забудьте, если станете 
в иную минуту перебирать знакомые лица, припомните, что есть в Мо-
скве человек, который читает ваши сочинения с отрадою и благода-
рит вас за них...» (виділено мною. — В. М.).

Гоголь відповів Малиновському з Неаполя 10 березня 1847 р. і, зокрема, 
зазначив: «Мысль ваша описывать современный окружающий вас люд, 
по поводу моих „Мертвых душ“, очень умна, и я уверен, что это принесёт 
пользу обоюдную как мне, так и вам, а, может быть, даже и самой публи-
ке, если окажется в ваших записках кое-что приличное знать и другим и 
по этому случаю стоющее быть опубликованным».

Письменником Малиновський не став, але в квітні 1850 р. завершив 
роботу над статтею «Про те, як треба розуміти смішне у творах Гоголя», 
яку відразу й передав Миколі Васильовичу. Малиновський також опублі-
кував у 1860-х рр. спогади про Гоголя. Скажімо, він залишив цікавий опис 
Гоголевої зовнішньості, який нині мало використовується:

«Небольшой рост, солидый сюртук, бархатный глухой жилет, высокий 
галстух и длинные темные волосы, гладко падавшие на острый профиль. 
Разговаривая или обдумывая что-нибудь, Гоголь протряхивал головой, 
откидывая волосы назад, или иной раз вертел небольшие красивые усы 
свои; при этом бывала и добродушная, кроткая улыбка на его лице, ког-
да он, доверчиво разговаривая, поглядывал нам в лицо. Когда беседа не 
оживляла его, он сидел, немного откинувшись назад и несколько сгор-
бившись, как будто утомленный или углубленный в продолжительную 
думу. Бывали также минуты, когда он быстро ходил и почти бегал по ком-
нате, говоря, что этого требует его нездоровье и остывшая будто бы его 
кровь».

Ще один характерний сюжет зі спогадів Малиновського:
« — „Скажите, Николай Васильевич, — спрашивал я, — как так мас-

терски вы умеете представлять всякую пошлость? Очень рельефно и 
живо!“ Легкая улыбка показалась на его лице, и после короткого мол-
чания он тихо и доверчиво сказал: — „Я представляю себе, что черт, 
большею частью, так близок к человеку, что без церемонии садится 
на него верхом и управляет им, как самою послушною лошадью, за-
ставляя его делать дурачества за дурачествами“. Суетных образов 
молодых людей Гоголь любил называть щелкоперами и говорил, что 
они большею частью незнакомы с чертом потому, что сами для него 
вовсе неинтересны, и он их оставляет самим себе без всякого внима-
ния с своей стороны, в полной уверенности, что они не уйдут и сами 
от него.

— „Разве, разве, — прибавил он, — когда-нибудь он спрячет у них пер-
чатку, и они долго потом ее ищут; вот все проделки его с ними“.

Когда разговор заходил о „Мертвых душах“ и о втором томе, то Гоголь 
всегда говорил, что надеется вывести в нем личности крупнее предше-
ствующих».

На спогади Малиновського звернув увагу ще Вікентій Вересаєв, але в 
своїй книзі «Гоголь в жизни» він не залишив жодних біографічних даних 
про нього.

Деякими своїми рисами Малиновський послужив прототипом образу 
Андрія Тентетникова у другому томі «Мертвых душ».

Сім’я Малиновського мала невеликий будинок у Москві, і 7 верес-
ня 1848 р. Гоголь, який щойно приїхав до Москви після шестирічної 
відсутності, зайшов до свого молодого дописувача, але не застав його 
вдома.

29 грудня 1849 р. Гоголя відвідав товариш Малиновського М. І. Орлов з 
проханням допомогти Малиновському, який тоді служив у артилерійській 
бригаді. Відомо, що Гоголь зустрічався з Малиновським у січні 1850 р., 
коли подарував йому Біблію.

Див. також «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 763).

Малиновський Олексій Федорович (1762–1840) — російський істо-
рик, архівіст, археограф, перекладач, письменник, автор праці «Обо-
зрение Москвы» (1820), яка є фактично рідкісним путівником перед-
гоголівською Москвою. Випускник Московського університету шість 
десятиліть працював у Московському архіві Колегії закордонних 
справ. Дружив з Пушкіним, Карамзіним, Дашковою, Жуковським. Жив 
на вулиці М’ясницькій (пізніше — будинок № 43). Тут у нього часто бував  
Пушкін.

Див. Малиновский А. Ф. Историческое обозрение Москвы. — М.: Вече, 
2007.
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Манеж — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 788).

Маркевич Микола Андрiйович (1804–1860) — див. «Я маю намір осну-
ватися в Москві» (р. 2, стор. 183).

Маркович Олександр Михайлович (1790–1865) — див. «адресуйте 
мені в Москву» (р. 5, стор. 744, 754).

Маросейка вулиця — в Басманній дільниці Москви (тепер — Басман-
ний район), між площею Ільїнські ворота і вулицею Покровка. У Гоголевій 
записній книжці за 1842–1851 рр. занотовано: «Аптекарские товары на 
Маросейке». 20 березня 1858 р. Шевченко занотував у щоденнику, що 
після відвідин Кремля вийшов «на Ильинку и потом на Покровку». Вули-
ця Маросейка не згадується, але в поетовому записі немає помилки. По-
кровка, подібно до всіх радіальних вулиць Москви, починалася в давнину 
як дорога. Внаслідок розширення Москви довжелезний шлях ділився на 
окремі відрізки-вулиці, які москвичі для зручності називали своїми, на-
родними іменами. Скажімо, вже з ХVII століття початок вулиці Покров-
ка — від Ільїнки до Покровських воріт — називався в народі Маросейкою, 
проте офіційно цю назву було прийнято лише наприкінці першої поло-
вини ХIХ століття.

Шевченко про це, напевне, не знав, але відразу після Ільїнки він ішов 
уже Маросейкою. Саме на ній у ХVII–ХVIIІ століттях знаходився Мало-
російський постоялий двір (навпроти Златоустинського провулка, на 
місці сучасних будинків №№ 9 і 11). Тут зупинялася свита офіційних 
представників гетьманів України та інші малоросійські гості Москви. 
Скорочена назва постоялого двору — Маросейка — надала ім’я вулиці (у 
1954–1990 рр. — вулиця Богдана Хмельницького).

У старовинних палатах на Маросейці провів останні роки життя напри-
кінці ХVІІІ століття князь, генерал-фельдмаршал, переможець над тур-
ками Микола Рєпнін, з іменем якого пов’язані Кючук-Кайнарджійський 
мир і Яський договір. На розі Маросейки й Луб’янського проїзду на по-
чатку ХІХ століття жила дружина Олексія Розумовського Варвара Пе-
трівна, уроджена Шереметєва. З Маросейкою (№ 15) пов’язано ім’я іс-
торика Миколи Бантиша-Каменського, який до нашестя Наполеона мав 
тут своє володіння. Недалеко від Малоросійського постоялого двору на-
прикінці ХVIII століття було зведено церкву Трійці, що в Хохловці — так 
називалася слобода вихідців із України, що утворилася в ХVII столітті. 
Пам’ять про неї збереглася в сучасних назвах Хохловської площі та Хох-
ловського 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 мо-
сквознавця Михайла Пиляєва читаємо: «Мазепа два раза был в Москве.  

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». В ХVII столітті Маросейкою царі їздили в заміські садиби. 
В ХIХ столітті тут жили багаті купці, зокрема, Олександр Сапожников, до 
якого і йшов Шевченко.

Цікаво, що в ХVII столітті Маросейкою називався також один із про-
вулків, що виходив на Поварську вулицю (можливо, нинішній Мерзляків-
ський провулок). Це свідчить про чималу скупченість вихідців із України 
і в арбатському ареалі. До речі, назва Маросейка настільки старовинна, 
що на початку 60-х рр. ХIХ століття вона навіть була у поета Петра Вязем-
ського символом старої Росії:

Русь в кичке, в красной душегрейке,
Она как будто за сто лет
Живет себе на Маросейке,
А до Европы дела нет.

Масниця (сідмиця сирна) — тиждень, який передує Великому посту. 
Впродовж нього не вживається м’ясо, але дозволяються молочні продук-
ти, риба та яйця.

Останню Масницю в своєму житті Гоголь зустрів у Москві, у смертному 
1852 р. Віра Аксакова згадувала, що 3 лютого 1852 р., коли Гоголь був у них, 
зайшла мова про черговий вечір українських пісень. Микола Васильович 
сказав: «Когда же? Уже лучше на масленице». В цей час популярними 
були вареники. Побутувала навіть приказка: «Постійте, варенички, при-
йде на вас масниця». Та Гоголь, який любив вареники, вже втратив інтер-
ес до цього боку життя. Відомо, що Олександра Смирнова залишила таке 
свідчення: «После долгого мясоеда настала сырная неделя „масленица“». 
Нащокин и Щепкин позвали Гоголя на блины в трактир Бубнова. Когда 
они за ним пришли, он наотрез отказался. Щепкин начал кощунствовать. 
Он его взял за ушко: „Ты когда-нибудь будешь за эти слова раскаиваться, 
смотри, чтобы не было поздно“».

На масничному тижні, 5 лютого, Гоголь їздив до свого духівника отця 
Іоанна Нікольського в церкву преподобного Савви Освяченого, а 7 лю-
того сповідався у нього й причастився. Цікаві й маловідомі спогади про 
останню Масницю Гоголя залишив лікар Олексій Тарасенков: «Во всю 
масленицу после вечерней дремоты в креслах, оставаясь один, по ночам, 
при всеобщей тишине, он вставал и проводил долгое время в молитве, со 
слезами, стоя перед образами. Ночью с пятницы на субботу (8–9 февра-
ля) он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произош-
ло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал он 
за приходским священником, объяснил ему, что он недоволен недавним 
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причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать его, 
потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь по-
читает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в 
нем ничего опасного, уговорил его оставить это до другого времени. По-
видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал 
размышлений, глубоко его потрясавших».

Думка про смерть вже не залишала Гоголя.

Мезонін — верхній поверх або надбудова над середньою частиною 
житлового будинку, часто з балконом. У Москві широко використовував-
ся у ХІХ столітті в малоповерховому будівництві.

Меморіальна кімната, присвячена Тарасу Шевченку й Михайлу Гру-
шевському в Національному культурному центрі України в Москві — від-
крита 27 квітня 2005 р. у приміщенні магазину «Українська книга» Культур-
ного центру. В ній експонуються копії архівних документів, фотографій, 
інших матеріалів, що розповідають про перебування Шевченка й Грушев-
ського в Москві. В експозиції представлені понад десять книг, виданих 
Культурним центром України в Москві на початку ХХІ століття з проблем 
московського шевченкознавства та про діяльність Культурного центру.

Меншикова вежа — в Архангельському провулку М’ясницької дільни-
ці міста (тепер — Басманний район). 

Вежу було зведено на початку ХVІІІ століття під керівництвом випус-
кника Києво-Братської колегії, українського архітектора, художника 
і скульптора Івана Зарудного. В ХVІІ столітті на тому місці була церква 
Гаврили Великого, а коли ці землі перейшли до сподвижника Петра І 
Меншикова, він повелів її розібрати й побудувати нову церкву — архан-
гела Гаврила. В офіційному «Алфавитном указателе к плану Мясницкой 
части» зазначено: «Гавриила Архангела, что в Меньшиковой башне, в 
Архангельском пер.» У народі називали коротше — «Меншикова вежа». 
В дореволюційному виданні читаємо наче саме про Меншикову вежу: 
«Украинское стремление форм храма вверх, отвечающее руководящей 
мысли стремления религиозно настроенного духа к небесам, и украин-
скую „ярусность“, т. е. наслоение уменьшающихся четвериков и восьме-
риков в форме столба или башни». Письменник, інтелектуал, москвоз-
навець Олег Волков, який називав Івана Зарудного «талановитим сином 
України», захоплювався Меншиковою вежею — «одним із найпоетичні-
ших і найдосконаліших пам’ятників російської архітектури». (Волков 
О. Москва дворянских гнёзд. — М.: Алгоритм, 2007. С. 172, 178, 181). За 
оцінкою сучасного москвознавця Рустама Рахматулліна, Зарудний і буді-
вельники «відкрили своєю вежею нове століття, маніфестували новий 
стиль — барокко — і взагалі Європу».

Меншикова вежа вважалася «сестрою» Івана Великого. Її висота спо-
чатку навіть перевищувала на один метр відому дзвіницю, але згодом 
у верхівку вежі влучила блискавка, її охопила пожежа, і після віднов-
лення вона стала помітно нижчою. В народі говорили, що так Бог по-
карав будівельників за порушення благочестивої московської традиції. 
Тим більше, що після пожежі Меншикова вежа перестала бути право-
славною церквою: відреставрована в 1773–1779 рр., вона використову-
валася для масонських зібрань. Тільки в 1863 р. Меншикову вежу було 
відновлено як храм і освячено. До речі, вежа була одним із перших у 
Москві храмів, де з’явилася сюжетна скульптура: рельєфні зображення 
над входами — «Вхід у Єрусалим», архангели Гаврило й Михайло; зобра-
ження херувимів у капітелях колон і пілястр; рельєфні композиції на 
євангельські сюжети тощо. На вході до церкви тепер висить дошка з 
написом, що вона збудована Зарудним. На жаль, Меншикову вежу вже 
давно не можна побачити у всій повноті, бо вона перекрита з боку Ар-
хангельського провулка церквою Федора Стратілата, зведеною ще на 
початку ХІХ століття.

Мертвий провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 756).

Микити великомученика у старій Басманній слободі церква — див. 
«адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 789).

«Микола Гоголь» — проект, який здійснюється у Національному куль-
турному центрі України в Москві. Цей сегмент системної пропаганди 
життя і творчості Гоголя заслуговує на окрему увагу і подальший розви-
ток, вимагає нових підходів і постійного поповнення. Торкнуся лише де-
яких моментів цієї роботи.

Проект було започатковано у червні 2008 р. відкриттям персональ-
ної виставки живопису та графіки народного художника Росії, академіка 
Російської академії живопису, скульптури і архітектури Анатолія Зикова, 
присвяченої творчості Миколи Гоголя. У жовтні-листопаді того ж року 
пройшла виставка творів студентів Київської дитячої академії мистецтв 
«Мій Гоголь». У відкритті виставки взяли участь президент Академії мис-
тецтв України, ректор Національної академії образотворчого мистецтва 
і архітектури, професор, народний художник України, лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка Андрій Чебикін і ректор 
Київської дитячої академії мистецтв, академік Академії мистецтв Украї-
ни, професор, народний артист України Михайло Чембержі.

На початку 2009 р. у Центрі відбулася зустріч з літературознавцем Іри-
ною Монаховою на тему: «Сучасне гоголезнавство (нові публікації про 
Миколу Гоголя)». Полтавське земляцтво провело міжнародну науково-
практичну конференцію, присвячену 200-річчю від дня народження Ми-
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коли Гоголя. У Центрі було відкрито книжкову експозицію з нагоди Гого-
левого ювілею.

27 березня 2009 р. генеральний директор Центру взяв участь у від-
критті Меморіального музею і наукової бібліотеки «Дім Гоголя». Він пе-
редав музею книги, видані Культурним центром, і ювілейну збірку творів 
Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» (К.: Либідь, 2008).

До 200-тої річниці від дня народження Миколи Гоголя у Національно-
му культурному центрі було відкрито персональну виставку графічних 
творів члена Національної спілки художників України, заслуженого ху-
дожника України, лауреата Національної премії України імені Тараса 
Шевченка Сергія Якутовича. У рамках цієї виставки відбулася презента-
ція ювілейного видання — збірки творів М. В. Гоголя «Вечори на хуторі 
біля Диканьки» (К.: Либідь, 2008), у якій взяла участь директор Держав-
ного спеціалізованого видавництва «Либідь» Олена Бойко.

У квітні 2009 р. у Центрі відбувся літературно-музичний вечір, орга-
нізований Луганським земляцтвом, на якому були прочитані уривки 
з творів Гоголя, показані сцени з вистав за його творами, прозвучали 
арії з опер за творами письменника та його улюблені пісні. Режисером-
постановником вечора був народний артист Російської Федерації Олек-
сандр Голобородько.

Полтавське земляцтво відсвяткувало Гоголів ювілей, привізши до 
Центру артистів Полтавського обласного драматичного театру, які 
показали уривки з вистав спектаклів за творами Гоголя. Багато Гого-
левих шанувальників зібрало прослуховування компакт-диску «Микола 
Гоголь. Останні дні» (за спогадами сучасників), створеного за участю 
Центру.

В ювілейні дні Центр організував участь московських українців у від-
критті пам’ятника Миколі Гоголю (автор — народний художник Росій-
ської Федерації Олександр Бурганов) біля середньої загальноосвітньої 
школи № 59 ім. М. В. Гоголя та відвідання виставки «Гоголівський бульвар: 
художній світ М. В. Гоголя у документальних пам’ятках ХІХ–ХХ століть» 
у Державному музеї О. С. Пушкіна на вул. Пречистенка. Було організовано 
також відвідання нової експозиції «Дому Гоголя».

В ювілейному році в Культурному центрі відбулася вистава Муніципаль-
ного драматичного театру «Наш дім» (м. Хімки, Московська область) за 
твором Гоголя «Старосвітські поміщики» та вистава «Вечори на хуторі» 
(фантазії на теми оповідань М. В. Гоголя) Театру етнічного танцю «Магік-
балет».

У березні 2010 р. у рамках проекту «Микола Гоголь» до Центру приїхав 
Харківський театр для дітей та юнацтва з виставою «Ніч перед Різдвом», 
а в квітні учні Української недільної школи Національного культурного 
центру подивилися виставу Молодіжного театру під керівництвом Вячес-
лава Спесивцева «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Квітень 2010 р. ознаменувався презентацією у Центрі книги «Родосло-
вие Н. В. Гоголя» за участю директора Меморіального музею і наукової 
бібліотеки «Дім Гоголя» Віри Вікулової. У вересні відбувся літературно-
музичний вечір «Від Гоголя до Рубцова», у якому взяли участь науковий 
співробітник «Дому М. В. Гоголя», поетеса, літературознавець, автор кни-
ги «От Гоголя к Рубцову» Олена Митарчук і представники Московського 
Рубцовського центру — член Спілки композиторів Росії Юрій Кириєнко-
Малюгін, заслужена артистка Росії Зінаїда Волхонська-Льогкая, актриса 
Марія Любимова.

У рамках проекту «Микола Гоголь» Центр видав у 2010 р. книгу «Укра-
їнська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бо-
дянський. Микола Гоголь)». Енциклопедія-хроноскоп «Гоголівська Мо-
сква», яку читач тримає в руках, увінчує цей проект у 2011 р.

Миколаївський вокзал у Москві — побудовано у 1844–1851 рр., тобто 
під час Гоголевої присутності в Москві, на Каланчовській (тепер — Комсо-
мольській) площі за проектом Костянтина Тона. Миколаївським називав-
ся у 1856–1924 рр. З нього Шевченко від’їжджав з Москви до Петербурга 
26 березня 1858 р.

Див. також «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 102).

Миколи в Плотниках церква — знаходилася на перетині Арбатської ву-
лиці та Плотникового провулка. Москвознавець Іван Кондратьєв зазначав, 
що церква на цьому місці була з початку XVI століття, проте дерев’яна. 
Інші джерела свідчать, що попередній храм, відомий з 1625 р., неоднора-
зово горів. Церква Миколи Чудотворця побудована в 1670 р. У 1771 р. зве-
дена нова триярусна дзвіниця, яку прекрасно видно на фотографії, вміще-
ній у книзі. В 1812 р. церква була повністю розграбована французами, але 
швидко відновлена діяльність, а у 1853 р. було перебудовано її трапезну. 
Наприкінці XIX століття Миколу в Плотниках обновили.

Щодо назви Кондратьєв писав: «Относительно названия „в Плотни-
ках“ есть два предположения. Первое: здесь, между улицами Никитской 
и Арбатской, жили царские плотники. Второе: здесь при Иване III были 
поселены новгородские жители Плотницкого конца или слободы. Послед-
нее предположение достовернее, так как подтверждается некоторыми 
историческими данными». Втім зрозуміло, що назва церкви Святого Ми-
коли — «в Плотниках» — походить від теслярів, які жили тут слободою.

Восени 1916 — навесні 1917 рр. неподалік від церкви, на Арбаті, 55, 
жив Михайло Грушевський, який писав, що поселився «між двома церк-
вами». Другою була церква Живоначальної Трійці на Арбаті.

Миколи святителя в столпах церква — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 789).
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Миколи святителя в Хамовниках церква — див. «адресуйте мені 
в Москву» (р. 5, стор. 790).

Миколи Чудотворця у старому ваганькові церква — див. «адресуй-
те мені в Москву» (р. 5, стор. 790).

Миколи Явленого церква на арбаті — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 790).

Мініну козьмі і Пожарському Дмитру пам’ятник — Гоголь не міг 
не бачити його, буваючи на Красній площі. Це був перший пам’ятник 
у всій Москві. Про нього тоді писали: «Единственным и достойней-
шим украшением самой площади служит великолепный памятник из 
бронзы Минину и Пожарскому». Автором пам’ятника був український 
скульптор Іван Мартос, який виліпив національних героїв Росії зі своїх 
синів. Письменник Іван Шишов радить усім землякам, які почувають-
ся в Москві самотньо, приходити до цього, українського за своїм похо-
дженням, пам’ятника. У Шевченка Мартос побіжно згадується в одному 
з листів (квітень 1856 р.) як учитель знайомого йому скульптора Івана 
Тимофєєва.

У Москві та й в Росії цьому пам’ятникові надавали величезного зна-
чення, що вилилося в написі на ньому: «Гражданину Минину и князю По-
жарскому — благодарная Россия лета 1818». Недарма Микола Станкевич 
зробив ще й поетичну «Надпись к памятнику Пожарскому и Минину»:

Сыны Отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли, — вам слава достоянье!
Вам лучший памятник — признательность граждан,
Вам монумент — Руси святой существованье!

Міщанин — особа, яка належала до міщанства — соціальної групи лю-
дей, що складалася з дрібних торгівців, ремісників, нижчих службовців. 
До 1863 р. міщани підлягали тілесним покаранням.

Міщанська 2-га вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 756).

Міщанська 3-тя вулиця (тепер — вулиця Щепкіна) — знаходилася у 
Міщанській дільниці міста (тепер — Міщанський район). Назву одержа-
ла від утвореної в 1671–1672 рр. Міщанської слободи, що була заселена 
поляками і вихідцями з різних міст Польщі — українцями, білорусами, 
литовцями. З 1859 р. на цій вулиці жив Гоголів друг Щепкін. У 1858 р. на 
3-й Міщанській бував Шевченко з Щепкіним у Миколи Кетчера, Євгена 

Якушкіна, на цій вулиці також мешкав Іван Бабст, а з 1859 р. — Михайло 
Щепкін. Тепер у будинку № 47 знаходиться Будинок-музей М. С. Щепкіна.

Млинці — їх Гоголь вважав характерною московського ознакою: «Мо-
сква — старая домоседка, печёт блины...» У Володимира Даля: «Род хле-
бенного из жидко растворённого теста, поджареного лепешкой на ско-
вородке».

Відомо, що в лютому 1844 р. у Ніцці Гоголь був на млинцях у Олександри 
Смирнової. У записці, відправленій графу Володимиру Сологубу 10 лютого 
1849 р. або 2 березня 1850 р. з будинку Тализіна, Гоголь писав: «Завтра, 
т. е. в пятницу, около 5 часов, граф Толстой ждёт вас к блинам. А с ним 
вместе и я». Млинці користувалися в Москві особливою популярністю на 
Масницю. Сестра Миколи Станкевича повідомляла рідних 22 лютого 1849 
р.: «Масленицу мы провели следующим образом: первые блины (7 февра-
ля) ели у Щепкиных с хорошею осетриною и икрою; потом (8 февраля) 
были блины у нас...» Є свідчення, що Михайло Щепкін і Павло Нащокін на 
Масницю у 1852 р. запросили Гоголя на млинці у трактир Бубнова, але той 
відмовився. Відомо також, що на початку лютого того ж року Щепкін при-
їхав до Гоголя і намагався розвеселити Гоголя: «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» (Олексій Тарасен-
ков). Гоголь обіцяв приїхати, але за млинцями вони вже не сиділи...

Побутописець Москви Іван Кокорев, розповідаючи про вуличного тор-
гівця млинцями, писав: «Не гневайтесь, читатель, что я осмеливаюсь 
занимать ваше внимание таким ничтожным человеком, как блинник...» 
Але насправді передав нам століття потому свою повагу й любов до цьо-
го простого непоказного москвича, залишивши на додачу його голосову 
приповідну рекламу:

С самого жару,
По грошу за пару!
Вались, народ,
От всех ворот,
Обирай блины,
Вынимай мошны!

Ще одне примовляння з іншого джерела:

Вот блины-блиночки!
Кушайте, милые дочки!
Ну что за блины!
И сочные, и молочные,
И крупичестые, и рассыпчистые!
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Молитва у Гоголевому розумінні. Про молитву за себе, як узвичаєний 
релігійний текст, який промовляється вірником при звертанні до Бога, 
Гоголь часто просив у своєї матері Марії Іванівни, у Надії Шереметєвої, ін-
ших своїх друзів. Скажімо, 26 жовтня 1848 р. писав з Москви Шереметє-
вій: «Что же касается молитв ваших, то за них, верно, будет благодарить 
душа моя вечно». Її ж просив у Москві 11 лютого 1850 р. у записці з однієї 
фрази: «Мне сегодня опять как-то не весьма хорошо, прошу вас покрепче 
обо мне помолиться». Матері писав у останньому листі на початку смерт-
ного лютого 1852 р.: «Благодарю вас, бесценная моя матушка, что вы обо 
мне молитесь. Мне так всегда бывает сладко в те минуты, когда вы обо 
мне молитесь! О, как много делает молитва матери!.. О, как нужны нам 
молитвы ваши!..»

До молитви Гоголь постійно й настійно закликав своїх рідних і друзів. 
У листі з Москви до матері та сестер наприкінці березня 1849 р. настав-
ляв: «Нужно много молиться. Мы сами виноваты и по грехам терпим на-
казанье Божье... О, нужно нам теперь крепко молиться! Молиться о том, 
чтобы вразумил Бог, как нужно вести жизнь, чтоб от неустройства и не-
бреженья нашего не терпели другие. Прежде всего я прошу вас молить-
ся обо мне ото всех сил, сколько станет общего, соединенного усердия 
вашего и любви ко мне, чтобы не отступался от меня Бог и дал мне ум и 
силы исполнять свои обязанности...»

Своє розуміння молитви Гоголь глибоко розкрив у листі до Миколи 
Язикова від 4 листопада 1843 р. у контексті поради щодо того, як досягти 
творчого письменницького натхнення:

«Остаётся испросить вдохновенья. Как это сделать? Нужно послать 
из души нашей к Нему стремление: чего не поищешь, того не найдешь, 
говорит пословица. Стремление есть молитва. Молитва не есть словес-
ное дело; она должна быть от всех сил души и всеми силами души; без 
того она не возлетит. Молитва есть восторг. Если она дошла до степени 
восторга, то она уже просит о том, чего Бог хочет, а не о том, чего мы хо-
тим. Как узнать хотение Божие? для этого нужно взглянуть разумными 
очами на себя и исследовать себя: какие способности, данные нам от 
рождения, выше и благороднее других, теми способностями мы должны 
работать преимущественно, и в сей работе заключено хотение Бога, 
иначе они не были бы нам даны. Итак, прося о пробуждении их, мы бу-
дем просить о том, что согласно с его волею. Стало быть, молитва наша 
прямо будет услышана. Но нужно, чтобы эта молитва была от всех сил 
души нашей. Если такое постоянное напряжение хотя на две минуты 
в день соблюсти в продолжение одной или двух неделей, то увидишь 
ее действия непременно. К концу этого времени в молитве окажутся 
прибавления. Вот какие произойдут чудеса: в первый день еще ни ядра 
мысли нет в голове твоей, ты просишь просто о вдохновении. На дру-
гой или на третий день ты будешь говорить не просто: дай произвести 

мне, но уже: дай произвести мне в таком-то духе. Потом на четвертый 
или пятый, — с такою-то силою, потом окажутся в душе вопросы: какое 
впечатление могут произвести задумываемые творения и к чему могут 
послужить? И за вопросами в ту же минуту последуют ответы, которые 
будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова, что весь состав 
уже сам собою превратится в восторг; и к концу какой-нибудь другой 
недели увидишь, что уже всё составилось, что нужно. И предмет, и зна-
ченье его, и сила, и глубокий внутренний смысл, словом — все, стоит 
только взять в руки перо, да и писать. Но повторю вновь: молитва долж-
на быть от всех сил души».

Проникнення в молитву й богослужіння показує Гоголева праця 
«Размышления о Божественной Литургии».

«Молодик» — український літературно-художній збірник, який ви-
давався у 1843–1844 рр. Іваном Бецьким за допомогою Григорія Квітки-
Основ’яненка, Миколи Костомарова та ін. Три книги видано у Харкові й 
одну — у Петербурзі.

У «Молодику» за 1844 р. було надруковано літографію С. Поля з пор-
трета Гоголя роботи К. П. Мазера, а також факсиміле підпису письмен-
ника. Дізнавшись про це, Гоголь писав 1 жовтня 1844 р. у Москву Мико-
лі Язикову: «Скажи Шевыреву, чтобы он объявил в Москвитянине, что 
мне крайне было неприятно узнать, что без моего спросу и позволения 
в каком-то харьковском повременном издании приложили мой портрет 
и какие-то facsimile записки или тому подобное. Чтобы он объявил, что 
подобным мошенничеством не занимались прежде книгопродавцы, ка-
ким ныне занимаются литераторы... Попроси также Погодина, чтобы он 
написал письмо к Бецкому в Харьков, он его кажется знает, с запросом, 
каким образом и какими путями портрет мой зашел к нему в руки. Все 
нужно сделать скорее».

Утім, ще в № 11 «Москвитянина» за 1843 р. Михайло Погодін опубліку-
вав без відома Гоголя літографію Павла Зенькова з портрета письменни-
ка роботи Олександра Іванова. З цього приводу Гоголь обурювався в лис-
ті від 26 жовтня 1844 р. до Язикова:

«Каков между прочим Погодин и какую штуку он со мною сыграл 
вновь! Я воскипел негодованием на Бецкого за помещение моего пор-
трета, и надобен же такой случай: вдруг сам Бецкий является из Харь-
кова во Франкфурт для принятия от меня личного распекания. От него 
я узнаю, что Погодин изволил еще в прошлом году приложить мой пор-
трет к Москвитянину, самоуправно, без всяких оговорок, точно как буд-
то свой собственный, между тем как из-за подобных историй у нас уже 
были с ним весьма сурьезные схватки. И ведь между прочим пришипил-
ся, как бы ничего не было (и никто из моих приятелей меня об этом не 
уведомил!). Я не сержусь теперь пото му только, что отвык от этого, но 
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скажу тебе откровенно, что большего оскорбления мне нельзя было при-
думать». 12 листопада 1844 р. у листі до того ж Язикова додавав: «У меня 
только одна вещь и была — портрет, именно на ёё-то он весь обломился 
всей своей медвежьей натурой».

Запал обурення не згас і до кінця року, коли у грудні Гоголь звертався 
вже до Шевирьова: «Я отдал этот портрет Погодину как другу, по усилен-
ной его просьбе, думая, что он, в самом деле, ему дорог как другу, и никак 
не подозревая, чтобы он опубликовал меня... 

Но, друг мой, ведь я знал, что меня будут выдирать из журналов. По-
верь мне, молодежь глупа. У многих из них бывают чистые стремления; 
но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов. 
Если в эти идолы попадет человек, имеющий точно достоинства, это 
бывает для них еще хуже. Достоинств самих они не узнают и не оценят 
как следует, подражать им не будут, а на недостатки и пороки прежде все-
го бросятся: им же подражать так легко! Поверь, что прежде всего будут 
подражать мне в пустых и глупых вещах».

Погодін виправдовувався й пояснював свій вчинок у листі до Гоголя в 
березні 1847 р.: «Мне недавно сказали, что ты был взбешён помещением 
портрета в „Москвитянине“. Я не мог этого предполагать. Я думал даже 
сделать тебе маленькое удовольствие, а твоим почитателям большое. Ни-
какой другой мысли не было и не могло быть... Впрочем, если ты сердил-
ся и сердишься, то извини меня».

Це писалося вже після того, як у «Заповіті», що відкривав «Выбранные 
места из переписки с друзьями», Гоголь заявив: «Завещаю... но я вспо-
мнил, что уже не могу этим распоряжаться. Неосмотрительным образом 
похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опу-
бликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не 
нужно, я не хотел этого...»

Утім, мила Гоголевому серцю Надія Шереметєва у лютому 1847 р. ра-
дила йому: «...Дивлюсь, как уметь себе позволить без ведома располагать 
чужим портретом. Но уже оно сделано, остаётся пожалеть и помолиться 
о человеке, которой позволяет себе подобные вещи, а самому принять 
это происшествие с смирением».

Нагадаю, що це все стосується московського друга Гоголя — Погодіна. 
Що ж до Бецького, то він невинний перед земляком. Більше того, Бець-
кий зробив добру справу. Хоча Віссаріон Бєлінський писав, що портрет 
Гоголя в «Молодику» доволі невдалий, а Гоголь обурювався з приводу 
його публікації, українські читачі «Молодика» мали змогу побачити зо-
браження улюбленого автора. Між іншим, і Гоголь просив Шевирьова у 
грудні 1844 р.: «Если можешь... присовокупить две книжки Молодика за 
1844 год, то обяжешь».

Важливо зазначити, що у другій частині (книзі) «Молодика» за 1843 р. 
уперше з’явилися прізвища Шевченка й Бодянського. У ньому було опубліко-

вано Шевченкові вірші «Думка» («Тяжко-важко в світі жити...»), «Н. Мар-
кевичу» і баладу «Утоплена». Бодянський опублікував усього чотири ряд-
ки, написані ще у студентські роки, під назвою «Кирилові Розуму».

Москва-ріка — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 82, 87, 88, 133). 

«Москвитянин» — російський щомісячний літературно-художній жур-
нал, виходив у 1841–1856 рр. у Москві. Редактор-видавець — М. Погодін. 
З самого початку Володимир Даль писав Погодіну: «Все ждут, что-то бу-
дет в Москвитянине Гоголя? Его сотрудничество, кажется, непременно 
расширит круг журнала; Гоголя любят все, для него между читателями 
нет партий». У «Москвитянине» (1843, № 11) було вміщено рецензію ін-
спектора Чернігівської гімназії Федора Кітченка на Шевченкову поему 
«Гайдамаки». В 1844 р. Шевченко просив Бодянського продати в Москві 
книги «Тризна» та «Гамалія» через контору «Москвитянина».

У серпні 1843 р. Гоголь просив Сергія Аксакова: «Перешлите мне, если 
найдёте оказию, Москвитянин за этот год: там есть статьи, меня инте-
ресующие очень». На початку 1845 р. у листі до Миколи Язикова Гоголь 
вигукнув: «И „Москвитянин“, издаваясь уже четыре года, не вывел ни од-
ной сияющей звезды на словесный небосклон!»

Ще в середині жовтня 1844 р. Язиков розповідав у листі до Гоголя: «В 
Москву приехал Иван Васильевич Киреевский, пытавшийся взять на 
себя редакцию „Москвитянина“. Было много съездов и переговоров, но 
все кончилось пшиком. „Москвитянин“ будет издаваться и в 1845 г. и в 
прежнем основании. Жаль мне этого. И. Киреевский поднял бы его и 
дал бы ему весу и духу — и дело вышло дельное, и пошло бы ходко. Дея-
тельность И. Киреевского разбудила бы деятельность многих молодых и 
даже немолодых людей, дремлющих и зевающих теперь, потому только, 
что им не к кому пристать и не с кем идти». Гоголь симпатизував Киреєв-
ському. Наприкінці 1844 р. писав Шевирьову: «Киреевскому и всей братии 
отдай поклон, поздравление с Новым годом и желание искреннее вся-
ких успехов журналу. И скажи ему, что хотя я и не даю никакой статьи в 
Москвитянин по причине нищенства, но что Жуковский мною заставлен 
сделать для Москвитянина великое дело, которого, без хвастовства, по-
будителем и подстрекателем был я. Он вот уже четыре дни, бросив все 
дела свои и занятия, которых не прерывал никогда, работает без устали, 
и через два дни после моего письма Москвитянин получит капитальную 
вещь и славный подарок на новый год». Тоді ж Гоголь у листі до Сергія 
Аксакова радив Костянтину Аксакову взяти участь у роботі «Москвитяни-
на»: «Теперь „Москвитянин“, как я слышал, перешёл к Ивану Василье-
вичу Киреевскому. Вероятно, это возбудит во многом рвение к трудам. 
Константин Сергеевич может множество приготовить прекрасных фи-
лологических статей».
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На певний час «Москвитянин» таки перейшов до Киреєвського. На-
весні 1845 р. Гоголь повідомляв Язикову, що отримав два номери жур-
налу за 1845 р. і що статті за підписом «К» (Киреєвського) «все очень 
замечательны и дельны». У цей час Язиков дякував Гоголеві: «Сердечно 
рад, что „Москвитянин“ таки дошёл до тебя. Благодарю за похвалы моим 
стихотворениям!»

Та вже у травні 1845 р. Сергій Аксаков повідомив Гоголя з Москви:
«Киреевский отказался от „Москвитянина“ также по многим 

уважительным причинам: во-первых, Киреевский не создан от Бога, 
чтоб быть издателем журнала. Это такой чудак в действительной 
жизни, что, при всем своем уме, хуже всякого дурака. Во-вторых, ни-
какой порядочный человек не может иметь денежных сношений с 
Погодиным. В-третьих, от нелепого образа занятий Киреевский сде-
лался болен. Довольно этих трех причин. До сих пор идут толки о 
выборе нового редактора; но все это вздор. Дело кончится тем, что 
Погодин опять примется за издание журнала и начнет сколачивать его 
топором, кое-как, или прекратит на шестой книжке. Какое торжество 
для всех врагов наших! Не останется уже места, где бы мог раздаться 
человеческий голос. Это нанесет удар возникающему чувству нацио-
нальности!»

Так само побивався й Язиков, який писав Гоголю у червні 1845-го: «„Мо-
сквитянин“ как кажется, дойдет до конца 1845 г. и до своего собственно-
го кое-как, нога за ногу, ковыляя и падая. Знать не судьба И. Киреевскому 
быть редактором журнала: его деятельности хватает только на три №№». 
А через місяць знову скаржився: «Вышли, одною книжкою, 5-й и 6-й №№ 
„Москвитянина“. Напрасно восклицал Погодин, что журнал его воскрес: 
книжка тощая, слабая, еле дышит и говорит много вздору. Погодинскому 
редакторству сильно вредит нелюбовь к нему молодого поколения мос-
ковских книжников и литераторов; не знаю, праведна ли эта нелюбовь, 
но она ясна, как свет Божий: все наши юноши решительно отступились 
от „Москвитянина“ с тех пор, как И.Киреевский его оставил, а под редак-
цию Киреевского шли они ходко и весело, как жених на брак». Смирно-
ва також додавала, що Погодін, здається, посварився зі своїми авторами: 
«По крайней мере, Киреевские более не пишут в „Москвитянин“ и „Мо-
сквитянин“ выходит нерегулярно».

Утім, журнал залишається для нас цікавим тим, що на засланні Шев-
ченко прочитав у ньому (1850, № 6) п’єсу Олександра Островського 
«Свои люди — сочтёмся». В «Москвитянин» звернувся Бодянський у 
червні 1854 р., щоб одержати літопис Величка для Шевченка. На початку 
липня того року Погодін передав літопис Бодянському: «„ Москвитянин“ 
посылает рукопис Величка обитателю Мангышлака с условием, чтобы он 
присылал известия в журнал». У четвертому номері «Москвитянина» за 
1855 р. доброзичливо згадано поему «Гайдамаки» без прізвища автора. 

Це була перша згадка творів Шевченка в підцензурній пресі після його 
арешту в 1847 р.

«Московка» — жителька Москви. У другому зошиті «Південноросій-
ських пісень», зібраних Гоголем, зустрічаємо пісню «А московка ряба...» 
У листі Шевченка до Якова Кухаренка в квітні 1854 р. поет жартома зга-
дав про те, що в місті можна «почваниться перед московками...» З цієї 
поетової фрази слово ввійшло до «Словника мови Шевченка». Поет вжи-
вав його й у розумінні «дружина солдата, солдатка»: «Обіцявся чорнобри-
вий, / Коли не загине, / Обіцявся вернутися. / Тойді Катерина / Буде 
собі московкою...»

«Московские ведомости» — газета Московського університету з часу за-
снування в 1756 р. і до 1909 р. У 40-х рр. редактором був Євген Корш. 
За нього «Московские ведомости» почали виходити тричі на тиждень 
і набули виразного літературно-громадського значення. За сприянням 
Корша 11 лютого 1858 р. у газеті було опубліковано рецензію Шевченка 
«Бенефис г-жи Пиуновой, января 21, 1858 года». В 1859–1862 рр. універ-
ситетською друкарнею, що видавала «Московские ведомости», керував 
Бодянський.

Московська двірська контора — державна установа, що існувала в 
1831–1886 рр. і завідувала всіма будівлями в Кремлі, імператорськими па-
лацами в Москві і в Підмосков’ї, а також землями, садами, оранжерея-
ми, що до них належали. В її віданні знаходилася також Оружейна палата 
Кремля. До складу Московської двірської контори входив архів, у якому 
працював архіваріус Іван Забєлін, з яким у березні 1858 р. познайомився 
Шевченко.

«Московський дворик» — полотно російського художника Василя 
Дмитровича Поленова (1844–1927), створене в 1878 р., тобто значно піз-
ніше після смерті Гоголя і Шевченка. Проте картина прекрасно передає 
вигляд патріархальної Москви, яку бачили Гоголь та Шевченко. На по-
лотні зображено арбатський дворик за сотню кроків від будинку № 9, де 
нині знаходиться Національний культурний центр України в Москві.

Коли Поленов вирішив поселитися в Москві, то вибрав Арбат. У Труб-
никовському провулку натрапив на квартиру, з якої відкривався краєвид, 
що зачарував художника. «Я ходив шукати квартиру, — розповідав Поле-
нов. — Побачив на дверях записку (про те, що квартира здається. — В. М.), 
зайшов подивитися, і прямо з вікна мені відкрився цей краєвид. Я тут же 
сів і написав його...» За два дні етюд було закінчено, але Поленов схо-
вав його якнайдалі, зайнявшись іншими справами. Пізніше він відбув на 
російсько-турецьку війну.
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У 1878 р. Поленов повернувся з театру воєнних дій до Москви, в квар-
тиру в Трубниковському. Одного дня він, як і вперше, підійшов до вікна в 
кухні й знову побачив той скромний дворик з білою церквою над дахами 
будинків. І знову схвильовано забилося серце художника. Нестерпно за-
хотілося продовжити роботу. Він дістав прихований минулорічний етюд, 
розпакував фарби, поставив мольберт, узяв пензель... Поленов працював 
без перепочинку. Відомо, що лише в суботу ввечері він дозволяв собі хо-
дити на симфонічні концерти. Художник був щасливий і насолоджувався 
тим радісним і млосним почуттям, яке охоплює митця, коли він відчуває 
й бачить, що його творіння вдається. Дійсно, вдається!

Так було створено одну з найсонячніших картин російського маляр-
ства. Невеликого розміру (64,5 х 80,1см) вона мала величезний успіх 
і нині прикрашає Третьяковську галерею.

На першому етюді Поленова виднівся бік невеликого, старого, білого 
будинку з двома вікнами, що виходили на зелений двір. Тепер художник 
щедріше відкрив для глядача будівлю, вивищив її й зробив справді пан-
ським двоповерховим особняком, який раніше напевне претендував на 
розкіш і представницький вигляд, про що нагадують весь зовнішній ви-
гляд будинку, зокрема фасад, — зістарені колони й недешевий залізний 
дах. Поленов залишив густий сад, який наполовину закриває будинок і, 
здається, напирає на старий паркан. Приземкуватий, непоказний, підко-
шений часом, дерев’яний сарай у самому центрі картини також залишив-
ся на місці. Так само — ще якісь прибудови, колодязь. Зате в етюді 1877 р. 
не було жодної живої істоти, а в цьому московському дворику бавляться 
білоголові дітки, жінка несе відро з водою, зігрівшись на сонечку, терп-
ляче чекає на господаря кінь, запряжений у віз, порпаються в траві кури, 
сохне на шворці білизна...

Тиша, спокій, літня млосність. Арбатський дворик, вкритий зеленою 
травою й нехитрими квіточками, помережений жовтими стежинами, 
живе своїм повсякденним патріархальним життям, яке й не присниться 
нині в Москві, тим більше на Арбаті. А все ж здається цей давній дворик і 
сьогодні близьким і рідним, ніби закладеним у людському генотипі, про-
те не реалізованим у сучасному божевільному світі.

Сяючий, життєрадісний пейзаж перетворює буденний дворик, за-
литий світлом, повітрям, сонцем, на поетичну і значну місцину, в 
якій, здається, не можна не жити щасливо. Таким може бути соціальне 
сприйняття полотна. В мальовничому плані «Московський дворик» чи 
не вперше давав можливість говорити про блискуче розв’язання пле-
неристичних завдань у російському пейзажі. Поленов привніс у карти-
ну живу безпосередність етюда. Тіні в «Московському дворику» пере-
стали бути різкими й умовними, набули те багатство відтінків і значну 
м’якість, що завжди бувають на яскравому сонці. Звичайно, це ще не 
імпресіоністична трактовка пленера, проте поленівська картина стала 

справжнім одкровенням для російських художників. Учень Поленова 
Василь Бакшеєв писав у своїх спогадах: «Коли „Московський дворик“ 
було вперше виставлено, поруч з ним усі етюди й пейзажі інших худож-
ників здавалися чорними, як клейонка, настільки багато світла, пові-
тря, життєрадісності й правди було в цій невеликій за розміром, але 
глибокій за змістом картині...»

Радянські мистецтвознавці зауважували, що в цьому полотні «худож-
ник нічого не виділив, не підкреслив». Це не зовсім так. Точніше, зовсім 
не так. На задньому плані магнетично притягує увагу дивовижної архі-
тектури світло-повітряна церква Спаса на Пісках зі струнким, золотим 
п’ятибанним четвериком; поруч неземної краси ажурна дзвіниця стрім-
ко підіймає в лазурове з білими хмарками небо своє невелике, але ви-
соке сонечко шатра. Варто наголосити, що в етюді Спас на Пісках був 
наближений до глядача, укрупнений — художник акцентував на святому 
храмі увагу! В остаточному варіанті «Московського дворика» Поленов 
дещо розширив обрій; це мало що додає до масштабів самого дворика, 
але тепер у картину потрапляє ще одна арбатська святиня — церква Мико-
ли Плотника, що ніби повисла в прозорому мареві. Поленов, безумовно, 
знав, як багато важать ці два храми для арбатців, і саме вони в картині по-
стають всевишніми знаками Арбату. Без них «Московський дворик» втра-
тив би свою духовну наповненість і божественну доцільність. Звичайно, 
за радянських часів ці моменти не могли позитивно акцентуватися. Біль-
ше того, в 30-х рр. минулого століття Поленову приписували «відхід від 
суспільно-загостреної тематики передвижників, служіння „мистецтву 
заради мистецтва“ і, нарешті, ідеалізацію, прикрашування реакційного 
минулого...»

У «Московському дворику» є ще один соціальний акцент, — хлопчик з 
білою копичкою волосся, якого художник розмістив найближче до гля-
дача. Взагалі поява дітей на картині, яких не було в етюді, не випадко-
ва, бо вирішувала не лише малярські завдання. Діти — живе уособлення 
спокійного, тихого, радісного земного життя. Поленівський хлопчик, 
мабуть, одноліток чи погодок Буніна і Леніна, дійшов до нас і назавжди 
залишиться безтурботно щасливим. А як було насправді? Коли потала-
нить й виживе він у перипетіях початку XIX століття й особливо Першої 
світової війни, то потрапить у вир Жовтневої революції й, знову ж таки, 
якщо залишиться живим у громадянській війні, може стати радянським 
арбатцем, хранителем старовинного духу арбатського. Після громадян-
ської він відзначить півстоліття. А якщо поталанить прожити стільки, 
скільки прожив сам художник (83 роки!), і не потрапити до сталінських 
таборів, то залишиться за його старечою спиною Велика Вітчизняна ві-
йна, й він, навіть, може дочекатись смерті Сталіна. Тоді йому доведеться 
також спостерігати й занепад Старого Арбату, зникнення сонцесяйних 
арбатських двориків...
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Тепер Трубниковський провулок, у якому жив Поленов, розірвано на 
дві частини проспектом Нового Арбату й під ним поховано навіть тіні 
старих арбатських двориків і особнячків, у тому числі й поленівських, 
які ще бачили Гоголь і Шевченко. Уже понад сім десятиліть як стерто з 
обличчя Арбату церкву Миколи Плотника. Проте — о чудо! — збереглася 
в усій красі церква Спаса на Пісках, яку так поетично зобразив Поленов. 
Якраз вона й дає можливість досить точно уявити, де саме знаходився 
століття з чвертю тому московський дворик Поленова. І ще одне диво! 
Саме в безпосередній географічній близькості до колишнього поленів-
ського дворика знаходиться нині одна з найбільш арбатських за духом 
серед усіх старовинних площ, що збереглися, — Спасопєсковська. Її назва 
походить від храму Спаса Преображення на Пісках. Вона розташована 
між ним і Трубниковським провулком.

Виокремленість, затишність і привабливість Спасопєсковської площі від-
значали ще дореволюційні путівники по Москві. В одному з них читаємо:

«Спасопесковскую особенно хорошо смотреть, идя к ней со стороны М. 
Толстовского переулка, от Смоленского рынка. Площадь, со сквером по-
середине, обставлена по большей части особняками барского типа; есть 
и деревянный причтовый дом, есть деревянный дом с антресолями; с об-
щим духом гармонирует церковь Спаса Преображения (ХVІІ в.), не утра-
тившая древнего облика от поздних реставраций. Недавно построенный 
в левом углу площади дом в стиле Empire посильно пытается не нарушить 
общего духа площади...»

Василь Поленов не дуже високо цінував свій «Московський дворик», 
навіть довго вагався — віддавати чи не віддавати його на Виставку перед-
вижників. У листі до Івана Крамського художник писав, ніби вибачаю-
чись: «На жаль, я не мав часу зробити більш значну річ — а мені хотілося 
б виступити на Пересувній виставці з чим-небудь неабияким; сподіваюся 
в майбутньому заробити втрачений для мистецтва час...»

Несподівано для художника успіх «Московського дворика» був вели-
чезний. Мати Поленова — художниця — в травні 1878 р. писала синові, 
що, за відгуками, «картина „Дворик“ і Спас-піски просто чарівна... етюд 
дуже хороший, але картина значно краща...»

Газети розмістили захоплені відгуки. Василя Поленова було одностай-
но обрано членом Товариства передвижників. Павло Третьяков придбав 
«Московський дворик» для своєї галереї, що, за словами самого Полено-
ва, написаними Третьякову з іншого приводу, «не є випадкова фантазія 
чи примха аматора, воно дорівнює оцінці вибагливого й тонко розумію-
чого знавця».

«Московський дворик» Василя Поленова і дотепер є окрасою Третья-
ковки. Він залишається художнім символом не тільки тодішнього Старо-
го Арбату, але й усієї Москви, чарівним уособленням затишку, тепла й до-
брої надії.

Московський університет — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 
82, 83, 95, 104).

Мохова вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 756).

М’ясницька вулиця — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — Басман-
ний і Красносельський райони). На ній бували і Гоголь, і Шевченко.

Наприкінці ХVІІІ століття М’ясницька стала однією з аристократич-
них вулиць Москви, але після пожежі 1812 р. втратила свій зовнішній 
лиск. З будівництвом Миколаївського вокзалу на Каланчовській площі стала 
важливою транспортною артерією міста. В 1844 р. у будинку Юшкова було 
відкрито Училище малярства і скульптури Московського художнього товари-
ства, в якому працював Мокрицький.

У нас є можливість уважно розглянути частину московського місько-
го простору на репродукції гравюри середини ХІХ століття за акварел-
лю І. Шарлеманя, на якій зображено ту частину М’ясницької вулиці, де 
знаходився будинок Юшкова, тобто Училище малярства і скульптури 
Московського художнього товариства. В «Алфавитном указателе к плану 
Мясницкой части» він числиться під № 199, а навпроти — будинок Імпе-
раторського Московського поштамту (№ 200), двір якого був ще не забу-
дований. Бодянський писав: «Смотрел выставку в художественном классе, 
что против почтамта...» Поштамт уже кілька десятиліть розміщувався не-
подалік — у колишніх палатах сподвижника Петра І Олександра Меншико-
ва, садиба якого розкинулася на початку ХVІІІ століття біля М’ясницьких 
воріт навпроти церкви Флора і Лавра. Цю граціозну церкву видно на ак-
варелі. Вона відома з 1547 р., коли ще була дерев’яною. В 1657 р. поряд 
з нею було побудовано цегляну церкву, поновлену в 1851 р., й у такому 
вигляді її бачив Шевченко. Знесено 1935 р. Ліворуч на картині височить 
славетна Меншикова вежа, що в Архангельському провулку, з церквою Гав-
риїла Архангела. 

Акварель Шарлеманя дає живе уявлення про московське вуличне жит-
тя на М’ясницькій вулиці. На передньому плані бачимо кінного водовоза, 
трохи далі — прольотку з візником біля неї та багату карету з трійкою ко-
ней, а ще — криту лінійку, запряжену парою коней і вершника на білому 
коні. Втім, усе це скоріше прогулянкові екіпажі, бо траспортне значення 
вулиці тоді ще було невеликим.

У полі нашого зору понад півсотні москвичів та гостей міста. Най-
ближче — рознощики якогось дрібного товару — один тримає його на голо-
ві, що було тоді характерно, інший — перед собою, та чоловік із візком 
на двох колесах. Біля входу до великого складу, мабуть купецького, що 
перед церквою, сидить сторож на стільчику; ліворуч, біля входу до дво-
ру поштамту, стоїть, очевидно, черговий. Неподалік — жінка з дитиною, 
скоріше за все, купує для неї солодощі, ще одна жінка з дитиною прогу-
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люються М’ясницькою. Кілька груп людей неквапно розмовляють, інші 
поспішають у своїх справах.

Над усім цим панує будинок Івана Юшкова, в якому тоді розміщувалося 
Училище малярства і скульптури Московського художнього товариства, 
а тепер спадкоємно — Російська академія малярства, скульптури і архітек-
тури. 

Див. також «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 756).

Надвірний радник — цивільний чин VІІ класу в Табелі про ранги, що 
дозволяв обіймати посади столоначальників у державних центральних і 
місцевих закладах. До 1848 р. чин надвірного радника мав Бодянський. На-
двірним радником був Гоголів приятель Іван Аксаков. Дружиною надвір-
ного радника була на початку ХІХ століття власниця земельної ділянки 
на Арбаті, де нині знаходиться Національний культурний центр України в 
Москві, Варвара Мальшина.

Назимов Володимир Іванович (1802–1874) — попечитель Московсько-
го навчального округу у 1849–1855 рр., голова Московського цензурного комі-
тету.

Див. також «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 150).

Національний культурний центр України в Москві — державна уста-
нова, що є духовним наступником Шевченкової і Гоголевої присутності в 
місті, пропагує в Росії українську мову, культуру, духовність, сприяє зміц-
ненню дружби українського і російського народів, поглибленню взаємо-
розуміння між сусідніми державами. Знаходиться на вулиці Арбат, 9.

Створення Культурного центру України в Москві саме в будинку № 9 
пов’язане з тим, що з початку 30-х рр. минулого століття тут працював 
магазин «Українська книга», що й став історичним приводом постановки 
українським урядом питання про передачу будівлі № 1 на вул. Арбат, 9 
для реконструкції під Культурний центр України в Москві. Спочатку вліт-
ку 1992 р. між Урядом України та Урядом Москви було підписано «Угоду 
про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробіт-
ництво», стаття 8 якого чітко передбачала: «Відкрити Культурний центр 
України в Москві в будинку на Арбаті, 9». Уже у вересні Уряд Москви при-
йняв постанову, згідно з якою Постійному представництву України в Ро-
сійській Федерації було передано в оренду будинок на вул. Арбат, 9, будівля 
1 «для розміщення Культурного центру». В цьому документі підкреслюва-
лася потреба «збереження магазину „Українська книга“». У квітні 1994 р. 
Уряд Москви визначив, що й земельна ділянка надана Культурному цен-
тру України в Москві «з умовою оренди для здійснення статутних видів ді-
яльності». Наголошую це окремо, тому що час від часу з’являються люди, 
які хочуть використати Центр з суто бізнесовою метою, а на місці книж-

кового магазину відкрити прибуткову торгівлю, ресторан чи кафе, або 
щось ще більш віддалене від культури.

14 травня 1993 р. була прийнята історична для будинку № 9 постанова 
Кабінету Міністрів України «Про створення Культурного центру України 
у м. Москві». 

Будівництво (реконструкція) будинку № 9 велося з травня 1994 р. до 
липня 1998 р. за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Куль-
турний центр України в Москві відкрився 27 листопада 1998 р. У тому 
ж році Прем’єр-міністр України підписав розпорядження про викуп у 
власність держави будинку Культурного центру України в Москві, що 
було зроблено впродовж кількох років. Свідоцтво про державну реє-
страцію права власності України на будинок № 9 оформлено в лютому 
2002 р.

На початку 2003 р. Культурний центр України в Москві, що перебував в 
управлінні Міністерства культури і мистецтв України, було передано Дер-
жавному управлінню справами Президента України. За Міністерством 
культури і мистецтв України залишається організаційно-методичне за-
безпечення заходів з популяризації культурних надбань українського на-
роду, пропаганда української культури і духовності.

Кожен, хто ступає на Старий Арбат з боку Арбатської площі, відразу 
бачить жовто-блакитне полотнище Державного прапора України над 
Культурним центром України в Москві. Так само добре видно його тим 
пішоходам, які крокують Арбатом з боку Смоленської площі. Раніше 
Державний прапор вивішувався над будинком № 9 лише в святкові дні, 
а з часу відзначення 10-ї річниці незалежності України у 2001 р. ми за-
лишили його назавжди. Коли бачиш Прапор України на Арбаті, серце 
наповнюється гордістю від усвідомлення того, що незалежна Україна від-
булася остаточно і безповоротно. Прапор України на Арбаті, 9 означає її 
духовну присутність в самому серці Росії. 

Водночас Культурний центр дає можливість українцям, які живуть в 
Росії, відчути живу душу свого народу, своєї Батьківщини. Мимоволі зга-
дуються слова Василя Симоненка: «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе 
мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю». 
І нема в цих словах ні крихти націоналізму, в чому звинувачували поета 
за радянських часів, а є лише «святе синівське право з матір’ю побуть на 
самоті». Бо ж, як писав Володимир Сосюра, «не можна любити народів 
других, коли ти не любиш Вкраїну!..»

Український дім на Арбаті, 9 є власністю нової, незалежної України 
й працює в ім’я нашої держави. Пам’ятаєте у Тараса Шевченка: «В своїй 
хаті своя й правда, і сила, і воля»... Які мудрі й пророчі слова! Як важливо 
пам’ятати й усвідомлювати їх саме тепер! Цю Шевченкову максиму мож-
на було б вирізьбити на вході до Культурного центру України в Москві. Бо 
ж не хуторянську відособленість від світової цивілізації та загальнолюд-
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ських цінностей мав на увазі Кобзар. Як влучно підмітив Михайло Гру-
шевський, в устах Тараса Шевченка «оборона людських прав свого наро-
ду не переступила ні на волос пошани чужих людських прав, — і любов до 
України в ньому зливалася гармонійно з любов’ю до людини, обіймаючи 
на грунті здобутих національних прав не оргії національного егоїзму, а 
сильні підстави любови і братства». Культурний центр України в Москві 
буквально в двох словах формулює духовний заклик, з яким він своєю ро-
ботою щодня звертається до співвітчизників і гостей. Це — два Шевчен-
кових слова: «Любіть Україну!»

Системна робота Культурного центру значною мірою компенсує істо-
ричну несправедливість, за якою українська культура в Росії представле-
на незрівнянно менше, ніж російська в Україні. Центр покликаний ак-
тивно сприяти формуванню у росіян правильного уявлення про Україну 
шляхом правдивої інформованості про українську історію та культуру, а 
також розуміння українського народу як окремої самобутньої частини 
людства, а України як суверенної, соборної держави.

В абсолютно новій геополітичній ситуації, говорячи словами Біблії, 
«вже не побачиш народу... незрозумілоязикого, якого не можна було б 
зрозуміти». Тож у середовищі російськомовного Арбату Центр щодня ре-
алізує пророчу й незабутню Шевченкову максиму: «У їх народ і слово, і у 
нас народ і слово». Те слово, яке Кобзар назвав «Божим кадилом, / Кади-
лом істини», яке й сьогодні дає силу кожній українській душі,

Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось
Щоб людям серце розтопило.

Культурний центр має Інформаційно-довідкову бібліотеку, в яку надхо-
дять з України понад 60 періодичних видань. Окрасою сучасного Арбату 
є магазин «Українська книга». В Центрі діють Українська недільна школа 
імені Павла Поповича і Курси української мови. Колектив Культурного 
центру прагне, щоб у нових поколінь українців Росії та й у самих росіян 
формувалося бажання зрозуміти український народ через українську мову.

Центр пропагує українське слово буквально кожним днем своєї робо-
ти, кожним заходом, кожним кроком, а ще відзначає щорічно 9 листопа-
да День української писемності та мови, встановлений Указом Президен-
та України в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця. 
Центр підтримує тісні зв’язки з багатьма московськими артистами, які 
знають українську мову чи збагатили свій репертуар українськими тво-
рами. Це — дуже дійовий і ефективний засіб пропаганди українського 
слова. Рідна мова є душою й обличчям Культурного центру України в Мо-
скві. Та це зовсім не значить, як дехто наполягає, що в Центрі пропаганда 
вітчизняної культури має вестися виключно українською мовою навіть 

тоді, коли збирається переважно російськомовна аудиторія. В Центрі з 
повагою ставляться до мови країни перебування.

Досвід Центру свідчить, що далеко не все запропоноване нині укра-
їнською культурою, може справді сприйнятися в перенасиченому ще 
з радянських часів російському культурному просторі. Проте дороги в 
імперське минуле немає. Згадую в цьому контексті, як у прямому ефірі 
однієї з російських програм ведучий допитувався у Богдана Ступки, чи 
не стало йому жити гірше після розпаду СРСР. Той охоче відповів, що 
краще жити в окремій квартирі, ніж у комунальній, і що йому нормально 
живеться в незалежній Україні. Так само наполегливо його запитували, 
чи не відчуває він себе вигнаним з величезного культурного простору, в 
якому він перебував раніше. Ступка сказав, що не відчуває й надає пере-
вагу прямому літакові з Києва до зарубіжного простору, ніж транзитом 
через Москву.

Досвід Культурного центру показав, що ми маємо і в образотворчому 
мистецтві, і в театрі, і в музиці, і в літературі видатні імена і явища, які 
викликають найбільший інтерес, мають величезний успіх, завойовують 
широку популярність у сусіда, переконливо засвідчують російському сус-
пільству неповторність і багатство української культури, її історичну бу-
дучність. Спираючись на наші традиції й своєрідність вітчизняної культу-
ри, Україна поступово входить тепер дорогоцінною мозаїчною частиною 
у світовий культурний простір.

Культурний центр — це храм високого мистецтва, в якому відсутній 
характерний для сьогодення перекіс у бік масової культури й попси. На-
родний артист України, режисер Михайло Рєзникович з цього приводу 
писав: «Співак, який співає під „фанеру“, тобто під фонограму, — а, зна-
чить, взагалі не співак, — кумир. Його обсипають почестями, засоби ма-
сової інформації про нього сурмлять, його пропагують. Представники ж 
серйозного мистецтва перебувають в тіні, що, природно. Неприродно, 
якщо серйозно розбиратися в коефіцієнті корисної дії тих і інших для 
духовного розвитку особистості». Здається, це той випадок, коли «краще 
слухати докір розумного, ніж слухати пісні безумних...» Настав час сер-
йозно задуматися і над тим, аби під ідеологічним, духовним контролем і 
впливом Росії наша сучасна культура не стала провінційним апендиксом 
російської, такою собі Вєркою Сердючкою.

У Культурному центрі саме артисти серйозних жанрів мистецтва пере-
дусім знаходяться в світлі рампи, а його робота вже за первісним задумом 
відповідає стратегії духовного відродження мистецтва. Нагадаю, що зна-
чні втрати перших років незалежності, в тому числі духовні, пов’язані зі 
зведенням на п’єдестал не одвічних і випробуваних цінностей, а імпуль-
сивних, часто неконтрольованих пристрастей. Незалежна Україна має 
остаточного відродити духовну конституцію народу, повернутися до всіх 
генетично властивих йому кращих рис, якостей та чеснот і збагачення їх 
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новими, народженими вже сучасною добою. Стоїть також завдання ство-
рення нового духовно-інформаційного простору, який би відповідав ви-
могам сьогодення і баченню майбутнього.

Так само важливо максимально реалізувати можливості Культурного 
центру шляхом м’якого обговорення гострих питань історичного минуло-
го двох держав. Як справедливо вважає Іван Дзюба, росіянам і українцям 
ще далеко до спокійного, об’єктивного і справедливого в своїх мораль-
них вимірах обговорення всього комплексу проблем «Україна — Росія». 
Цей бажаний рівень думання й оцінювання стане можливим лише в май-
бутньому, з досягненням Україною і Росією такого рівня рівноправності 
й добросусідськості, коли в одного з них загоїться рана на колишньому 
великодержавному тілі і він обживеться у власних межах, без України, 
а в іншого зникне побоювання перед рецидивом повернення до імпер-
ської поведінки. «Для всього свій час і година своя кожній справі під не-
бом...» Виявилося, що не так і просто жити в рівноправному добросусід-
стві. Навіть маючи багатовічну спільну історію, у нас дуже мало досвіду 
суверенно-державного співіснування.

У цьому контексті в Центрі приділяється значна увага пропаганді за 
кордоном передових для свого часу історичних ідей, батьківщиною яких 
була Україна. «Час мовчати і час говорити». Настав час у повний голос 
говорити про патріотичні козацькі літописи та дивовижну «Историю Ру-
сов», про «Конституцію прав і вольностей Війська Запорізького» Пилипа 
Орлика — першу європейську конституцію в сучасному розумінні, — що 
проголошувала принципи відновлення Української козацької незалеж-
ної держави.

Проекти Кирило-Мефодіївського братства схожі з тогочасними євро-
пейськими ідеологіями. В творчості Тараса Шевченка синтезований не 
лише національний, але й кращий вселюдський досвід, а демократичні 
ідеї Кобзаря де в чому послідовніші, тверезіші, глибші, ніж у його видат-
них сучасників. Зокрема, Шевченко мудро й пророче пов’язував визво-
лення свого народу з визволенням усіх інших народів. Європейська ци-
вілізація всотала концепції й ідеї Михайла Драгоманова, Івана Франка, 
програми українських демократичних і соціалістичних рухів кінця ХІХ — 
початку ХХ століть.

В основі діяльності Центру лежать крупномасштабні проекти, назви 
яких говорять самі за себе: «Тарас Шевченко», «Микола Гоголь», «Михай-
ло Грушевський», «Лесь Курбас», «Василь Стус», «Діти в Національному 
культурному центрі України в Москві», «Україна крізь віки», «Українське 
кіно», «Україна театральна», «Презентація», «Прем’єра», «Відомі україн-
ці в Росії» тощо. Протягом року в Культурному центрі проходить близько 
300 заходів — концертів, виставок, спектаклів, кінопоказів, презентацій, 
творчих вечорів, конференцій, зустрічей, на які приходять понад 15 тис. 
людей. 

Концертний і виставковий зали Культурного центру добре відомі не 
лише московським українцям, але й усім москвичам і гостям столиці, які 
люблять українське слово, українську пісню й танець, українське маляр-
ство. У Центрі виступали видатні майстри української і російської куль-
тури Богдан Ступка, Ніна Матвієнко, Анатолій Паламаренко, Микола Ма-
щенко, Мирослав Скорик, Євген Савчук, Олександр Голобородько, Марія 
Стеф’юк, Богдан Козак, Лариса Кадочникова, Бела Руденко, Володимир 
Бортко, Микола Гнатюк, Роман Віктюк, Клара Лучко, Йосип Кобзон, Раї-
са Недашківська, Еліна Бистрицька, Валерій Буймистер, Галина Чорноба, 
Олексій Петренко, Євгенія Симонова, Дмитро Попов і багато інших. 

Відвідувачі Культурного центру мали змогу чути полум’яне публіцис-
тичне і поетичне слово та виважену наукову інформацію з вуст Павла 
Поповича, Бориса Патона, Бориса Олійника, Костянтина Грищенка, 
Володимира Єльченка, Анатолія Толстоухова, Марії Матіос, Миколи Жу-
линського, Юрія Барабаша, Юрія Богуцького, Василя Антоніва, Василя 
Кременя, Євгенії Дейч, Тараса Дудка, Неллі Корнієнко, Павла Мовчана, 
Володимира Яворівського, Василя Шкляра, Віктора Баранова, Леся Та-
нюка, Дмитра Павличка, Сергія Гальченка, Яреми Гояна, Івана Шишова, 
Романа Лубківського...

На сцені Центру показували свої вистави Національний академічний 
драматичний театр ім. Івана Франка, Національний академічний театр 
російської драми ім. Лесі Українки, Національний академічний україн-
ський драматичний театр ім. Марії Заньковецької, Театр «У кошику» Дер-
жавного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Львівський 
театр Б. Озерова, Львівський духовний театр «Воскресіння», Київський 
театр «Колесо», Київський фольклорний театр «Берегиня», Харківський 
театр дітей «Тимур», театр Одеського будинку актора та ін. 

У Культурному центрі виступали Національний заслужений акаде-
мічний український народний хор ім. Г. Верьовки, Національна заслу-
жена академічна хорова капела «Думка», Національна заслужена капела 
бандуристів імені Г. І. Майбороди, Народна академічна хорова капела 
«Почайна» Національного університету «Києво-Могилянська акаде-
мія», ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» Національної 
філармонії України, Черкаський академічний заслужений український 
народний хор, вокальна формація «Піккардійська терція», Держав-
ний камерний ансамбль «Київські солісти», Національний ансамбль 
солістів «Київська камерата», камерний хор Харківської обласної фі-
лармонії, Київський камерний хор «Кредо», камерний хор «Київ», ка-
мерний хор ім. Д. Бортнянського Чернігівської обласної філармонії, 
чоловічі вокальні квартети «Гетьман» і «Явір», жіноче вокальне тріо 
«Золоті ключі», тріо бандуристок «Росава» (Житомир), «Вербена» 
(Черкаси), «Журавка» (Чернігів), театр пісні і танцю «Легенда» (Лу-
ганськ), ансамбль етнічного співу «Край», чоловічий вокальний гурт 
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«Козацькі забави», фольклорний гурт «Козаки» та інші уславлені твор-
чі колективи. 

Малярство України було представлено в Центрі полотнами Марії При-
маченко, Тетяни Яблонської, Тетяни Голембієвської, Валентини Цвєтко-
вої, Віктора Сидоренка, Віктора Ковтуна, Валерія Франчука, Сергія Ду-
плія, Наталії Ніколайчук, Сергія Григораша, Костянтина Головіна... До 
Дня незалежності України в серпні 2010 р. у Центрі була відкрита вражаю-
ча виставка художників Світлани Лящук-Лебіги, Євгена Лещенка, Олексія 
Полякова, Олександра Ольхова. У нас можна було милуватися казковими 
гобеленами Людмили Жоголь і Олени Гнєдаш, дивовижними графічни-
ми творами Сергія Якутовича, українськими рушниками Олександри Те-
ліженко, українською вишивкою Віри Роїк, малярством по шо2вку Наталії 
Гронської. Серед скульпторів назву Валентина Знобу, Олега Пінчука, Іго-
ря Гречаника, Олексія Леонова... На початку ХХI століття — в жорстких 
умовах ринку й міждержавних негараздів — без Культурного центру Укра-
їни в Москві більшість з них не мали б жодної можливості представити 
духовну, мистецьку Україну в Москві. Тож упевнено скажемо, що значною 
мірою саме Культурний центр нині тримає на плаву цю життєво важливу 
для нашої держави роботу.

Культурний центр України здійснює масштабний проект «Діаспора», 
в рамках якого проводяться презентації регіональних українських орга-
нізацій в Росії, вивчається й поширюється кращий досвід. Усе почалося у 
2002 р. презентацією Республіканського національно-культурного центру 
українців Башкортостану «Кобзар», в якій взяли участь високі посадові 
особи з уряду Росії та Башкортостану, Надзвичайний і Повноважний По-
сол України в Російській Федерації Микола Білоблоцький. Опісля про-
йшли презентації Товариства української культури «Мрія» (м. Іваново), 
Національно-культурного об’єднання українців Пушкінського району 
Московської області «Криниця», Української національно-культурної ав-
тономії Санкт-Петербурга, Інституту Тараса Шевченка при Оренбурзь-
кому державному університеті, Тверського регіонального об’єднання 
українців «Світанок», Карельської республіканської громадської органі-
зації «Товариство української культури „Калина“», Нижнєкамської місь-
кої національно-культурної організації «Українське товариство „Верби-
ченька“», регіональної української національно-культурної автономії 
Ямало-Ненецького автономного округу, сімейного клубу «Українські ве-
чорниці» (Тверська область, Кимринський район, смт. Мале Васильове) 
та ін. З жовтня 2001 р. на базі Центру української культури та мистецтв 
Лазаревського району м. Сочі за сприяння Мінкультури Російської Феде-
рації відбуваються семінари-лабораторії українського традиційного мис-
тецтва, в якому беруть участь керівники творчих колективів української 
діаспори. До речі, у 2010 р. наші земляки з Лазаревського представили у 
Центрі народний колектив української пісні «Покуть». Того року свої ду-

ховні досягнення показала у нас Українська національно-культурна авто-
номія м. Казані та Усинська національна культурна організація «Дніпро» 
(Республіка Комі). Усинський фольклорний гурт «„Червона калина“ на 
Полярному колі» дав прекрасний концерт. У вересні 2010 р. у Центрі від-
бувся великий концерт «Українська пісня з Далекого Сходу», в якому взя-
ли участь: народний фольклорний ансамбль «Камишинка» с. Камишовка 
Смидовицького району Єврейської автономної області під керівництвом 
заслуженого працівника культури Російської Федерації Ніни Марундик, 
Приморський український хор ім. Анатолія Криля «Горлиця» м. Влади-
востока під керівництвом Лариси Москаленко, Хабаровський україн-
ський хор «Батьківська криниця» під керівництвом Наталії Романенко.

Ця масштабна та розмаїта робота отримує високу оцінку в регіонах. 
Ось що написала у привітанні Культурному центру Ярославська регіо-
нальна організація української культури: «Ми пишаємося і торжествуємо, 
коли за будь-якої нагоди можемо сказати, що Україна має свій Культурний 
центр, не забуває про земляків, високо несе і просуває власну культуру». 
Архангельські українці пишуть, що завдяки Культурному центру «нала-
годжуються зв’язки з різними художніми колективами українських ор-
ганізацій, розширюється коло спілкування, зберігається особливий дух 
українства». Республіканський національно-культурний центр українців 
Башкортостану вважає, що «сьогодні Центр є форпостом сучасної осві-
ти, науки та культури в Російській Федерації». 

Українські земляцтва Москви постійно проводять в Центрі зустрічі та 
вечори, на які все частіше приїжджають представники областей. Назву 
лише деякі заходи, проведені в рамках проекту «Українські земляцтва в 
Національному культурному центрі України в Москві» протягом остан-
ніх років: урочисті збори регіональної громадської організації вихідців з 
Хмельницької області з нагоди 3-ої річниці створення (березень 2008 р.); 
мистецький вечір «Вас вітає Полтавське земляцтво» (квітень 2008 р.); 
урочисті збори Луганського земляцтва за участю громадськості Москви 
та офіційної делегації Луганської області (червень 2008 р.); літературно-
музичний вечір Севастопольского земляцтва (вересень 2008 р.); фотовис-
тавка голови регіональної громадської організації «Земляцтво киян» Івана 
Іщенка «Іду дорогою добра» (жовтень 2008 р.); свято «Дні Чернігівщини 
на Арбаті» (грудень 2008 р.); Дні Кіровоградської області в Москві, при-
свячені 70-річчю створення Кіровоградської області та 65-річчю визволен-
ня Кіровограда від німецько-фашистських загарбників (квітень 2009 р.); 
літературно-музичний вечір Луганського земляцтва, присвячений 200-річ-
чю від дня народження Миколи Гоголя (квітень 2009 р.) та 95-річчю від дня 
народження поета-пісняра Михайла Матусовського (квітень 2010 р.); ви-
ставка документальної фотографії «Легендарний Севастополь», організо-
вана Севастопольським земляцтвом (травень 2010 р.) тощо.

Все це — робота, стратегічну перспективу якої важко переоцінити.



534

Гоголiвська Москва

535

Розділ 4. «Москва моя батьківщина»

У Центрі працюють творчі майстерні Української народної хорової 
капели Москви, постійно проводить свої заходи Товариство україн-
ської культури «Славутич». Тут проходять Український музичний салон 
і музичний абонемент «Юні таланти нового століття», за якими стоять 
громадська організація «Українці Москви» та Уряд Москви. Культурний 
центр дедалі ширше залучає дітей та молодь до національно-культурної 
роботи, сприяє структуруванню молодіжних організацій. На сцені Цен-
тру започатковано роботу Українського музично-драматичного театру-
антрепризи «Еней» (м. Москва). 

Національний культурний центр України в Москві знайшов спільну 
мову з усіма патріотами, які хочуть і здатні не на словах, а на ділі працю-
вати на благо України. 

Український дім є тим важливим містком, який з’єднує творчі спілки, 
установи й організації України й Росії. Скажімо, в ньому зустрічаються 
вчені Національної академії наук України і Російської академії наук, На-
ціональної академії педагогічних наук України й Російської академії осві-
ти, письменники, художники й артисти обох країн.

Принципово новим напрямом є наукова діяльність Культурного цен-
тру. В 2003 р. було значно розширено його функціональні обов’язки, 
вперше обумовлено в Статуті здійснення науково-дослідної діяльності в 
галузі історії, культури і мистецтва України. 

За ці роки Центр видав в Москві українською мовою 15 книг загаль-
ним обсягом понад 500 друкованих аркушів, у тому числі монографії 
про перебування в місті Шевченка й Грушевського. За книгу «Тарас 
Шевченко: „Моє перебування в Москві“ » (2007) та «„На славу нашої 
преславної України“ (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)» (2008) гене-
ральному директору Центру у 2009 р. присуджено Національну премію 
України імені Тараса Шевченка. У 2009 р. вийшли праці «Шевченків-
ська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп», «Тарас Шевченко 
в Москві», а у 2010 р. побачили світ книги «Українська душа Москви 
(Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола 
Гоголь)», «Тарас Шевченко в Москві», «Українські наголоси московсь-
ких храмів».

Для московського видавництва підготовлена російською мовою книга 
«Тарас Шевченко в Москве». В Києві побачив світ збірник вибраних по-
езій Шевченка українською й російською мовою в одному томі. В Центрі 
проходять наукові конференції, в тому числі міжнародні, презентують-
ся колективи та видання інститутів Національної Академії наук України, 
відбуваються зустрічі вчених України і Росії.

Назріла необхiднiсть створення в Центрі Інституту українознавства 
на громадських засадах з тим, щоб у майбутньому він став повноцінною 
науковою структурою. Доцільно було б створити в Культурному цен-
трі спеціальний аналітичний відділ, який би оперативно відстежував 

сучасні процеси розвитку російсько-українських культурних зв’язків і 
вносив конкретні пропозиції щодо їх вдосконалення й поглиблення. 
У Центрі можна розгорнути стажування молодих українських куль-
турологів, інших учених, які досліджують проблематику українсько-
російських відносин. Усі передумови, що залежать від Культурного 
центру, створено.

Треба, щоб період, коли ще були можливі численні випадки вузькові-
домчого чи комерційного, споживацького підходу до Культурного цен-
тру, канув у Лету, а унікальну державну установу, що донині працює на 
засадах госпрозрахунку, було нарешті включено до системи державної 
уваги й цільової фінансової підтримки. 

Якщо кінець минулого ХХ століття припав на будівництво (рекон-
струкцію) староарбатського будинку № 9 та здійснення перших кроків 
на духовно-просвітницькій ниві, то в новому, ХХI столітті Культурний 
центр упевнено став найпотужнішим і найдосвідченішим культурологіч-
ним суб’єктом української держави за кордоном. Звичайно, далеко не всі 
двосторонні зв’язки між Україною і Росією пролягають через Національ-
ний культурний центр України в Москві, але в їх розвитку й зміцненні 
зараз уже не можна не враховувати феномен Центру, його значні й ще не 
затребувані повною мірою можливості. 

Досвід унікальної інституції має бути використано не лише в діяльнос-
ті нових інформаційно-культурних центрів України за кордоном, але й у 
реалізації масштабних міждержавних культурних програм. Центр може 
бути моделлю для подальшого розгортання цивілізованого діалогу куль-
тур — української і російської.

Діяльність Національного культурного центру України в Москві на по-
чатку ХХІ століття стала визначним історичним і культурологічним фак-
том. 

актриса і режисер любов Богдан, яка зняла документальний фільм 
про культурний центр, звернулася до багатьох відомих в Україні і Ро-
сії людей з проханням сказати кілька слів з цього приводу. Подаю ко-
роткі витяги з деяких інтерв’ю.

Микола Білоблоцький, Надзвичайний і Повноважний Посол України 
в Російській Федерації:

«Без перебільшення можна сказати, що Культурний центр — це націо-
нальна гордість України, гордість нашої політичної, культурної, дипло-
матичної, наукової еліти... Президент України й Уряд України зробили 
все можливе для того, щоб ми мали можливість сьогодні проводити сер-
йозну культурницьку та інформаційну роботу в Росії. Все це робиться, і 
Центр все більше набуває міжнародного авторитету. До нього приходять 
відомі діячі науки, культури, мистецтва, політики... Культурний центр 
України в Москві має велику перспективу плідної діяльності...»
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Юрій Богуцький, міністр культури і мистецтв України, академік Акаде-
мії мистецтв України:

«Сьогодні Центр посідає помітне місце в культурному житті Москви, 
є своєрідним зв’язуючим містком між Україною і Росією. Через Центр 
багато робиться для пропагування української культури, ведеться про неї 
розповідь — врівноважена, спокійна і, разом з тим, глибока, значуща... 
Культурний центр став осередком української громадськості, діаспори, 
земляцтв... Мені приємно, що працівники Центру роблять все можливе 
для того, аби відвідувачі почувалися в ньому комфортно. Я часто буваю 
в Культурному центрі і відчуваю гордість за те, що в Москві, на Арбаті, 
Україна має такий культурний заклад...»

Іван Курас, віце-президент НАН України, директор Інституту етнопо-
літичних досліджень НАН України, народний депутат України, академік 
НАН України:

«Головне, що Культурний центр нарешті набув того звучання, тих 
функцій, які свого часу закладалися в проекті його створення, коли мрі-
ялося, що ми матимемо таку ланку нашої присутності в російській столи-
ці... Центр нарешті відповідає своєму призначенню, нашим надіям і спо-
діванням... У Центрі склався дружній колектив на чолі з Володимиром 
Мельниченком, який має значний досвід роботи в гуманітарній і науко-
вій сферах, в музейній діяльності. Тому немає сумніву, що відповідальні 
завдання, що стоять перед Центром, будуть з честю реалізовані».

Петро Чуприна, генеральний директор Національного академічного те-
атру опери і балету України ім. Т. Г. Шевченка, народний артист України:

«У Культурному центрі побували практично всі наші виконавці, і про-
відні, і молоді, навіть важко всіх перелічити... Ми всі дуже радіємо, що є 
такий Культурний центр у Москві, де ми щоразу відчуваємо гостинність 
господаря Центру, всіх працівників... Ми відчуваємо себе тут, як вдома... 
Ми тішимося тим, що маємо в Москві таке прекрасне духовне представ-
ництво, поважне і повноважне...»

Богдан Ступка, художній керівник Національного академічного драма-
тичного театру ім. І. Франка, народний артист України:

«Усі мої друзі, які побували в Культурному центрі в Москві, говори-
ли, що Україна дуже достойно представлена. Центр пропагує високе 
мистецтво України. Культурні заходи проходять там надзвичайно ці-
каво... 

Я бажаю, щоб він залишався саме Українським культурним центром. 
Звичайно, всі напрями в суспільстві важливі — політичні, економічні, 
військові, — але без культури не буде ні економіки, ні дипломатії, нічого 
не буде. 

Так що будемо любити цей Культурний центр, будемо поважати те, що 
робить його колектив, а робиться там дуже і дуже багато».

Олександр Голобородько, артист Московського державного академіч-
ного театру ім. Моссовєта, народний артист Росії і України:

«У Культурному центрі України в Москві до всіх ставляться уважно, 
всіх гостей прекрасно приймають, все роблять красиво... Тут присут-
ній інтелігентний український дух, дуже сучасний, дуже розумний, який 
сприяє зближенню двох країн...»

Віктор Андріянов, член Спілки письменників Росії, журналіст:
«Арбат, 9 — одна з моїх улюблених адрес. Майже всі, хто цікавить-

ся Україною, тепер уже знають, що тут Український культурний центр. 
Я приходжу сюди з радістю, щоб почути українських майстрів мистецтв, 
зустрітися зі старими товаришами, земляками-донбасівцями. Мені хоті-
лося б підкреслити, що протягом останніх років... цей Центр здобув дру-
ге дихання. Це дійсно Український дім, який наближує до москвичів укра-
їнську культуру і знайомить їх з життям України...»

Лариса Кадочникова, артистка Національного академічного драма-
тичного театру ім. Л. Українки, народна артистка України, лауреат На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка:

«Відчуваєш гордість, що в центрі Москви, на Арбаті, на розкішному 
Старому Арбаті є такий куточок України, світлий, чистий... І дай Боже, 
щоб він жив і працював, щоб українські художники виставлялися, артис-
ти виступали в ньому, з концертами приїздили, це дуже здорово... Вистав-
ка моїх робіт у Центрі залишилася в пам’яті світлим епізодом мого жит-
тя... Я можу лише подякувати...»

Вадим Іллєнко, кінорежисер, народний артист України:
«Мій фільм у Культурному центрі був здорово прийнятий, аудиторія 

була дуже цікавою... Ми зачаровані самим будинком — таким доглянутим, 
красивим і, головне, людьми, які нас приймали... Взагалі залишилися 
найкращі враження...»

Галина Чорноба, солістка Великого театру Росії, заслужена артистка 
Росії і України:

«Ми щасливі з того, що в Москві діє такий чудовий Культурний центр 
України... Його добре знають в Москві... тут дуже приємно, тут дуже гарна 
аура... Дай Бог, щоб ми обростали хорошими людьми, щоб до нас прихо-
дили талановиті виконавці...»

Тепер наведу кілька записів з «книги відзивів почесних гостей» 
культурного центру.
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«Три символічні слова — Український, бо представляє Україну. Куль-
турний — бо представляє культуру. Центр — бо завжди є в центрі всіх куль-
турних і політичних подій!

Хай святиться у цих стінах ім’я України! Напередодні 10-річчя Неза-
лежності — у день Конституції — Лесь Танюк. Голова Комітету ВР з питань 
культури. 28. 06. 2001 року. Будьмо!»

«Мої милі і рідні земляки-колеги! Велике щастя, радість і допомога 
мати такий центр Української культури в Росії. Дякую і низько вклоняюсь 
за Вашу працю, яка так потрібна великим народам Українському і Росій-
ському. Ваш Микола Гнатюк»

«Багато разів був у цьому чудовому будинку. Глибоко символічно, що 
він знаходиться на славетному Арбаті, де бували і працювали знамениті 
діячі культури Росії та України. Колектив будинку робить прекрасну спра-
ву, яку високо цінує весь народ.

Щастя вам і процвітання бажаю разом з щирою подякою. 18.XII.2002 р. 
Б. Патон».

«Очень рада, что мне посчастливилось побывать в Вашем Центре. Как 
будто побывала на Украине. Желаю, чтобы всегда у вас были интересные 
встречи с нашими земляками! 19.XII.2002 р. Клара Лучко».

«Уже багато років я живу в Москві, але ніколи, ні на мить не забував про 
Батьківщину, про те, що я найперший український космонавт. З роками 
ностальгія за рідною землею зростає, тому все частіше буваю в Культур-
ному центрі. Тут особливо гостро відчуваю свою причетність до України, 
тут український дух, тут звучить українська мова, слово Сковороди, Кот-
ляревського і Шевченка. В Центрі завжди зустрінеш людей, які люблять 
Україну і якими вона гордиться. Сюди тягнуться й наші друзі — російські 
діячі культури і науки. 

Особлива, тепла атмосфера, яку відчуваєш, як тільки пересту паєш 
поріг, створюється Вами — колективом Центру і його керівником. 
Ви — подвижники важливої справи, яку Вам доручила Українська  
держава. 

Знаю, що генеральний директор Центру написав книгу про Вашу ро-
боту, яку назвав: «Україна на Арбаті, 9». Хороша й точна назва. 

Ви справді добилися того, що Україна постійно й гідно представлена 
на Арбаті, 9. 

З любов’ю. Ваш П. Попович, льотчик-космонавт, двічі Герой Радян-
ського Союзу».

«Огромное спасибо этому Дому, красивому, уютному и теплому! Это 
большая честь для меня быть здесь. Желаю всем обитателям этого 

Дома, хозяевам и гостям, всяческого благополучия. Буду счастлива 
вновь прийти сюда. Январь 2004 г. Народная артистка РСФСР Ев. Си-
монова».

«Одна моя, як українця, мрія збулася: постав в центрі Москви, в центрі 
Росії Український центр! Це перша ластівка, яка звістила про утверджен-
ня Великої України, про яку мріяв Михайло Грушевський в книзі „На по-
розі нової України“. Символічно, що тут, на Старому Арбаті, мешкав Ми-
хайло Грушевський і висока честь генеральному директору Українського 
культурного центру Володимиру Мельниченку, що він видобув з глибоких 
московських архівів справу М. С. Грушевського, встановив місце прожи-
вання і написав про московський (перший московський) період його 
життя і наукової діяльності.

Свято з нагоди 190-річчя від дня народження Тараса Шевченка в 
Українському культурному центрі мене зворушило, наповнило великою 
надією на розвій українського духу, культури, мови в Москві. Скільки 
прийшло поважних гостей, як професійно зазвучали українські і ро-
сійські голоси, до сліз втішили дітки — майбутні повпреди України в 
Росії.

Я вірю, що Український культурний центр у Москві буде своє-
рідним пілотним проектом, який стимулює появу таких культурно-
інформаційних центрів у Парижі, Нью-Йорку, в Берліні та Лондоні, у 
Варшаві та Делі.

Український прапор на Старому Арбаті розгортає російський вітер. 
Він кличе до Українського культурного центру і дітей України, і тих, хто 
прагне пізнати Україну, кого хвилює і манить українська пісня, хто ди-
виться на Україну словом і мрією Тараса Шевченка: „В Україну ідіть, діти, 
в нашу Україну“. 17 березня 2004 р. Микола Жулинський, академік НАН 
України».

«Дорогі, рідні наші земляки, які керують таким чудовим домом, що 
пахне нашою солов’їною Україною!!!

З великою вдячністю хочеться звернутися до Вас. Те, що Ви ро-
бите для людей — українців, які живуть тут у Москві, честь Вам і  
хвала!

Бережіть цей куточок затишку. Нам у Вас дійсно дуже затишно. Дя-
ку-ю! За Україну, за Івана Миколайчука, за його пам’ять! Дя-кую! Марія 
Миколайчук, 07. 09. 06.»

«Мені сьогодні з Вами було так добре, неначе і ночі не було, і довгої 
дороги. Але такої щирої розмови не нап’єшся ніде — тільки з рідними 
людьми і за Духом, і за відповідальністю. Здається, що ти в Центрі Неба... 
Народна артистка України Ніна Матвієнко, 07.09.2006.»
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«Любі мої „російські українці“!
Ви не уявляєте собі, що значить ваша постійна присутність в політиці, 

економіці та поведінці Росії. Росія була б зовсім іншою і ще „незручні-
шою“ для України. Спасибі Вам за цей тихий подвиг!

Хай Божа рука осіяє кожного з вас! Володимир Яворівський, 7.11.06 р.».

«Відчуваю себе щасливою та натхненною після знайомства з чудовим 
колективом. Щастя, долі і любові нам — українцям. З повагою, Р. Богати-
рьова, 30.01.08 р.».

«Бажаю завжди мати певність, що всі світи існують для нас! Хай всі 
українці Росії завжди квітують, завжди живуть на „повну“, а все життя 
„крутиться“ довкола Культурного центру України в Москві — бо справді: 
довкола кого ж іншого? Щиро дякую за тепло сердець. Д. Стус, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, 31.01.2008».

«Дорогі друзі! Дорогі українці!
На цьому клаптику української землі вдячний кожному, хто зберіг 

мову, національну пам’ять. Славні люди ті, хто горнеться до всього укра-
їнського. Бажаю гарної долі і всілякого щастя! Слава Україні! 13. 02. 08. 
В. Ющенко».

«На відміну від охочекомонних, котрі розписуються в любові до нень-
ки галасливо, декоративно і безпредметно абстрактно, — Культурний 
центр України в Москві своїми реальними справами в пропаганді духо-
вних надбань нашої Держави чинить щоденно і подвижницьки. І зна-
чною чинністю завдяки його директорові, який стоять при колисці цієї 
Інституції, Володимиру Юхимовичу Мельниченку та його славному гурту 
талановитих особистостей.

Від себе особисто, і багатотисячних симпатиків Українського фонду 
культури з доземною шанобою схиляюся перед цим справді подвижниць-
ким колективом!

Хай щастить Вам, дорогі побратими і посестри, завжди й у всьому!
Будьмо! Од серця. Борис Олійник. 17 жовтня 2008 р.»

«Культурный центр Украины в Москве, который посещаю уже не 
первый раз, оставляет очень хорошее впечатление! Это важный и 
нужный Украинский центр в самом центре Москвы! Ведёт большую про-
светительскую работу!

Огромное спасибо коллективу Центра и особенно его директору г-ну 
Мельниченко Владимиру Ефимовичу!

Так держать во имя нашей дружбы России и Украины!
С уважением В. Черномырдин. 12.01.2010 г.»

Чимало заходів ми проводимо разом з іншими установами, творчими 
організаціями, фондами. Не пам’ятаємо випадку, коли б наші партнери 
залишилися незадоволеними. Часто Центр отримує письмові подяки. 
Наведу лише деякі з них, отримані протягом останніх двох років.

«Уважаемые сотрудники Культурного центра Украины в Москве!
Выражаем вам огромную благодарность за участие в V Международ-

ном фестивале национальных театров „Москва — город мира“.
Заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы А. 

С. Попова; председатель жюри, народный артист СССР Н. А. Сличен-
ко; председатель ЦМКП „Москва — город мира“, заслуженный работ-
ник культуры России и Украины В. И. Скопенко; директор Фестиваля 
национальных театров В. А. Федорченко. 2008 г.»

«Уважаемый Владимир Ефимович!
Правление Московского объединения социальной защиты пенсионе-

ров и инвалидов приносит огромную благодарность Вам — работника Хра-
ма Культуры за возможность слушать концерты на благотворительных 
началах одиноким, малообеспеченным пенсионерам и инвалидам, за 
огромную помощь, которую вы оказали нам в театральный сезон 2007–
2008 гг.

Низкий поклон и самые теплые слова за Вашу поддержку. Здоровья 
Вам, счастья и благополучия!

Председатель Правления МОСЗ И. Б. Надымашина; член Правления 
А. Т. Титкина. 8 марта 2008 г.»

«Многоуважаемый Владимир Ефимович!
1 и 2 апреля 2009 года в Театре им. Вл. Маяковского состоялась пре-

мьера спектакля „Как поссорились...“ по повести Н. В. Гоголя об Ива-
не Ивановиче и Иване Никифоровиче. Культурный центр Украины 
в Москве любезно откликнулся на нашу просьбу проконсультировать 
нас по ряду вопросов в процессе работы над этим спектаклем и оказал 
нам неоценимую помощь. Мы хотели бы горячо поблагодарить Вас 
и Ваших сотрудников Л. В. Гильманову и И. В. Марченко, непосред-
ственно к которым мы обращались за советами. Очень приятно было 
в их лице встретить людей, глубоко понимающих и любящих театраль-
ное искусство.

Мы искренне рады тому, что имели возможность поработать с Вами и 
надеемся на новое сотрудничество в будущем. Вы всегда желанный гость 
в нашем театре!

С уважением, художественный руководитель театра, народный ар-
тист России, лауреат Государственных премий России С. Н. Арцибашев. 
Апрель, 2009»
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«Администрация Пролетарского района г. Твери выражает Вам свою 
искреннюю благодарность и признательность за Ваш огромный вклад в 
интернациональное и патриотическое воспитание молодежи России и 
Украины. 

Благодарим Вас и сотрудников Культурного центра за душевное тепло, 
радушный прием школьников нашего города на Московском международ-
ном фестивале, посвященном 195-й годовщине рождения Т. Г. Шевченко. 
Вы уже третий год гостеприимно принимаете наших воспитанников и 
награждаете дипломами и денежными премиями.

Желаем Вам отличного здоровья, семейного счастья, процветания, 
исполнения всех Ваших заветных желаний.

Администрация Пролетарского района г. Твери Калачин В. Н., Доро-
нина Н. И. Июнь 2009 г.»

«Уважаемый Владимир Ефимович!
Благодарим Вас и Ваш коллектив за активное участие в подготовке и 

проведении Фестиваля украинской культуры „Сорочинская ярмарка в 
Москве“, посвященный 200-летию Николая Васильевича Гоголя. 

С уважением, сопредседатель Объединения украинцев России В. Ф. Се-
мененко; председатель оргкомитета, заслуженный работник культуры 
РФ и Украины, председатель РОО „Украинцы Москвы“ В. И. Скопенко. 
18–20 сентября 2009 г.»

«Поздоровляємо всіх працівників Культурного центру України зі свя-
том 65-річчя визволення України від фашистських загарбників!

Висловлюємо Вам особисто подяку за постійну роботу з видання тво-
рів, що пропагують українську культуру і духовність і висвітлюють істо-
ричні факти з різних періодів життя видатних українців в Москві і Росії, 
їх значну роль в розвитку нашої спільної культурної спадщини.

З глибокою повагою, Перший віце-президент Конгресу національних 
об’єднань Росії, генеральний директор „Укроінформ“ Олексій Григоро-
вич. 28 жовтня 2009 р.» 

«Глубокоуважаемый Владимир Ефимович!
Вот уже девятый год Творческое объединение по эстетическому вос-

питанию молодежи „Музыкальная юность“ и Культурный центр Украины 
в Москве осуществляют совместный проект для молодежи — абонемент 
„Юные таланты нового века“. За это время было проведено более 50 
концертных программ с охватом слушателей свыше 15 тысяч, в которых 
приняли участие лучшие детские художественные коллективы Москвы и 
Московской области.

Проект „Юные таланты нового века“ получил положительную оценку 
Департамента культуры города Москвы и средств массовой информации.

2009 год завершился программой „Рождественская сказка“ в испол-
нении и лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Детско-
го хора радио и телевидения России. В программе концерта прозвуча-
ли украинские рождественские канты и колядки, русские и украинские 
народны песни.

Особую благодарность хочется выразить сотрудникам 
административных и технических служб Культурного центра за четкую 
работу и оперативное решение всех возникающих вопросов.

Творческое объединение по эстетическому воспитанию молодежи 
„Музыкальная юность“ и Детский хор радио и телевидения России от 
всего сердца поздравляет коллектив Культурного центра Украины в Мо-
скве и Вас лично с Новым 2010 годом!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество во имя куль-
турного единения России и Украины.

С пожеланиями дальнейших творческих успехов и процветания!
С Новым 2010 годом, в котором наш совместный проект „Юные 

таланты нового века“ будет праздновать 10-летний юбилей!
Директор Творческого объединения „Музыкальная юность“, замес-

титель председателя Правления Московского музыкального общества, 
заслуженный работник культуры России О. О. Добриков; директор 
Детского хора радио и телевидения России Е. А. Шумилова. 25 декабря 
2009 г.»

«Выражаем глубокую благодарность Культурному центру Украины в 
Москве за содействие в организации концерта „Славянский букет“, по-
священного Дню славянской письменности и культуры, прошедшего в 
рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации.

Директор ГУ ФМПО, кандидат педагогических наук Т. А. Тарханова. 
Май 2010 г.»

На початку 2010 р. робота колективу у ХХІ столітті була достойно увін-
чана Указом Президента України від 8 лютого 2010 р.

«Про надання культурному центру України у м. Москві
статусу національного

Ураховуючи вагомий внесок культурного центру України у м. Мо-
скві в розвиток українсько-російського співробітництва у сфері 
культури, освіти, науки, популяризацію національного культурного 
надбання України, її історії, задоволення національно-культурних 
і мовних потреб українців, які проживають у Російській Федера-
ції, а також з метою сприяння дальшому розвитку центру поста-
новляю:
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Надати культурному центру України у м. Москві статус національ-
ного і надалі іменувати його — Національний культурний центр Укра-
їни у м. Москві».

Якщо Арбат вважається візитною карткою Москви і Росії, то Культур-
ний центр України — візитна картка України в Москві і Росії. В сучасному 
путівнику по Арбату читаємо: «Арбат, 9 — почти заграница. Здесь распо-
ложился Культурный центр Украины в Москве. Можете побывать на кон-
церте известного украинского актера, встретиться с писателем, ученым, 
журналистом соседнего братского нам, но суверенного народа... Москви-
чи и гости российской столицы знакомятся здесь с историей, внутрен-
ней и внешней политикой родственной страны, ее достижениями в об-
ласти культуры, науки, образования, экономики. Здесь звучат концерты 
украинских мастеров искусств, проходят презентации и выставки новых 
книг, художественные и фотовыставки».

Таким чином, історичний феномен Національного культурного цен-
тру України в Москві визнано в російській столиці, й без нього Москва 
була б уже неповною.

Нащокін Павло Воїнович (1800–1854) — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 750).

Неглинний проїзд — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 757).

Нескучний сад — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 793).

Нижня Пресненська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 758).

Нікітенко Олександр Васильович (1804–1877) — вихідець із українців. 
Підписуючи йому примірник «Арабесок» на початку 1835 р., Гоголь на-
писав: «Земляку и сослуживцу Александру Васильевичу Никитенку от 
искренне почитающего его Гоголя». Народився Нікітенко у Воронезькій 
губернії: «...Большое село, или слобода, Алексеевка, населенная мало-
россиянами, которых русская политика сделала крепостными». Сам був 
із кріпосних. Закінчив Петербурзький університет, журналіст, історик 
літератури, цензор, чиновник Міністерства народної освіти, професор 
Петербурзького університету, дійсний член Петербурзької академії наук, 
автор мемуарів «Моя повесть о самом себе».

У щоденнику залишив чимало цікавої інформації про Гоголя та влас-
них оцінок його творчості. Скажімо, 22 квітня 1832 р. Нікітенко записав: 
«Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма приятных, особенно 
для малороссиянина, „Повестей Пасичника Рудого Панька“. Это молодой 
человек лет 26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля 

лукавства, которое возбуждает к нему недоверие. У него застал я человек 
до десяти малороссиян, все почти воспитанники Нежинской гимназии».

11 квітня 1834 р. Нікітенко знову згадував Гоголя у щоденнику: 
«Был у Плетнёва. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые 
непропущенные места в его повести, печатаемой в „Новоселье“ („По-
весть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем“. — В. М.). Бедный литератор!»

У щоденниковому записі від 21 лютого 1835 р. Нікітенко докладно сха-
рактеризував Гоголя:

«Гоголь Николай Васильевич. Ему теперь лет 28–29. Он занимает у 
нас место адъюнкта по части истории; читает историю средних веков. 
Преподает ту же науку в женском Патриотическом институте. Сделал-
ся известен публике повестями под названием „Вечера на хуторе“. Они 
замечательны по характеристическому истинно малороссийскому очер-
ку иных характеров и живому, иногда очень забавному рассказу... Он 
очень забавно рассказывает простонародные сцены из малороссийского 
быта или заимствованные из скандалезной хроники. Но лишь только на-
чинает он трактовать о предметах возвышенных, его ум, чувство и язык 
утрачивают всякую оригинальность. Но он этого не замечает и метит 
прямо в гении.

Вот случай из его жизни, который должен был бы послужить ему уро-
ком, если бы фантастическое самолюбие способно было принимать уро-
ки. Пользуясь особым покровительством В. А. Жуковского, он захотел 
быть профессором. Жуковский возвысил его в глазах Уварова до того, 
что тот в самом деле поверил, будто из Гоголя выйдет прекрасный про-
фессор истории, хотя в этом отношении он не представил ни одного 
опыта своих знаний и таланта... 

Что же вышло? „Синица явилась зажечь море“ — и только. Гоголь так 
дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для сту-
дентов. Начальство боится, чтоб они не выкинули над ним какой-нибудь 
шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последстви-
ям. Надобно было приступить к решительной мере. Попечитель призвал 
его к себе и очень ласково объявил ему о неприятной молве, распростра-
нившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила место горько-
му сознанию своей неопытности и бессилия. Он был у меня, признался, 
что для университетских Чтений надо больше опытности.

Но это в конце концов не поколебало веры Гоголя в свою 
всеобъемлющую гениальность. Хотя, после замечания попечителя, он 
должен был переменить свой надменный тон с ректором, деканом и про-
чими членами университета, но в кругу „своих“ он все тот же всезнаю-
щий, глубокомысленный, гениальный Гоголь, каким был до сих пор. Это 
смешное, надутое, ребяческое самолюбие, впрочем, составляет черту ха-
рактера не одного Гоголя...»
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28 квітня 1836 р. Нікітенко зафіксував у щоденнику: «Комедия Гого-
ля „Ревизор“ наделала много шуму. Ее беспрестанно дают — почти через 
день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я 
попал на третье представление. Была государыня с наследником и вели-
кими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел 
министрам ехать смотреть „Ревизора“...

Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в 
которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он име-
ет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. 
Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, произ-
веденное его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые 
накопляются в умах от существующего у нас порядка вещей».

Нікітенко був цензором «Мертвых душ» і 1 квітня 1842 р., повідомляю-
чи Гоголя про цензурний дозвіл, писав йому:

«После сего официального изъяснения, не могу удержаться, чтоб не 
сказать вам несколько сердечных слов — а сердечные эти слова не иное 
что, как изъяснение восторга к вашему превосходному творению. Какой 
глубокий взгляд на самые недра нашей жизни! Какая прелесть неподдель-
ного, вам одним свойственного комизма! что за юмор! Какая мастерская, 
рельефная, меткая обрисовка характеров! Где ударила ваша кисть, там и 
жизнь, и мысль, и образ — и образ так и глядит на вас, вперив свои живые 
очи, так и говорит с вами, как будто сидя возле вас на стуле, как будто 
он сейчас пришел ко мне в 4-й этаж прямо из жизни — мне не надобно 
напрягать своего воображения, чтоб завести с ним беседу — он живой, 
дышащий, нерукотворный, Божье и русское созданье. Прелесть, пре-
лесть и прелесть! и что это будет, когда все вы кончите; если это испол-
нится так, как я понимаю, как, кажется, вы хотите, то тут выйдет полная 
великая эпопея России ХІХ века. Рад успехам истины и мысли человечес-
кой, рад вашей славе. Продолжайте, Николай Васильевич».

Восени 1842 р. Гоголь писав Нікітенку:
«Скажу вам откровенно: странное замедление выхода Мертвых душ 

при всех неприятностях принесло мне много прекрасного, между про-
чим, оно доставило мне вас. Да, я дотоле считал вас только за умного че-
ловека, но я не знал, что вы заключаете в себе такую любящую, глубоко 
чувствующую душу. Это открытие было праздником души моей. Вот вам 
мое душевное излияние».

Виходячи з цього, Гоголь просив улітку 1846 р. Петра Плетньова, щоб 
він вибрав Нікітенка цензором «Выбранных мест из переписки с друзья-
ми», але Нікітенко повністю не виправдав надій. 6 жовтня 1846 р. Петро 
Плетньов скаржився Гоголю з приводу проходження рукопису: «Все идет 
справно. Неисправен только Никитенко. Он более месяца держит у себя 
еще вторую тетрадь. Я не рад, что ты с ним связался. Его затрудняет гла-
ва о церкви. Собственно говоря, это надобно бы отправить в духовную 

цензуру. Но я знаю наперед, что там поступят еще хуже. Я просил Ники-
тенка, сколько он может пропустить без содействия духовенства. Он и 
обещал — да все только мямлит. Первая тетрадь давно отпечатана. Если 
бы не такой цензор, давно бы все три были уже тиснуты. Нечего делать. 
Надобно все терпеть». 16 жовтня 1846 р. Гоголь відповідав Плетньову: 
«Скорбно мне слышать происшедшие неустройства от медленности 
Никитенки. Но чем же виноват я, добрый друг мой? Я выбрал его по-
тому, что знал его все-таки за лучшего из других, и притом, видя его имя, 
выставляемое у тебя на „Современнике“, я думал, что ты с ним в сноше-
ньях теснейших, чем с другими цензорами. Никитенко ленив, даже до 
невероятности, это я знал, но у него добрая душа, и на него особенно сле-
дует наседать лично». 20 жовтня Гоголь навчав того ж Плетньова: «С Ни-
китенком можно ладить, но с ним необходимо нужно иметь дело лично. 
Письмом и запиской ничего с ним не сделаешь. В нем не то главное, что 
он ленив, но то, что он не видит и не чувствует сам, что он ленив. Я это 
испытал: в бытность мою в Петербурге я его заставил в три дни прочесть 
то, что он не прочел бы сам по себе в два месяца. А после моего отъезда 
всякая небольшая статья залеживалась у него по месяцу. На него нужно 
серьезно насесть и на все приводимые им причины отвечать одними и 
теми же словами: „Послушайте, все это, что вы говорите, так и могло бы 
иметь место в другом деле, но вспомните, что всякая минута замедления 
расстраивает совершенно все обстоятельства автора книги. Вы — чело-
век умный и можете видеть сами, что в книге содержится дело, и пред-
принята она именно затем, чтобы возбудить благоговенье ко всему тому, 
что поставляется нам всем в закон нашей же церковью и нашим прави-
тельством“».

Див. також «У Москві у мене є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 325, 327).

Нікітський бульвар — у Тверській дільниці міста (тепер райони Ар-
бат і Пресненський) простягається від площі Арбатські ворота до площі 
Нікітські ворота. У 1950–1992 рр. називався Суворовським бульваром на 
честь полководця Олександра Суворова, який народився і жив побли-
зу. У садибі графів Толстих на Нікітському бульварі провів останні роки 
життя Гоголь. 

Бульвар виник після 1812 р. і названий за Нікітськими воротами, на які 
виходить. Майже всі володіння на бульварі належали вельможам. Тільки-
но Гоголь виходив з будинку Тализіна на прогулянку Нікітським бульва-
ром й повертав ліворуч, він бачив невеликий післяпожежний будинок з 
мезоніном, доповнений симетричними кам’яними флігелями-крилами. 
Ці свіжі добудови (1846) могли привернути увагу Гоголя, тим більше, що 
знаходилися поруч, але будинок (№ 11) княгинь Голіциних, про яких 
йдеться, був далеко не найпомітніший на бульварі. Найбагатші будівлі 
знаходилися на протилежному боці. Навпроти будинку Тализіна Гоголь 
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щоразу бачив особняк директора Імператорських театрів Федора Кокош-
кіна та красивий ансамбль садиби князів Голіциних, в якому приваблював 
будинок кінця ХVІІІ — початку ХІХ століть графині Головкіної (тепер — 
Центральний дім журналіста). Трохи далі — будинок Луніних (1821) у сти-
лі московського ампіру архітектора Дементія Жілярді (тепер — Держав-
ний музей Сходу), в якому тоді розташовувався Комерційний банк. Саме 
з цього будинку Гоголя не раз бачив його знайомий Микола Берг, який 
згадував: «Гоголь... отправлялся пешком по Никитскому бульвару, боль-
шею частью налево от ворот. Мне было весьма легко делать эти наблюде-
ния, потому что я жил тогда как раз напротив, в здании коммерческого 
банка».

Нікітським бульваром, ліворуч від воріт, улюбленим шляхом Гоголя, 
24 лютого 1852 р. повезли труну з його прахом в церкву Тетяни Мучениці 
при Московському університеті, де відправили похорон за письменником. 
Дев’ять років потому — 27 квітня 1861 р. — Нікітським бульваром повз 
Гоголів дім провезли домовину з прахом Шевченка дорогою з Миколаїв-
ського вокзалу до Арбатської площі.

Нікітські ворота — площа з кінця ХVІІІ століття. Названа за ворота-
ми в стіні Білого міста, побудованими наприкінці ХVІ століття, і Великою 
Нікітською вулицею, що перетинала площу. Гоголь любив прогулюватися 
Нікітським бульваром до Нікітських воріт.

Нова Басманна вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, 
стор. 758).

Новинський введенський (Богородицький) монастир — див. «адре-
суйте мені в Москву» (р. 5, стор. 793).

Ново-ваганьківський провулок — див. «адресуйте мені в Москву» 
(р. 5, стор. 759).

Новодівочий монастир — жіночий, знаходиться на південному заході 
Москви. На його території поховано Гоголевих друзів Погодіна і Бодян-
ського. 16 березня 1842 р. Гоголь писав Погодіну, що Михайла Орлова, 
генерал-майора, декабриста «хоронят сегодня в Девичьем монастыре».

Новодівочий монастир вийшов на авансцену російської історії в лю-
тому 1598 р., коли тут відбулося всенародне обрання Бориса Годунова на 
царство, описане Пушкіним:

...Смотри; ограда, кровли
Все яруса соборной колокольни
Главы церквей и самые кресты
Унизаны народом.

Заснований у 1524 р. за обітницею великого князя Василя ІІІ на честь 
пам’яті взяття в 1514 р. Смоленська. В 1524–1525 рр. у центрі монастиря 
було зведено чотирьохстовпний, п’ятиверхий собор ікони Смоленської 
Богоматері (Смоленський собор), який і став історичним ядром монастир-
ського кладовища. В крипті (підземній усипальниці) були поховані царів-
на Анна Іванівна (1547–1550) — маленька донька Івана Грозного і Анаста-
сії Романової, доньки царя Олексія Михайловича і Марії Милославської, 
царівни Софія Олексіївна (1657–1704), Євдокія Олексіївна (1650–1712) та 
Катерина Олексіївна (1658–1718), інші члени царської сім’ї.

Монастир став місцем постригу жінок царської сім’ї: в ньому жила 
вдова старшого сина Івана Грозного царевича Івана, а також насильно 
пострижені в монахині сестра Петра І царівна Софія та його перша дру-
жина Євдокія Лопухіна та ін. Поховання Лопухіної в 1731 р. було остан-
нім в ряду «царських гробниць». Пізніше на кладовищі монастиря хова-
ли представників вищого дворянства, а з ХІХ століття — багатих купців і 
промисловців, діячів науки і культури.

На території Новодівочого монастиря утворився некрополь, що на-
раховує нині близько ста поховань, серед яких чимало відомих в Укра-
їні та Росії прізвищ. Скажімо, ще задовго до Погодіна й Бодянського 
тут було поховано: знаменитого поета, генерал-лейтенанта, коман-
дувача партизанського загону в Вітчизняній війні 1812 р. Дениса Да-
видова (1784–1839); учасників цієї війни — письменника, Гоголевого 
знайомого Михайла Загоскіна (1789–1852), письменника Івана Лажеч-
никова (1792–1869), князя, драматурга, академіка Олександра Шахов-
ського (1777–1846), вже згаданого Михайла Орлова, який приймав ка-
пітуляцію Парижа, та князя Сергія Трубецького (1790–1860), обраного 
диктатором повстання декабристів, який на Сенатську площу так і не 
з’явився. На території Новодівочого монастиря знайшов довічний 
упокій друг Бодянського літератор Микола Сушков (1796–1871), істо-
рик, академік Сергій Соловйов (1820–1879), письменник Олександр Пи-
семський (1821–1881), поет, перекладач Шевченкових віршів Олексій 
Плещеєв (1825–1893), релігійний філософ, поет Володимир Соловйов 
(1853–1900), математик, професор Московського університету, батько 
Андрія Бєлого Микола Бугаєв (1837–1903), письменник Антон Чехов 
(1860–1904), прах якого було перенесено на Новодівоче кладовище 
в 1933 р.

У 1922 р. монастир було закрито, в 1926 р. на його території утворено 
історико-побутовий і художній музей, у 1934 р. він став філіалом Історич-
ного музею. З 1980 р. у Новодівочому монастирі знаходилася резиденція 
митрополита Крутицького і Коломенського. В 1994 р. знову засновано 
жіночий монастир. Смоленський собор і багато інших корпусів знахо-
дяться у віданні музею. З 1995 р. у Смоленському соборі поновилися служ-
би в престольні свята.
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Територія Новодівочого монастиря має сильну духовну енергетику. 
Це одне з небагатьох місць у центрі Москви, де можна відпочити душею 
і тілом. Особливо гарно тут наприкінці травня, коли відцвітає бузок, під 
сонцем сумовито схиляють листя старі берези й молоді липи, щемливо 
пахне свіжоскошеною травою, а нескошена росте по-сільському вільно, 
поцяткована сивими круглячками пухнастих кульбаб... Міський гул за сті-
нами монастиря здається чужим і другорядним, а тут — тихо, спокійно, 
вітер шумить лише у густих верховіттях старих і високих лип і кленів...

З 2007 р. Нацiональний культурний центр України в Москві започатку-
вав традицію покладання квітів на могилу Бодянського в Новодівочому 
монастирі в дні його народження та смерті.

Новоспаська площа — у Рогозькій дільниці міста (тепер — Селянська 
площа у Таганському районі). Назва — від Новоспаського монастиря, який 
згадано у Гоголевій записній книжці за 1844 р.

Новоспаський монастир — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 794).

Новоукраїнський постоялий двір — за Гоголевих і Шевченкових ча-
сів знаходився недалеко від Кремля у Міській дільниці Москви, в будинку 
комерційного радника Олександра Логвиновича Терлецького у Велико-
му Черкаському провулку, що виходить на Ільїнку. В «Указателе Москвы» 
50-х рр. ХIХ століття зазначалося, що в цьому постоялому дворі «зупиня-
ються приїжджі з Малоросійської губернії». Крім того, гості з України, 
передусім із Харкова, зупинялися в Нововоронезькому, Тифліському та 
Харківському постоялих дворах.

«объявление об издании Истории Малороссии» — вперше надруко-
вано в «Северной Пчеле» (1834. 30 января. № 24) під заголовком «Об из-
дании Истории Малороссийских казаков».

Оскільки ця публікація свідчить про Гоголеву роботу в царині історії 
України, для зручності користувача енциклопедією-хроноскопом, наво-
диться повністю:

«До сих пор у нас еще не было полной, удовлетворительной истории 
Малороссии и народа, действовавшего в продолжение почти четырех 
веков независимо от России. Я не называю историями многих компи-
ляций (впрочем, полезных как материалы), составленных из разных ле-
тописей, без строгого критического взгляда, без общего плана и цели, 
большею частию неполных и не указавших доныне этому народу места в 
истории мира.

Это побудило меня решиться принять на себя этот труд и в истории 
моей представить обстоятельно, каким образом отделилась эта часть Рос-

сии; как образовался в ней этот воинственный народ, козаки, означенный 
совершенною оригинальностью характера и подвигов; как он три века с 
оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию; на-
конец, как нечувствительно исчезало воинственное бытие его и превра-
щалось в зем ледельческое; как мало-помалу вся страна получила новые 
взамен прежних права и наконец совершенно слилась с Россиею.

Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы, относя-
щиеся к истории этого края. Половина моей истории почти готова, но 
я медлю выпускать ее, подозревая существование многих источников, 
мне неизвестных, которые, без сомнения, где-нибудь хранятся в частных 
руках. И потому, обращаясь ко всем, усердно прошу имеющих какие бы 
то ни было материалы: записки, летописи, повести бандуристов, пес-
ни, деловые акты, особливо относящиеся к первобытной Малороссии, 
присылать их мне, если нельзя в оригиналах, то в копиях. Прошу также 
приславших назначать мне время, какое я могу у себя продержать их ру-
кописи (если они им очень нужны).

Адресовать мне: в СПб. или в магазин А. Ф. Смирдина, или в собственную 
квартиру: в 1 Адмиралтейской части, в Малой Морской, в доме Лепена».

Див. також. «спалахи Гоголевої українськості» (стор. 50).

«о времени происхождения славянских письмен» — книга Бодян-
ського, що вийшла в світ у Москві в 1855 р. після смерті Гоголя, який ціну-
вав дослідницьку роботу Бодянського і подібні проекти вченого називав 
«прекрасными предприятиями». В грудні 1857 р., коли Шевченко перебу-
вав у Нижньому Новгороді, Бодянський передав цю книгу поетові. Він за-
писав у себе скрупульозно: «„О времени происхождения славянских пись-
мен“, — Т. Г. Шевченку, в Нижнем (через Варенцова)». Шевченко в свою 
чергу відзначив у щоденнику 10 грудня: «Из Москвы Варенцов привёз мне 
поклон от Щепкина, а от Бодянского поклон и дорогой подарок, его книгу 
„О времени происхождения славянских письмен“ с образчиками древне-
го славянского шрифта. Сердечно благодарен Осипу Максимовичу за его 
бесценный подарок. Эта книга удивительно как пополнила современную 
нашу историческую литературу». Це висока й щедра оцінка праці Бодян-
ського. Тим більше, що йшлося про публікацію окремим виданням його 
докторської дисертації. Такої фундаментальної праці у вченого більше не 
було. Книга Бодянського знаходилася у власній бібліотеці Шевченка.

Між іншим, український поет дуже тонко відчув те, що говорили ві-
домі славісти про книгу, а саме: «Заглавие её далеко не выражает всего 
богатства содержания: это огромный сборник всякого рода историко-
литературных и палеографических заметок и исследований по различным 
вопросам...» Більше того, Шевченко сприйняв монографію Бодянського 
як явище «історичної літератури». Хоч Бодянського було обрано членом-
кореспондентом Академії наук у галузі «російської мови й словесності», 
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найперше він був істориком. Серед близьких Шевченкових знайомих Бо-
дянський був єдиним, кого удостоїли високого наукового звання ще за 
поетового життя (1854). Максимович став членом-кореспондентом аж у 
1871 р. Ще молодим, у праці «О народной поэзии славян» Бодянський 
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 развивались, 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 надежней-
шим руководством и пособием: в них народ сам себя изображает со всем 
тем, что ни относится к нему».

Осип Бодянський був істориком, який прагнув через народне слово та 
народну пісню відтворювати історію слов’ян. Він показав себе глибоким 
дослідником, що грунтовно розглядав свою тему в контексті історичного 
розвитку. Найпершим оцінив його саме Шевченко.

олександрівський сад — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, 
стор. 794).

«о малороссийских песнях» — вперше надруковано в «Журнале Ми-
нистерства народного просвещения» (1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2) за підписом 
Н. Гоголь. З невеликими змінами вміщено в збірнику «Арабески. Разные 
сочинения Н. Гоголя» (СПб., 1835. Ч. 2).

Оскільки задум цієї статті тісно пов’язаний з інтересом Гоголя до укра-
їнської історії, і вона відображає його уявлення про народну пісню як 
важливе історичне джерело, для зручності користувача енциклопедії-
хроноскопу наводиться повністю:

«О малороссийских песнях
Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности 

и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малорос-
сийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества 
и державшиеся в одном народе. До того времени одна только очарова-
тельная музыка их изредка заносилась в высший круг, слова же остава-
лись без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже 
музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор безжа-
лостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание. 
Впрочем, любители музыки, поэзии могут несколько утешиться; недав-
но издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, 
переложенные Алябьевым (примітка Гоголя. — В. М.). Но лучшие песни 
и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью 
низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при 
блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих коло-

сьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, 
вереницами жаворонков и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народных песен. Эта народная ис-
тория, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю 
жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своеволь-
на, исполнена всего поэтического и он, при всей многосторонности ее, 
не получил высшей цивилизации, то весь пыл, все сильное, юное бытие 
его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, 
более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, 
с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звуча-
щей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — 
все: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них 
глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части Рос-
сии. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или 
точного объяснения места, верной реляции; в этом отношении немно-
гие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии 
характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий 
изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, об-
щий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет 
удовлетворен вполне: история народа разоблачится перед ним в ясном 
величии.

Песни малороссийские могут вполне назваться историческими, пото-
му что они не отрываются ни на миг от жизни и всегда верны тогдашней 
минуте и тогдашнему состоянию чувств. Везде проникает их, везде в них 
дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, 
могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домо-
витой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного 
пиршества с товарищами, Ни чернобровая подруга, пылающая свежес-
тью, с карими очами, с ослепительным блеском зубов, вся преданная 
любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарелая мать, разли-
вающаяся, как ручей, слезами, которой всем существованием завладело 
одно материнское чувство, — ничто не в силах удержать его. Упрямый, 
непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, 
мать, сестру, братьев — все заменяет ватага гульливых рыцарей набегов. 
Узы этого братства для него выше всего, сильнее любви. Сверкает Чер-
ное море; вся чудесная, неизмеримая степь от Тамана до Дуная — дикий 
океан цветов колышется одним налетом ветра; в беспредельной глубине 
неба тонут лебеди и журавли; умирающий козак лежит среди этой све-
жести девственной природы и собирает все силы, чтобы не умереть, не 
взглянув еще раз на своих товарищей.

То ще добре козацька голова знала,
Що без вийска козацького не вмирала.
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Увидевши их, он насыщается и умирает. Выступает ли козацкое 
войско в поход с тишиною и повиновением; извергает ли из самопа-
лов потоп дыма и пуль; кружает ли вольно мед, вино; описывается ли 
ужасная казнь гетмана, от которой дыбом подымается волос, мщение 
ли козаков, вид ли убитого козака с широко раскинутыми руками на 
траве, с разметанным чубом, клекты ли орлов в небе, спорящих о том, 
кому из них выдирать козацкие очи, — все это живет в песнях и оки-
нуто смелыми красками. Остальная половина песней изображает дру-
гую половину жизни народа: в них разбросаны черты быта домашне-
го; здесь во всем совершенная противуположносгь. Там одни козаки, 
одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один жен-
ский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовию. Эти два пола виде-
лись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые 
годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих 
мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своем пышном воен-
ном убранстве, как сновидение, как мечта. Оттого любовь их делает-
ся чрезвычайно поэтическою. Свежая, невинная, как голубка, молодая 
супруга вдруг узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся 
создана для любви. Все начало весны ее, проведенное с этим мощным, 
вольным питомцем войны, столпило для нее радость всей жизни в одно 
быстро мелькнувшее мгновение. Против него ничто вся остальная 
жизнь; она живет одним этим мгновением. Тоскуя, ждет она с утра до 
вечера возврата своего чернобрового супруга.

Ой, черные бровенята!
Лыхо мини з вами,
Не хочете ночеваты
Ни ноченьки сами.

Она вся живет воспоминанием. Все, на что они глядели вместе, куда 
они вместе ходили, что вместе говорили, — все это припоминает она, 
не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни ви-
дит в природе, дышащей жизнью, и даже к бесчувственным предметам, 
и всем им говорит и жалуется. И как просты, как поэтически-просты ее 
исполненные души речи! Ко всему применяет она состояние свое и не 
может наговориться, потому что человек многоречив всегда, когда в его 
грусти заключается тайная сладость. Наконец с тихим, но безнадежным 
отчаянием говорит она:

Да вжеж мини не ходыты,
 Куды я ходыла!
Да вжеж мини не любиты,
 Кого я любила!

Да вжеж мини не ходыты
 Ранком по-пид замком!
Да вжеж мини не стояты
 И з моим коханком!
Да вжеж мини не ходыты
 В лиски по оришки!
Да вжеж мини минулися
 Дивоцкие смишки!

Чтобы сколько-нибудь сделать доступную для не знающих малороссий-
ского языка глубину чувств, рассыпанных в этих песнях, привожу одну из 
них в переводе:

Рассердился, разгневался на меня мой милый! Вот он седлает своего 
вороного коня и едет далеко, далеко от меня.

Куда же ты, мой милый, голубчик мой сизый, куда ты уезжаешь? Кому 
ты меня, беззащитную, молодую, кому оставляешь?

«Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвра-
щусь из дальней дороги».

О, если б я знала, если бы видела, откуда будет ехать мой милый: я бы 
ему по всей дороге мостила мосты из зеленого тростника и все бы ждала 
его в гости.

Боже всесильный! Выровняй все долины и горы, чтобы везде было 
ровно, чтобы оттоле ему до самого дому было хорошо ехать.

Чу! луга шумят, берега звенят, по дороге зеленеет трава — это он! это 
мой милый едет!

Чу! луга шумят, берега звенят, расцветает калина, — верно, где-нибудь 
мой милый, голубчик мой сизый, с другою разговаривает.

Зачем же ты не приехал, зачем не прилетел, как я тебе говорила? Коня 
ли не имел, дороги ли не знал или мать не велела тебе?

«Я коня имею; я и дорогу знаю; и мать еще вчера с вечера велела мне 
седлать коня.

Но только лишь сяду на коня, только лишь выеду за ворота, как уже 
бежит за мною другая и так жалко стонет, так плачет, что тоска ее хватает 
за самое сердце».

Можно привесть до тысячи подобных песен, может быть, даже гораздо 
лучших. Все они благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Везде 
новые краски, везде простота и невыразимая нежность чувств. Где же мысли 
в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтические. Они 
не изумляются колоссальным созданиям вечного Творца: это изумление 
принадлежит уже ступившему на высшую ступень самопознания; но их вера 
так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. 
Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей жиз-
ни с такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение 
становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые 
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обыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, 
чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, 
которые они покорили христианству. Часто тоскующая дева умоляет Бога, 
чтобы Он засветил на небе восковую свечку, пока ее милый перебредет че-
рез реку Дунай. На всем печать чистого первона чального младенчества, 
стало быть и высокой поэзии. Изложение песней их, как женских, так и ко-
зацких, почти всегда драматическое — признак развития народного духа и 
деятельной, беспокойной жизни, долго обнимавшей народ. Песни их почти 
никогда не обращаются в описательные и не занимаются долго изображени-
ем природы. Природа у них едва только скользит в куплете; но тем не менее 
черты ее так новы, тонки, резки, что представляют весь предмет. Впрочем, 
к ним прибегают для того только, чтобы сильнее выразить чувства души, 
и потому явления природы послушно влекутся у них за явлениями чувства.  
То же самое у них представ ляется разом и во внешнем и во внутреннем мире. 
Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна 
часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы: был вечер; но вместо 
этого говорится то, что бывает вечером, например:

Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.
Выплакала кари очи, край милого стоя.

Оттого весьма многие, не поняв, считали подобные обороты 
бессмыслицей. Чувство у них выражается вдруг, сильно, резко и никог-
да не охлаждается длинным периодом. Во многих песнях нет одной об-
щей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых каждый 
заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно 
беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно; и так как взгляд наро-
да жив, то обыкновенно те предметы, которые первые бросаются на глаза, 
первые помещаются и в песни; но зато из этой пестрой кучи вышибаются 
такие куплеты, которые поражают самою очаровательною безотчетнос-
тью поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность 
слов разом соединяются в них. Песня сочиняется не с пером в руке, не 
на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа зву-
чит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, ста-
новятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны 
веселья уносят его от всего. Это примечается даже в самых заунывных 
песнях, которых раздирающие звуки с болью касаются сердца. Они никог-
да не могли излиться из души человека в обыкновенном состоянии, при 
настоящем воззрении на предмет. Только тогда, когда вино перемешает и 
разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо 
странно в разногласии звучат внутренним согласием, — в таком-то разгуле, 
торжественном, больше нежели веселом, душа, к непостижимой загадке, 
изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдение! Весь 

таинственный состав его требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия в 
песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей 
более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия 
поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; 
и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как 
незавидная выигрывает своим содержанием.

Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем со-
единяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них 
скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длин-
на; если же это и случается, то цезура посередине, с звонкою рифмою, 
перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются; большею 
частию быстрые хореи, дактили, амфибрахии летят шибко один за дру-
гим, прихотливо и вольно мешаются между собою, производят новые 
размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сши-
баются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и 
музыкальность уха — общая принадлежность их. Часто вся строка созву-
кивается с другою, несмотря, что иногда у обеих даже рифмы нет. Бли-
зость рифм изумительна. Часто строка два раза терпит цезуру и два раза 
рифмуется до замыкающей рифмы, которой сверх того дает ответ вто-
рая строка, тоже два раза созвукнувшись на середине. Иногда встречает-
ся такая рифма, которую, по-видимому, нельзя назвать рифмою, но она 
так верна своим отголоском звуков, что нравится иногда более, нежели 
рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке.

Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно 
разнообразна. Во многих песнях она легка, гра циозна, едва только ка-
сается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее при-
нимают мужественную физиогномию, становятся сильны, могучи, креп-
ки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них 
можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся 
чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить 
бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя 
исполином: душа его и все существование раздвигается, расширяется до 
беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы сильнее ударить 
в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же каса-
ется до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли 
это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это 
на бесприютное положе ние тогдашней Малороссии... но звуки ее живут, 
жгут, раздирают душу. Русская заунывная музыка выражает, как справед-
ливо заметил М. Максимович, забвение жизни; она стремится уйти от 
нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских пес-
нях она слилась с жизнью: звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а 
говорят, — говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой 
яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик серд-
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ца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему 
острое железо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится в 
ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда 
давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, та-
кие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это 
невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает мла-
денца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не мо-
жет быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое 
расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски наси-
лий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту 
уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе 
и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная 
Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по 
этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях, так точ-
но, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по 
бриллиантовым слезам, унизывающим с низу до вершины освеженные 
деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, 
вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник де-
ревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и 
вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю».

Див. також «спалахи Гоголевої українськості» (стор. 33).

ординарний професор — за університетським Статутом 1804 р. роз-
різнялися ординарний і екстраординарний професори. Ординарний 
професор — штатний, який займає кафедру, на відміну від екстраорди-
нарного, тобто позаштатного. На посаду екстраординарного професора 
могли балотуватися особи з ученим ступенем не нижчим за магістра, ска-
жімо, які пропонувалися ректором з ад’юнктів (помічників ординарних 
професорів). Екстраординарний професор затверджувався міністром 
народної освіти, отримував надбавку до платні і право голосу на виборах 
в університетських зборах, міг читати додатковий курс лекцій, але вико-
нував ті самі обов’язки, що й ад’юнкт. Ординарний професор прирівню-
вався до надвірного радника, а неординарний — до колезького асесора. Після 
10 років викладання ординарний професор одержував чин колезького рад-
ника. З часом ординарний професор міг стати заслуженим професором.

Серед московських українців — друзів Гоголя — ці звання мали: Осип 
Бодянський (екстраординарний — 1847; ординарний — 1850; заслужений — 
1870) і Петро Редкін (екстраординарний — 1835; ординарний — 1837).

освітлення в Москві — див. «Я маю намір оснуватися в Москві»  
(р. 2, стор. 209).

остоженка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 759).

«отрывок из „Истории Малороссии“. Размышления Мазепы» — 
вперше надруковано: «Сочинения Н. В. Гоголя / Под ред. Н. С. Тихонра-
вова и В. И. Шенрока». Изд. 10-е. Т. 6. М.; СПб., 1896. Написано, певно, 
не пізніше весни 1834 р.

Враховуючи те, що цей фрагмент має безпосереднє відношення до ро-
зуміння Гоголем важливого періоду в історії України, для зручності ко-
ристувача енциклопедією-хроноскопом наводиться повністю:

«Такая власть, такая гигантская сила и могущество навели уныние на 
самобытное государство, бывшее только под покровительством России. 
Народ, собственно принадлежавший Петру издавна, [униженный] раб-
ством и [деспотизмом], покорялся, хотя с ропотом. Он имел не толь-
ко необходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться. Их 
необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, 
хотя лекарства его были слишком сильные. Но чего можно было ожи-
дать народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим 
козачеством, хотевшему пожить своею жизнью? Ему угрожала утрата 
национальности, большее или меньшее уравнение прав с собственным 
народом русского самодержца. А не сделавши этого, Петр никак не дей-
ствовал бы на них. Всё это занимало преступного гетьмана. Отложиться? 
Провозгласить свою независимость? Противопоставить грозной силе 
деспотизма силу единодушия, возложить мужественный отпор на самих 
себя? Но гетьман был уже престарелый и отвергнул мысли, которые бы 
дерзко схватила выполнить буйная молодость. Самодержец был слишком 
могуч. Да и неизвестно, вооружилась ли бы против него вся нация и при-
том нация свободная, которая не всегда была в спокойствии, тогда как 
самодержец всегда мог действовать, не давая никому отчета. Он видел, 
что без посторонних сил, без помощи которого-нибудь из европейских 
государей невозможно выполнить этого намерения. Но к кому обратить-
ся с этим? Крымский хан был слишком слаб и уже презираем запорожца-
ми. Да и воспомоществование его могло быть только временное. Деньги 
могли его подкупить на всякую сторону. Тогда как здесь именно нужна 
была дружба такого государства, которое всегда бы могло стать посред-
ником и заступником. Кому бы можно это сделать, как не Польше, со-
седке, единоплеменнице? Но царство Баториево было на краю пропасти 
и эту пропасть изрыло само себе. Безрассудные магнаты позабыли, что 
они члены одного государства, сильного только единодушием, и были 
избалованные деспоты в отношении к народу и непокорные демократы 
к государю. И потому Польша действовать решительно не могла. Остава-
лось государство, всегда бывшее в великом уважении у козаков, которое 
хотя и не было погранично с Малороссией, но, находясь на глубоком се-
вере, оканчивающееся там, где начинается Россия, могло быть очень по-
лезно малороссиянам, тревожа беспрестанно границы и держа, так ска-
зать, в руках Московию. Притом шведские войска, удивившие подвигами 
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своими всю Европу, ворвавшись в Россию, могли бы привести царя в не-
решимость, действовать ли на юге против козаков или на севере против 
шведов.

В таких размышлениях застало Мазепу известие, что царь прервал 
мир и идет войною на шведов».

Див. також: «спалахи Гоголевої українськості» (стор. 51, 53).

охотний ряд вулиця — в Тверській дільниці міста (тепер — райони 
Тверський і Китай-город). Гоголь бував тут неодноразово.

У ХІХ столітті Охотний ряд набув виключно торговельного вигляду. 
Тут розміщувалося безліч лавок, прилавків, торгових рядів, складів, лаба-
зів, комор, льохів, харчевень, трактирів з людським мурашником. Шев-
ченків сучасник москвознавець Петро Вістенгоф писав: «Туда стекаются 
хозяйки, дворецкие, повара и кухарки. Кто бежит и несёт ногу копченой 
ветчины, кто тащится, едва передвигаясь под тяжестью нагруженных 
кульков, из которых торчит и нос испуганного петуха, и печальное рыло 
поросёнка...» А над усім цим вивищувалася церква Параскеви П’ятниці — 
покровительки торгівлі і торговців, на яку м’ясники набожно хрести-
лися. В московському народі говорили: «Охотный ряд, кишки говорят, 
язык песни поёт, брюхо радуется» або: «Без ряда Охотного не съешь кус-
ка плотного».

Під час Посту в Охотному ряду переважали рибні ряди. Жива риба 
вільно плавала у величезних кадубах. Срібним розсипом приваблювала 
тюлька. Пахло сайками і млинцями з ікрою та цибулею. На санях і возах — 
запарники й бутлі з квасами та збитенями... В лавках, звичайно, нічого 
скоромного, зате безліч бубликів різних сортів — цукрових, гірчичних, 
макових, солоних... А в медовому ряду — мед малиновий, гречневий, вере-
совий, липовий... Так само людно було у грибників і майстрів квашення 
капусти...

Петро Вістенгоф розповідав про цікавий штрих охотнорядського 
життя: «В Охотном ряду есть трактир, куда по ранним утрам стекаются 
толпы поваров и господских людей разного рода. Причина тому следу-
ющая: всякий мясник или продавец овощей спешит задобрить управи-
теля и повара, покупающих у него провизию, и для этого, в особеннос-
ти при расплате, считает непременною обязанностью их порядочно 
угостить».

В Охотному ряду любив бувати Михайло Щепкін. Про нього розпо-
відали анекдот, який записав Олександр Афанасьєв: «После долгого 
рассуждения вздумал он на именины своей невестке подарить букет 
свежих цветов и отправился покупать их, но идти случилось ему мимо 
Охотного ряда: как утерпеть, как не соблазниться и не зайти. Зашёл — 
и воротился к имениннице с четвертью отличной телятины взамен 
букета».

Павлов Микола Пилипович (1805–1864) — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 765).

Паленка («жжёнка») — у Володимира Даля: «Пьяный напиток, из сме-
си рома, вина, сахара, иногда с пряностями; смесь эта зажигается».

Гоголь був великим майстром приготування паленки.
Син Щепкіна Олексій Михайлович, розповідаючи про знайомство ар-

тиста з Гоголем, згадав і паленку:
«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 малорос-
сийских кушаний. Винам он давал, по словам Щепкина, названия „квар-
тального“ или „городничего“, как добрых распорядителей, устрояющих 
и приводящих в набитом желудке все в должный порядок, а жженке, по-
тому 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 Бен-
кендорфа?“ — и они вместе приготовляли жженку».

Сергій Аксаков розповідав, як у травні 1840 р. Гоголь виїжджав із Мо-
скви до Італії. До станції Перхушкове його проводжали Сергій Аксаков, 
Щепкін, Погодін. Аксаков згадував: «В Перхушково мы обедали, выпили за 
здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жжёнку, не потому, чтоб мы люби-
ли выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий».

9 травня 1842 р. на своєму іменинному обіді в саду у Погодіна, Гоголь робив 
паленку для своїх друзів. Аксаков свідчив:

«После обеда Гоголь в беседке сам приготовлял жженку, и когда голу-
боватое пламя горящего рома и шампанского обхватило и растопляло 
куски сахара, лежавшего на решетке, Гоголь говорил, что „это Бенкен-
дорф, который должен привесть в порядок сытые желудки“. Разумеется, 
голубое пламя и голубой жандармский мундир своей аналогией подали 
повод к такой шутке, которая после обеда показалась всем очень забав-
ною и возбудила громкий смех».

Уже після смерті Гоголя Максимович бачив сон, про який розповідав: 
«...Вижу Гоголя, в Москве, и с ним все мы за круглым столом в весёлой 
пирушке; и хлопочет он над вазою, готовя напиток, как бывало готовил 
именинную жжёнку...»

Панкратія Чудотворця церква — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 795).

Параскеви П’ятниці в охотному ряду церква (знесена у 1928 р.).
Гоголь, який неодноразово бував у центрі міста, бачив церкву Парас-

кеви П’ятниці, що стояла на розі Охотного ряду й Тверської вулиці, на місці 
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нинішньої будівлі Державної Думи Росії. Дерев’яний храм побудовано до 
1406 р., а кам’яний освячено у 1687 р. вихованцем Києво-Могилянської 
академії патріархом Іоакимом. Згідно з планом реконструкцiї Москви 
1775 р. у зв’язку з відкриттям площі в центрі міста храм мали знести, 
проте його врятував митрополит Платон, який заявив, що церква «была 
крепка во всех частях и благообразна». Тоді знесли лише дзвіницю, яку 
згодом прибудували з іншого боку. Храм відновлено після нашестя На-
полеона. Церкву обновляли у 1897 р. і реставрували в середині 20-х рр. 
ХХ століття.

Про знесення церкви збереглося цікаве свідчення — стаття в «Рабочей 
газете» у 1928 р.:

«Конец Параскевы Пятницы. 
В Охотном ряду, подле пивных, лавок частников, на тротуаре — группы 

заинтересованных чем-то людей. Тут и официанты трактирных заведе-
ний, и ветхозаветные старушки, и комсомольская молодежь, и замешкав-
шаяся домашняя работница с кувшином молока, и рабочий телефонной 
станции, увешанный аппаратами, и торговцы вразнос, с лотками на голо-
ве, и чистильщик сапог... Все смотрят туда, где, вынесенная из ряда до-
мов, одиноко маячит церковь Параскевы Пятницы. 240 лет тому назад, в 
1688 г., князь Голицын выстроил ее для себя и своих близких. А сегодня с 
высокой колокольни вниз к лебедкам протянулись стальные тросы. По-
дле лебедок опрокинутой чашкой стоит 200-пудовый колокол. Несколь-
ко поодаль лежат на земле громадные металлические языки. Из церк-
ви выносят куски позолоченного дерева, остатки иконостаса и всяких 
украшений. Церковь Параскевы Пятницы сносится. Прислушиваюсь к  
беседам.

— Разоряют, — бросает слово, как удочку, пожилая женщина.
— Ну, не первая и не последняя.
— А зачем? Кому мешала?
— Ты что, бабка, треплешься, боишься, что твово бога жилплощади 

лишат? — спрашивает сосед...
— Молиться, — замечает благообразный старик, — возможно во всяком 

месте, а церковь, которая мешает движению, нужно снесть.
— Правильно, — басит электротехник. — Ежели ваш бог вездесущий, 

вроде беспроволочного, так он и без храмины обойдется.
В церкви почти ничего от культа не осталось. Среди рабочих бродят с 

портфелями два представителя Главнауки. Они недовольны.
— Ведь это первый в Москве памятник украинского стиля, — говорят 

они».
Ось і є той український наголос, який для нас важливий. Очевидно, 

храм будував український архітектор.

Патріарші ставки — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 796).

Пашков дім — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 796).

Перевощиков Дмитро Матвійович (1788–1880) — див. «адресуйте 
мені в Москву» (р. 5, стор. 759).

Перфильєв Степан Васильович (1796–1878) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 743, 744, 753).

Петербурзьке шосе — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 811).

Петроверизький провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 760).

Петровка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 761).

Пилипа апостола (воскресіння словущего) на арбаті церква — у 
1849–1851 рр. у Філіпповському провулку, 9 жив Сергій Аксаков (будинок № 9, 
не зберігся), до якого Гоголь приходив один і зі своїми земляками Бодян-
ським і Максимовичем, особливо на початку 1850 р., коли в сім’ї Аксакових 
проходили вечори з українськими «варениками і піснями».

Церква апостола Пилипа (тепер — Філіпповський провулок, 20) впер-
ше згадується у 1631 р. Кам’яною була освячена у 1688 р. Тоді ж було зведе-
но шатрову дзвіницю. Церква сильно постраждала під час пожежі 1812 р. 
У 1817–1822 рр. була капітально перебудована. У лютому 1818 р. храм 
став представництвом Ієрусалимського Патріархату. У 1852 р. митропо-
лит Московський Філарет освятив у церкві новий вівтар із рідкісним у Ро-
сії подвійним присвяченням: в ім’я святителя Миколая та Ієрусалимської 
ікони Божої Матері.

У 1918 р. представництво було закрито, але храм за радянських часів 
діяв. З листопада 1989 р. відновлено представництво Ієрусалимського 
Патріархату.

Пилипа митрополита у Міщанській слободі церква — див. «адре-
суйте мені в Москву» (р. 5, стор. 797).

Пимена великого в Нових воротниках церква — див. «адресуйте 
мені в Москву» (р. 5, стор. 798).

Пимена старого церква — названо на честь преподобного Пимена. 
Відома з 1493 р., коли вперше з’явилася письмова згадка про Арбат. У се-
редині XVII століття слободу Воротники було перенесено в Сущове, де 
воротники також побудували церкву Преподобного Пимена в 1672 р., що 
стала називатися храмом Пимена Нового. Більш ранню церкву в народі 
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назвали «Старим Пименом». Історичні джерела свідчать, що в другій по-
ловині XVII століття вона була дерев’яною. Цегляну церкву споруджено 
в 1681–1682 рр. Тоді ж було зведено шатрову дзвіницю, що стояла окремо 
і вирізнялася рідкісною витонченістю. В 1689 р. після пожежі храм по-
новлено. В ХІХ столітті за два захо2ди на місці старої церкви збудовано 
нову. В 1825 р. звели трапезну з боковим вівтарем преподобного Пимена. 
Головну церкву перебудовано впродовж понад десятиліття, починаючи з 
1848 р. на очах у Гоголя. Він частенько бував у Щепкіна, який жив навпро-
ти храму. Втім, Старого Пимена Гоголь добре знав і раніше, адже недале-
ко від нього у будинку Іванової мешкав і Павло Нащокін. Лист до нього 
у липні 1842 р. Гоголь адресував: «В Москве. У старого Пимена в доме 
Ивановой». Або тоді ж просив Сергія Аксакова: «Пошлите кого-нибудь на 
квартиру Нащокина (у старого Пимена, в доме Ивановой) узнать, полу-
чено ли им письмо моё».

Шевченко, який поселився у Щепкіна у березні 1858 р., вказував адре-
су так само точно: «Біля старого Пимена». «Пимен Чудотворець, що в 
Старих Воротниках, у Пименовському провулку» за часів Гоголя був од-
нією з тринадцяти приходських церков Сретенської дільниці Москви. 
Проте наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть він уже входив до Арбат-
ської дільниці, про що є свідчення в переліку церков у «Путеводителе и 
справочнике по Москве. Москва белокаменная»: «Св. Пимена Преподо-
бного... Что в Старых Воротниках — Арбатская часть, 2 участок, угол Во-
ротниковского и Пименовского переулков» (тепер — № 5). На «Плане 
Арбатской части», складеному в 1901 р., видно, що територія між Малою 
Дмитрівкою і Тверською вулицями, в тому числі з Воротниковським провулком, 
повністю відійшла до Арбатської дільниці.

Прочитаємо про храм у дореволюційному путівнику по Москві:
«Свернём в тихий, осенённый большими деревьями Пименовский пе-

реулок. Сквозь их ветви виднеется в глубине старинная шатровая коло-
кольня 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 стилей колокольни 
и храма резко бросается в глаза. Церковь называется св. Пимена, что в 
Воротниках».

У перший день перебування в Москві Шевченко, який сподівався від-
разу подивитися місто й зустрітися з друзями, але, захворівши, вимуше-
ний був сидіти вдома, роздратовано записав у щоденнику: «Сиди да смо-
три в окно на старого безобразного Пимена». Мабуть, пильний погляд 
художника відразу відзначив важкуватість обрисів храму. Та все ж його су-
дження несправедливе — Старий Пимен привертав увагу і мав симпатич-
ний вигляд, у чому можна переконатися, подивившись на фотографію в 

книзі. Храм опоетизував художник Іван Павлов на гравюрі «Старопиме-
новський провулок», де його зображено в контексті ближніх будинків. 
Утім, ясно, що не про храм ішлося, а просто Шевченку набридло сидіти 
вдома, в чому він сам зізнався три дні потому: «Надоело смотреть в окно 
на старого Пимена». 

Храм Старого Пимена добудовано й освячено у 1859 р., його обновля-
ли у 1893–1899 рр. Закрито у 1923 р., знесено в 1932 р. Пам’ять збережено 
нині в назві Старопименовського провулка.

На рубежі ХІХ і ХХ століть біля церкви Старого Пимена жив відомий 
російський історик Дмитро Іловайський (1832–1920). З цього приводу на 
початку 30-х рр. минулого століття написала спогади «У Старого Пиме-
на» дружина Івана Буніна Віра Муромцева і родичка Іловайського Мари-
на Цвєтаєва («Дом у Старого Пимена»).

Пименовський провулок — у Сретенській дільниці Москви між 
Тверською вулицею і вулицею Малою Дмитрівкою (тепер — Старопименов-
ський провулок у Тверському районі міста). Назва від церкви Старого 
Пимена. На розі Воротницького й Пименовського провулків знаходив-
ся будинок Щепотьєвої, в якому мешкав Михайло Щепкін. Гоголь бував 
тут неодноразово, а Шевченко у березні 1858 р. гостював у Щепкіна. 
Обидва виходили й виїжджали Пименовським провулком на Тверську 
вулицю.

Див. також «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 761).

Підмосковна дача («подмосковная») — літній будинок або садиба для 
відпочинку за містом.

У квітні 1849 р. Гоголь писав з Москви Василю Жуковському: «...Я всю 
зиму прожил в Москве. Лето полагаю провесть также если не в самой 
Москве, то, по крайней мере, в окружности ее. Мне все кажется, что хо-
рошо бы тебе завести подмосковную. В деревне подле Москвы мож-
но жить еще лучше, нежели в Москве, и еще уединеннее, чем где-либо. 
В деревню никто не заглянет, и чем она ближе к Москве, тем меньше 
в нее наведываются, это уже такой обычай. Так что представляются 
две выгоды: от людей не убежал и в то же время не торчишь у них на 
глазах».

Прикладом підмосковної дачі може бути Абрамцеве, де в Сергія Аксако-
ва неодноразово бував Гоголь. Уперше запрошуючи його, Аксаков під-
писав лист за кордон так: «1847, июля 26. Подмосковная... Абрамцево». 
А в травні 1851 р. Гоголь писав Аксакову з Василівки: «На днях выезжаю в 
Москву. Вероятно, вы уже будете в вашей подмосковной, но постараюсь 
заглянуть к вам и туда».

Улітку того року Гоголь побував у Олександри Смирнової в її підмос-
ковному маєтку в селі Спаському Бронницького повіту, про що дізна-
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ємося з її спогадів: «В мае Гоголя не было, пригласила в подмосков-
ную».

Дослідник історії московських дач, москвознавець ХІХ століття 
С. М. Любецький писав: «Что такое наши дачи, когда они получили 
свое название? В старину вся Москва со всеми своими пригородьями, 
выселками и приселками принадлежала удельным великим князьям, а по-
том царям, которые раздавали земли как в самой Москве, так и в окруж-
ности ее в виде наград ближним своим боярам за их заслуги; эти награды, 
или подарки, назывались дачами, которые находились не только на окра-
инах Москвы, но теснились и в самом Кремле... 

Что нужно для дач? — чистый воздух, проточная свежая вода, сухая 
почва земли и обилие леса (преимущественно пихт и сосен). Что дачи 
полезны в гигиеническом отношении, всякому известно и по теории 
и по практике; но требования к дачной жизни не у всех одинаковы: 
некоторые приезжают на дачи, как в лечебницу, для поправления здо-
ровья, чтобы жить лицом к лицу с природой — им нужны воздух, лес, 
в котором бы можно было отдохнуть сладко-дремотно, под обмахива-
нием древесных ветвей; а другие едут на дачи для удовольствия, тре-
тьи — для каких-нибудь видов... и живут в так называемых загородных 
городках, например, в Петровском парке, или в душно-пыльных Со-
кольниках, или в болотном Петровско-Разумовском и в Останкине, 
где настоящий аквариум, где привольно жить земноводным» (Любец-
кий С. М. Московские окрестности. — М.: Евролинц-Монолит, 2006. 
С. 6–7).

Гоголь бував і в Петровському парку, і в Сокольниках, він знався на дачах.
Петро Вістенгоф радив москвичам, які не мали дач, підмосковні сімей-

ні прогулянки: «Если хотите уединённых загородных прогулок с своим 
семейством, поезжайте по окрестностям Москвы: они очаровательны. 
Я назову вам лучшие из них: Царицыно, Кунцево, Кусково, Воробьевы 
горы, Кузьминки, Останкино, Коломенское, Петровско-Разумовское, Ар-
хангельское и множество других».

Підновинські гуляння — Великодні святкування у Москві, що прохо-
дили у районі нинішнього Новинського бульвару між Кудрінською пло-
щею і Проточним провулком, а то й досягали Смоленської площі.

Гоголь бував на Підновинських гуляннях, він знав про Новинський монас-
тир, біля якого вони вирували. У його записній книжці за 1841–1844 рр. 
є нотатка: «Новинский монастырь». Шевченко писав про те, що у Мо-
скві можна «почванитися перед московками під Новинським...» Навіть в 
«Книге адресов жителей Москвы» К. Ністрема будинки москвичів позна-
чалися терміном «під Новинським», а вже далі називалася вулиця чи про-
вулок, наприклад, «под Новинским, в Проточном переулке, собственный 
дом».

Наскільки важливими були для міста Підновинські гуляння в часи 
Гоголя та Шевченка, свідчить «Изъяснение плана Москвы», видане на 
початку 40-х рр. ХІХ століття. В ньому читаємо: «Бульвары. Новин-
ское гулянье. Никитский. Тверской...» Тобто, задовго до виникнення 
сучасної назви Новинського бульвару в свідомості москвичів він офі-
ційно існував, як місце святкового гуляння. В 1838 р. сучасник писав: 
«Нигде в целом свете вы не увидите такого любопытного, разнообраз-
ного, оригинального зрелища, какое представляет в дни Святой не-
дели гулянье под Новинским. Оно по счастливо избранному месту, по 
общности своей картины и по характеру своему чисто русскому, на-
родному достойно особенного внимания всех, кто хочет видеть Русь в 
часы разгульного ее веселья...» Пам’ять про народне гуляння зберегла-
ся надовго. В путівнику «По Москве», виданому в 1917 р., говорилося: 
«До сих пор еще живо в народной речи выражение „под Новинское...“ 
На месте бывшего гулянья насадили бульвар, сохранивший название 
Новинский».

Насправді, майбутній бульвар називався тоді вулицею Новинський вал 
і разом з Кудрінською і Смоленською площами входив до Арбатської діль-
ниці міста. Смоленська площа і Проточний провулок і тепер входять до 
району Арбат. Таким чином, територія Підновинських гулянь, як і Кози-
ха, знаходилася на Старому Арбаті. 

Підновинські гуляння було започатковано за Катерини ІІ. В книзі відо-
мого москвознавця ХІХ століття Михайла Пиляєва «Старая Москва» було 
вміщено репродукцію гравюри француза Делабарта «Народное гулянье 
под Новинском», що датована 1797 р., тобто наступним роком після 
смерті російської імператриці. На просторій площі зображено святково 
вдягнених людей різних соціальних прошарків, у тому числі в розкішних 
екіпажах. Йде жвава торгівля, зокрема, ласощами, пряниками, м’ятною 
жамкою, пастилою, що, кажуть, була сорока сортів. Торгівля горілкою 
традиційно позначена шатрами з ялинкою нагорі. Відвідувачі Підновин-
ських гулянь смакують також збитнем (гарячий напій із підпаленого меду 
з прянощами); граються діти, бігають собаки, працюють балагани, мо-
лодь зібралася біля каруселей і гойдалок, жінки демонструють наряди... 
Гуляння відбувалися на Святу неділю, а з 30-х рр. і на Масницю (масляну, 
масляницю) аж до 1862 р., коли їх, у зв’язку з улаштуванням Новинського 
бульвару, було частково переведено на Красну площу, частково на Дівоче 
поле.

У книзі С. М. Любецького «Старина Москвы и русского народа в исто-
рическом отношении с бытовою жизнью русских» (1872) читаємо: «Са-
мое главное, шумное и людное гулянье с давних времён было под Но-
винским; прежде это гулянье было там не так вычурно обставлено, как 
в наше время: лишь с 1820 г. средину улицы обнесли перилами и начали 
строить там фигурные балаганы с цветными флагами и пёстрыми стена-
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ми... Урочище Новинское названо так потому, что близ него, в переулке, 
недалеко от Смоленского рынка, около Москва-реки, в старину находил-
ся монастырь, называемый  Н а в и н с к и м,  по имени храма во имя 
Иисуса Навина...» Втім, Любецький наводив й іншу версію: «Нынешнее 
Новинское, будто бы было подгородною деревнею и называлось  Н о- 
в и н а м и; все приселки, близкие к городу, жалуемые за усердную службу 
царями, назывались Новью, Новинками и Новинами». До цього проза-
їчнішого пояснення приєднуються сучасні москвознавці.

Збереглося чимало свідчень очевидців підновинських гулянь у 
різні часи. Скажімо, один із них розповідав, що вся площа була за-
повнена натовпом, люди прогулювалися, частувалися, ласували, смі-
ялися, кричали... Бідняки, які не мали можливості заплатити за вхід 
у балагани, тіснилися перед їх балконами — там постійно грали орке-
стри і час від часу виходили паяци. Кожний балаган мав свою вивіску: 
«Первый фокусник на канате во всей империи»; «Ученье обезьян»; 
«Большой новый римский восковой кабинет»... На іншому кінці гу-
ляння, в районі нинішньої Кудрінської площі, численна публіка облі-
плювала паровоз «Меркурій», що з’явився на Підновинському гулянні 
за десять років до появи в Москві першої залізниці. Паровоз возив по 
рейках коляски з публікою в супроводі полкової музики. Машиніст раз 
у раз смикав за гудок і погукував на пасажирів... Цей живий і популяр-
ний спектакль з «Меркурієм», за словами очевидця, «служить может 
явственным свидетельством приближения российского к Европе, 
открывая перед путешественниками и прелестными путешественни-
цами нашими редкостные возможности передвижения быстрого и 
гигиенического». 6 лютого 1847 р. «Московский городской листок» 
повідомляв: «И коньки, и горы, и качели — все помрачила страсть к 
железным дорогам! Шаг к просвещению! Под Новинским три... само-
ката не успевали сажать и высаживать путешествующих». Підновин-
ські гуляння відвідували й представники вищого світу. Приїжджали 
вони в екіпажах, години дві ходили по балаганах, а потім каталися 
навколо гулянь, вихваляючись своїми виїздами. Погода не завжди 
давала змогу жінкам досхочу вихвалялися нарядами, тому франтихи-
купчихи їздили з загорнутими за спину полами шуб, щоб одночасно 
показати і сукню (їх для тепла зодягали кілька одну на одну) і підбій 
шуби.

Особливим притягувальним місцем був схожий на дзвін полотняний 
намет, прикрашений ялинкою. У ньому продавалася горілка. Існував на-
віть вираз «ходімо під дзвін», тобто ходімо випити.

Кажуть, що Олександр Грибоєдов спостерігав за Підновинськими гу-
ляннями з вікна свого будинку, що знаходився на розі Новинського валу 
і Дев’ятинського провулка (тепер — Новинський бульвар, 17). Підновин-
ські гуляння відвідував Олександр Пушкін і Карл Брюллов, Михайло Щеп-

кін і сім’я Аксакових. Федора Достоєвського, який народився в Москві, 
приводив сюди його двоюрідний дід, професор Московського університету 
В. Котельницький. 

Євген Баратинський у поемі «Цыганка» залишив яскравий опис народ-
них свят:

Неделя Светлая была
И под Новинское звала
Граждан московских.
Все бежало,
Все торопились: стар и млад,
Жильцы лачуг, жильцы палат,
Живою, смешанной толпою,
Туда, где, словно сам собою,
На краткий срок, в единый миг,
Блистая пёстрыми дворцами,
Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник:
Столица легкая безделья
И бесчиновного веселья,
Досуга русского кумир!
Там целый день разгульный пир!

Познайомимося і з прозовими спогадами очевидця, який розповідав 
про Підновинські гуляння 40-х рр. ХІХ століття, коли в Москві бували 
Гоголь і Шевченко:

«Это гулянье живо выражает собою высокое торжество Великой не-
дели, в продолжение которой все возрасты, все сословия, без различия 
чинов, все разряды кроткого, добродушного народа веселятся вместе 
с богатыми и вельможами, не мешая один другому. Утром, кругом гуля-
нья, возят в каретах маленьких детей; между каретами пролетают стре-
лой молодые московские щеголи в дрожках, так сказать, показываясь в 
это время перед публикою, а около двух часов утра съезжается лучшее 
общество и ходит пешком по прекрасной широкой тропинке, огоро-
женной перилами, отделяющими ее с одной стороны от экипажей, а с 
другой от балаганов, на которых шумят, смешат народ замысловатые 
паяцы и фокусники; около них толпятся тысячи людей, смеются над 
их шутками, удивляются их хитрости, зевают, глазеют и скалят зубы по-
праздничному.

Тут вы видите и непромокаемых и несгораемых; там один принимает 
яды, а в другого стреляют из 10 ружей, и он невредим, в одном балагане 
штукарь (від слова „штука“ — витівка, хитра видумка; штукарь — майстер 
на всякі штуки. — В. М.) показывает дьявольское наваждение на веревке, 
а в другом дают театральное представление собаки и зайцы.
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Между тем наступает 4-й час; лучшее общество уезжает обедать, а в са-
мое это время начинается вечернее гулянье. Цепи экипажей несутся под 
Новинское; сперва купцы, немного позже дворянство, и уже экипажное 
гулянье продолжается до заката солнца. Молодые люди, как птички на 
жердочках, сидят на перилах, бурлят, критикуют, лорнируют хорошень-
ких москвитянок...»

Та це ж те, про що писав Шевченко — «почваниться перед московками»!
До речі, влучне спостереження молодого Шевченка було дуже точним 

ще й тому, що в Москві навіть під час Посту (саме тоді поет і був у місті) 
щонеділі відбувалися своєрідні «паради наречених», коли два-три десят-
ки екіпажів і карет із купецькими доньками «на виданні» каталися бульва-
рами і набережними, а на тротуарах «чванились» юнаки, вибираючи собі 
наречену. Очевидець писав: «Этот выбор невест показался мне очень по-
хожим на выбор молодых канареек в Охотном ряду; выбирай из сотни 
любую покрупнее или помельче, пожелтее или позеленее; а которая из 
них петь будет — Бог один весть».

Пісні від Гоголя, поіменовані сергієм аксаковим — у грудні 1853 р. 
Сергій Аксаков прочитав рукопис «Опыта биографии Н. В. Гоголя...», при-
сланий йому Пантелеймоном Кулішем. Зробив важливі зауваження щодо 
наведених у рукописі пісень, які любив Гоголь, зокрема, назвав твори, ко-
трі «вовсе не пели». Затим Аксаков особливо наголосив:

«Вот песни, у нас находящиеся и не поименованные.

Чы ты ж мене, моя маты,
На мисти купыла,
Що всим по доленьци,
А мене втопыла?
 _____ //______
Ой девчыно серденько, чыя ты?
Ой чы выйдешь на юлыцю гуляты?
 _____ //______
Та орав мужык край дорогы.
 _____ //______
Ой кряче, кряче.
 _____ //______
Ой пид гаем-гаем.
 _____ //______
Гомин, гомин.
 _____ //______
Ой израда кари очы.
 _____ //______
Нехай.
 _____ //______
Да оглянется чумак до дорогы».

Про першу й сьому пісні, поіменовані Аксаковим, див. «Пісні від Гоголя, 
переписані Вірою Аксаковою в Москві». Початкові рядки другої пісні містять-
ся у ХVІІ томі Повного зібрання творів і листів М. В. Гоголя (Москва—
Киев, 2010. С. 425). Там само знаходимо початкові рядки інших пісень 
(С. 96, 426, 429).

Та орав мужык край дорогы,
А в ёго волы крутороги...
 _____ //______
Ой кряче, кряче та чорненькый ворон
 Та на глыбокий долыни:
Ой плаче, плаче молодой козаче
 Пры нещаслывий годыни...
 _____ //______
Ой пид гаем-гаем,
 Гаем зелененькым,
Там орала дивчынонька
 Волыком чорненькым...
 _____ //______
Гомин гомин по дуброви,
Туман поле покрывае;
Маты сына проганяе...
 _____ //______
Не хай мене не ховають ни попы ни дяки,
Не хай мене поховають раинскіе козаки;
Бо попы з дяками за похорон бьются,
Молодые казаченьки горилки напьются.
 _____ //______

Пісні Гоголя, переписані вірою аксаковою в Москві — у 1964 р. 
фольклорознавець Олександр Дей знайшов у фондах Інституту мисте-
цтвознавства, фольклору і етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (те-
пер — Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнографії ім. М. 
Т. Рильського НАН України) зошит з записами мелодій 24-х українських 
пісень, на обкладинці якого написано рукою Михайла Максимовича: «Ма-
лороссийские песни, переписанные Надеждою Сергеевной Аксаковой 
1858 года в Москве, — на память Николаю Витальевичу Лысенку 1871 г. 
12 мая в Киеве от М. Максимовича». Передаючи збірник Лисенку, Гоголів 
друг супроводжував кілька пісень поясненнями: «От тётки Гоголя», «Пе-
тая теткой Гоголя» тощо. Максимовичем були позначені мелодії таких 
пісень:

— «Ізсучу я воску свічку та пущу на річку». Записана з голосу Гоголя На-
дією та Вірою Аксаковими. (Нотний запис див. у книзі: Дей О. І. Українські 
народні пісні, співані М. В. Гоголем. С. 33);
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— «Ой з темного лису, лису, из Чорного гаю». Цю пісню про наказно-
го гетьмана Нечая вміщено в ХVІІ томі Повного зібрання творів і листів 
М. В. Гоголя (Москва—Киев, 2010. С. 372–373);

— «Шумлят верби вокруг греблі». Записана з голосу Гоголя Надією і Ві-
рою Аксаковими (див. у книзі: Дей О. І. Українські народні пісні, співані 
М. В. Гоголем. С. 34);

— «Чы ты ж мене, моя маты, на мисти купыла». Початкові рядки цієї 
пісні вміщено в ХVІІ томі Повного зібрання творів і листів М. В. Гоголя 
(С. 425).

Про цю пісню нагадав Кулішеві Сергій Аксаков у грудні 1853 р.: «Вот 
песни, у нас находящиеся и не поименнованные... Чи ты ж мене, моя 
маты На мисти купила, Що всим по доленьци, А мене втопыла?»

— «Ой, ізрада, карі очі, зрада». Вміщено там само (С. 429):

Ой израда кари очы, израда...
Чому ж в тебе, козаченьку, не вся щыра правда?

Про цю пісню нагадав Кулішеві Сергій Аксаков у грудні 1853 р.: «Вот пес-
ни, у нас находящиеся и не поименованные... Ой израда кари очи».

— «Ой сон, мати, ой сон, мати, головоньку клонить». Вміщено там само 
(С. 117):

«Ой, сон матинко, та головоньку клоныть.
Тож тоби, сыноньку, своеволенька робыть.
Есть у мене сад виноград, та не хоче родыты,
Есть у мене моя мила, та не хоче любыты».

Крім того, Олександр Дей припустив, що від Гоголя Надія Аксакова 
могла також записати ще дві пісні, які не зазначені Максимовичем:

— «Ой, розсердився мій милесенький без причини на мене». Цю піс-
ню вміщено в ХVІІ томі Повного зібрання творів і листів М. В. Гоголя 
(С. 416–417):

Ой розсердився
Мій милесенький
Без причини на мене.
Сідлае коня
Вороненького
Та й иде пріч від мене.

Ця пісня була вклеєна в сімейний альбом Опочиніних. До Гоголево-
го автографа докладена довідка, складена Є. Опочиніним: «Гоголь Н. В. 
Написанная им собственноручно малорусская песня, записанная им 

же на родине для семьи С. Т. Аксакова, которому она и была передана 
Н. В. Гоголем до Абрамцевого. Там дочери Сергея Тимофеевича, а впо-
следствии, уже по смерти Николая Васильевича, и Любовь Тимофеевна 
Обухова, певали эту песню. — Л. Т. Обуховой от Аксаковых и достался 
этот интересный автограф».

— «Чи се ж тії чоботи, що зять дав». Початкові рядки вміщено там само 
(С. 427). Докладніше про цю пісню див. статтю «Чоботи» в цьому розділі.

«Пісні, зібрані Гоголем» — про існування гоголівських збірників на-
родних пісень уперше повідомив Володимир Шенрок у 1893 р. Вони 
були опубліковані в 1908 р. Н. Георгієвським. У 1912 р. ще три зоши-
ти з записами Гоголя опублікував М. Сперанський. У 1952 р. у 9-му томі 
академічного Повного зібрання творів Гоголя з’явилося повідомлення, 
що зібрані ним російські та українські пісні підготовлені до видання в 
окремому збірнику. Втім, до останнього часу гоголівські збірники на-
родної поезії залишилися у розрізнених публікаціях. Уперше об’єднані 
й опубліковані у ХVІІ томі Повного зібрання творів і листів М. В. Гоголя 
(Гоголь Н. В. Песни, собранные Гоголем... Полное собрание сочинений 
и писем в семнадцати томах. Том ХVІІ. — Москва—Киев: Издательство 
Московской Патриархии, 2010). Споряджені науковими коментарями 
відомих московських гоголезнавців Ігоря Виноградова та Володимира 
Воропаєва.

Пісні, передані Гоголем графу олександру Толстому, в домі якого 
жив у Москві в 1848–1852 рр. Це сталося під час одного з приїздів з Мо-
скви до Олександри Смирнової в її маєтку в Калузькій губернії (або в першій 
половині липня 1849 р., або 16 червня 1850 р.). Уперше про це написав 
Пантелеймон Куліш у 1856 р. у книзі «Записки о жизни Гоголя». Ось ця роз-
повідь:

«...Гоголь у г-жи Смирновой... попотчевал графа А. К. Толстого двумя 
малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался, как 
редкими самородными перлами. Вот они:

Ой спы, дытя, без сновыття,
Покы мыты з поля прыйде
Та прынесе тры квиточкы:
Одна буде дримлывая,
Друга буде сонлывая,
А третяя щаслывая.
Ой щоб спало — щастя мало,
Та щоб росло — не болило,
На серденько не скорбило!
Ой ристочкы у кисточкы,
Здоровьячко на сердечко,
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Разум добрый в головоньку,
Сонькы-дримкы у виченькы!
Ой ходыть сон по улоньци,
В билесенький кошулоньци;
Слоняетця, тыняетця,
Господонькы пытаетця:
«А де хата теплесенька
И дытына малесенька,
Туды пийду ночуваты
И датыны колыхаты».
А в нас хата тепленькая
И дытына маленькая;
Ходы до нас ночуваты
И дытыны колыхаты!
Ходы, сонку, в колысочку,
Прыспы нашу дытыночку!

Вслед за тем Гоголь попотчевал графа лакомством другого сорта: он 
продекламировал, с свойственным ему искусством, великорусскую пес-
ню, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость русского 
характера, которой исполнена эта песня.

Пантелей государь ходит по двору,
Кузьмич гуляет по широкому;
Кунья на нем шуба до земли,
Соболья на нем шапка до верху,

Божья на нем милость до веку.
Бояре-то смотрят из города,
Боярыни-то смотрят из терема,
Сужена-то смотрит из-под пологу.
Бояре-то молвят: „Чей то такой?“
Боярыни-то молвят: „Чей то господин?“
А сужена молвит: „Мой дорогой!“»

Розповідь Куліша співпадає з пізнішими спогадами Смирнової:
«...Прекрасны песни малороссийские! Гоголь часто приводил мне те, 

которых я не знала:

Цвели лози
 При дорози,
Синесеньким свитом...
Ходи казак по улици
В свитлой белой кошуленци...

Гоголь удивительно как читает стихи и вообще великий актер; он 
очень любил русскую песню:

Пантелей государь ходит по двору,
Вахрамеич государь по широкому,
Шапка на нем соболья.

Он говорил это очень выразительно».

Плетньов Петро Олександрович (1792–1866) — російський критик 
і поет, академік Петербурзької академії наук (з 1841). У 1840–1861 рр. — 
ректор Петербурзького університету. В серпні 1847 р. Гоголь писав Плет-
ньову щодо посади ректора: «Как бы то ни было, но это место почтенное. 
Оно может много возвыситься от долговременного на нём пребывания 
благородного, честного и возвышенного чувствами человека». У 1838–
1846 рр. Плетньов був видавцем-редактором журналу «Современник», 
в якому 1840 р. виступив зі схвальною рецензією на «Кобзар» Шевчен-
ка. Друг Пушкіна і Гоголя. Той сказав Бодянському: «Слушайте Плетнева... 
Нынешние не ценят его и не любят, а на нем, не забывайте, почиет руко-
положение нашего первоапостола Пушкина».

Справді, Гоголь довіряв Плетньову. 14 листопада 1842 р. писав йому:
«Вы, верно, будете писать разбор Мертвых душ, по крайней мере мне 

бы этого очень хотелось. Я дорожу вашим мнением. У вас много внутрен-
него глубоко эстетического чувства, хотя вы не брызжете внешним блес-
тящим фейерверком, который слепит очи большинства. Пришлите мне 
листки вашего разбора в письме. Мне теперь больше, чем когда-либо, 
нужна самая строгая и основательная критика. Ради нашей дружбы, будь-
те взыскательны, как только можно, и постарайтесь отыскать во мне по-
больше недостатков, хотя бы даже они вам самим казались неважными. 
Не думайте, чтоб это могло повредить мне в общем мнении. Я не хочу 
мгновенного мнения. Напротив, я бы желал теперь от души, чтоб мне 
указали сколько можно более моих слабых сторон. Тому, кто стремится 
быть лучше, чем есть, не стыдно признаться в своих проступках пред 
всем светом. Без сего сознанья не может быть исправленья.

Но вы меня поймете, вы поймете, что есть годы, когда разумное бес-
страстие воцаряется в душу и когда возгласы, шевелящие юность и чес-
толюбие, не имеют власти над душою. Не позабудьте же этого, добрый, 
старый друг мой! Я вас сильно люблю. Любовь эта, подобно некоторым 
другим сильным чувствам, заключена на дне души моей, и я не стремлюсь 
ее обнаруживать никакими наружными знаками. Но вы сами должны 
чувствовать, что с воспоминанием о вас слито воспоминание о многих 
светлых и прекрасных минутах моей жизни».

Плетньов відіграв у 1845–1846 рр. важливу роль у житті першого Гого-
левого біографа Куліша, який сам розповів про це:

«Тим часом напечатав Куліш частину історичного роману „Чорна рада“ 
у часописі „Современник“, що після Пушкіна видавав Плетньов. Той, 
правлячи науковим округом якийся час при своєму ректорстві універси-
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тетському, визвав Куліша у столицю і дав йому разом дві служби: учителя 
в гімназії і преподавателя русского язика студентам-інородцям ув універ-
ситеті. Полюбив Плетньов Куліша мов сина; мало не щодня бачились. 
Була в Плетньова дочка — молоденька дівчина тихої, люб’язної вдачі. З 
півтора року прожив тоді Куліш у столиці. Дівчина на його очах доросла 
повного дівоцтва. Як з братом, вона з ним дружила, і — хто відає? — може, 
була б інша його доля, коли б не одно слово, яке вона пробовкнула. Знай-
шовши сем’ю по своїй уподобі, по своїм звичаям, думав часом Куліш, що 
тут йому й вік вікувати. І в отця душа йому люба, і дочка до його простим 
дівочим серцем лицяється, і весело йому й тепло між ними.

Так уже думку був наладив, щоб не шукати щастя на Вкраїні; та раз, 
розговорившись про наші думи народні, про пишне українське слово, до 
панночки і каже: „Вот и вы со временем выучитесь по-украински“. А вона 
йому: „Н и к о г д а!“ Мов у серце ножем се слово йому вкололо, і з того 
часу перестав дивитись на неї як на суджену» (Куліш П. Твори в двох то-
мах. Том 1. — К.: Наукова думка, 1994. С. 250).

Донька Плетньова влаштувала свою долю і без Куліша, а Гоголь на по-
чатку 1851 р. писав йому: «От всей души поздравляю тебя с замужеством 
милой дочери и прошу также от меня передать ей поздравление». В тому 
ж листі Гоголь зізнавався: «А мне хочется очень с тобой, по старине, за-
першись в кабинете, в виду книжных полок, на которых стоят друзья 
наши, уже ныне отшедшие, потолковать и почитать...»

Плетньов був старший за Гоголя на сімнадцять років і пережив його на 
чотирнадцять.

Плющиха вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 762).

Поварська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 762).

Повойник — головний убір заміжніх жінок у вигляді м’якої пов’язки 
чи шапочки, що повністю закривали волосся. Відомим є вже з ХІІІ століт-
тя, вдягався під хустку, у ХІХ столітті використовувався як самостійний 
головний убір.

У першій главі другого тому «Мертвых душ», що збереглася, є такий 
текст: «Узнавши о приезде барина, мужики собрались к крыльцу. Кички, 
повязки, повойники, сороки, зипуны и картинно окладистые бороды об-
ступили его кругом».

У московському контексті це слово вжив Шевченко, який, оглянувши 
разом зі Щепкіним храм Христа Спасителя, записав у щоденнику 19 берез-
ня 1858 р.: «Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности безобра-
зен. Крайне неудачное громадное произведение. Точно толстая купчиха 
в золотом повойнике остановилася напоказ среди белокаменной». Не-
щадна й влучна характеристика. Отже, побожний Шевченко не сприй-

няв архітектуру й 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 ві-
йні 1812 р. Він вражав своєю висотою (понад 100 метрів), грандіозними 
масштабами та багатством не лише внутрішнього оздоблення й начиння, 
якого Шевченко не бачив, але й зовнішньою пишнотою.

Особливо дратувала Шевченка головна баня, що нагадувала йому зо-
лотий повойник на голові купчихи. Відштовхувала Шевченка відверта 
показовість, сказати б, імперська претензійність споруди, що не поєдну-
валася в його сприйнятті з Божим храмом.

Не слід забувати, що в той час храм стояв у риштуваннях, які було зня-
то частково в тому ж таки 1858 р., коли «храм було закінчено начорно», 
а остаточно — в 1859–1860 рр. За сучасними оцінками, тоді, коли його 
бачив Шевченко, «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 бачив поет, храм значно програ-
вав перед майбутньою завершеною спорудою.

Москвознавець Лев Колодний, оспівуючи творіння Тона, не забув і про 
невдячного вихованця Петербурзької академії мистецтв, ректором якої той 
був, Шевченка, який посмів «метнуть стрелу в голову нового кафедрально-
го 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!

Утім, інший сучасний москвознавець Олексій Митрофанов поділяє 
Шевченкову точку зору і навіть назвав розділ своєї книги про храм Хрис-
та Спасителя поетовими словами: «Купчиха в повойнике» (Митрофа-
нов А. Прогулки по старой Москве. Пречистенка. — М.: Ключ-С, 2008. 
С. 78). У книзі Митрофанова читаємо: «Якщо не брати до уваги розміри 
та інші кількісні характеристики храму Христа Спасителя, виходить, що 
він нічим особливим не примітний. Більше того, не надто вдалий. Велика 
фігура — та дура». Автори сучасної книги про сто найбільших храмів у сві-
ті пишуть: «Будівля вражає своїми величезними розмірами, але зовсім не 
багатством задуму. В храмі Христа Спасителя древньоруські форми, запо-
зичені з будівель невеликого розміру, збільшені в декілька разів, що при-
звело до їх обважнення і немасштабності всієї споруди» (Губарева М. В., 
Низовский А. Ю. 100 великих храмов. — М.: Вече, 2004. С. 484).
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Погодін Михайло Петрович (1800–1875) — російський історик, пись-
менник, знаковий представник і теоретик «офіційної народності». У 24 
роки Погодін уже читав у Московському університеті лекції з «політичної 
історії», в 1825–1844 рр. — професор університету, його учнями були 
Сергій Соловйов і Осип Бодянський. Погодін і Степан Шевирьов, які в 1831–
1856 рр. разом видавали друкований орган слов’янофілів філософсько-
літературний журнал «Москвитянин», неодноразово віртуально перети-
налися з Шевченком. Зокрема, вони сприяли публікації в «Москвитянине» 
(1843, № 11) схвальної рецензії Федора Кітченка на Шевченкових «Гай-
дамаків», а в 1855 р. Погодін сам позитивно писав про цей твір у «Москви-
тянине». Через Бодянського Погодін передавав «мешканцеві Мангишла-
ку літопис Величка», сподіваючись, що поет буде надсилати матеріали до 
«Москвитянина». У 1850 р. у журналі було опубліковано комедію Олек-
сандра Островського «Свои люди — сочтемся», яку в Новопетровському 
укріпленні прочитав Шевченко. Нарешті, в історичному відділі «Москви-
тянина» співпрацював Бодянський.

Погодін познайомився з Гоголем під час першого приїзду письменника 
до Москви у 1832 р. і з того часу дружив з ним. В одному з листів у 1839 р. 
Гоголь назвав Погодіна «жизненочок мой». Приїжджаючи до Москви, Го-
голь жив у Погодіна на Дівочому полі. У 1842 р. вони посварилися через 
відмову Гоголя друкувати в «Москвитянине» глави з «Мертвых душ» до пу-
блікації поеми окремим виданням та Гоголеву відмову давати свої статті в 
«Москвитянин». Утім, з часом, Гоголь і Погодін помирилися, їхня дружба 
продовжувалася. У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. є нотатка 
про те, «чьи имена вспомнить у Гроба Святого». У невеликому переліку 
позначено й прізвище Погодіна.

Вихований на Карамзині, Погодін усе життя був його послідовником. 
У 1856 р. Погодін полемізував з Максимовичем, висунувши теорію вели-
корусизму дотатарської України. Шевченко познайомився з Погодіним 
у березні 1858 р.

Помітне місце займав Погодін у житті Бодянського. Вони разом пра-
цювали у Московському університеті, й коли у 1848 р. Бодянського звіль-
нили з посади секретаря Товариства історії і старожитностей російських 
при Московському університеті і редактора «Чтений в Императорском обще-
стве истории и древностей российских», чутки звинувачували в інтризі про-
ти нього Михайла Погодіна та Степана Шевирьова.

Що стосується самого Бодянського, то він і не сумнівався в цьому. Ска-
жімо, в листі до Максимовича від 1 січня 1849 р. зазначав: «Не духовные 
стихи (Киреєвського. — В. М.), не статья о Малороссии в 1-й книжке 4-го 
года, 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». Бодянський згадував про першу книжку 

«Чтений» у 1848 р., в якій опубліковано матеріали засідання Товариства, 
що відбулося 12 червня 1848 р. Саме в ній було вміщено записки англій-
ського письменника і дипломата, посла у Росії у 1588–1599 рр. Джілда 
Флетчера «О государстве Русском», що містили критику порядків у Росії 
ХVІ століття (часів Івана ІV Грозного та його сина Федора Івановича). 
Ця публікація й стала причиною звільнення Бодянського. До речі, у тій 
книжці «Чтений» були надруковані також матеріали з історії України: «За-
мечания, до Малой России принадлежащие» (підготовлена Бодянським 
публікація рукопису XVІІІ ст., що його надав Дмитро Бантиш-Каменський), 
листи до гетьмана Скоропадського (надав Михайло Судієнко), деякі істо-
ричні джерела з колекції Миколи Маркевича. В іншому місці прямо писав, 
що закриття «Чтений» пов’язане з інтригами «Погодина, Шевырева... с 
клевреты». Про підступність Погодіна та Шевирьова Бодянський повідо-
мляв і Шафарика, Куліша та ін.

У цьому контексті розповім про цікавий епізод. 11 листопада 1848 р. 
Погодін влаштував удома святкування дня народження, яке використав 
для обілення свого імені у «флетчерівській історії». Сергій Аксаков писав про 
це в листі до сина Івана: «Погодин сделал у себя раут, на который заблаго-
временно, письмами и записками, убедительно звал всех, кого мог, а осо-
бенно людей порядочных, называющих его публично мошенником. Из 
всех порядочных людей, совершенно понимавших цель Погодина, один 
только поступил согласно с своим убеждением: Самарин...» Справді, ві-
домий публіцист і критик Юрій Самарін відповів Погодіну: «Последние 
происшествия в университетском кругу, о которых говорит теперь вся 
Москва, возмутили меня и оставили во мне впечатление, с которым я не 
считаю себя в праве принять вашего приглашения».

Та найбільшу надію Погодін покладав на Гоголя, який жив тоді в його 
домі. Він мав стати ключовим учасником публічної реабілітації Погодіна 
в очах московських інтелектуалів. Але Гоголь, який не міг відсторонити-
ся від святкової зустрічі, судячи з усього, не зіграв очiкуваної ролi. При-
наймні, Погодін записав у щоденнику: «Приготовление к вечеру. Письмо 
от Самарина. Гоголь испортил и досадно».

Упродовж кількох років у Бодянського з Погодіним зберігалися лише 
ділові контакти та зустрічі. Втім, на початку 60-х рр. вони вже бували один 
у одного вдома. Досить переглянути листи Погодіна: 20 грудня 1860 р. він 
писав Осипу Максимовичу: «Три раза собирался я к вам... Крайне нуж-
но бы повидаться. Я теперь все буду дома»; 2 травня 1861 р.: «Милости 
прошу в сад под расцветающие берёзы... надо потолковать о Славянах»; 
18 жовтня 1861 р.: «Сбираюсь ныне в клуб, а оттуда к вам... будете ли вы 
дома?»; 25 червня 1862 р.: «...Загляните непременно ко мне...» тощо.

Проте загальне тло їхніх людських стосунків залишалося холодним. 
Багато років потому Осип Бодянський не забув образливу несправедли-
вість, яку пов’язував з конкретними людьми, і внаслідок якої він залишив 
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Товариство історії і старожитностей російських. На початку 1857 р. він 
записав у щоденнику, що секретар Товариства Іван Бєляєв, який працю-
вав після нього, танцював під дудку президента Товариства Олександра 
Черткова «и его сообщников (Погодина, Шевырёва... с братьею)...»

Та було б помилкою зводити все до цієї образи. Прямолінійний Бодян-
ський не приховував критичного ставлення до життєвої позиції Погоді-
на, в тому числі антиукраїнської. Скажімо, в 1856 р. Бодянський різко ви-
словився щодо його статті «О древнем языке русском», де, зокрема, мова 
йшла про те, що: «В Киеве жили до татар не малороссияне, а великорос-
сияне... Язык летописей, вместе и язык церквей, был языком живым, а 
говорили им великороссияне...» Бодянський писав Максимовичу з цього 
приводу в травні 1856 р.: «Кто только хоть одну книжку на хохлацком чи-
тал, скажет ему (Погодіну. — В. М.) без обиняков: „Брешеш, москалю!“ 
Нахальнее я ничего не знаю из всех нахальств этого лица».

Утім, минав час, їхні стосунки теплішали, а наприкінці життя Бодян-
ський помирився з Погодіним. Олександр Кочубинський з цього приво-
ду писав: «Верный себе, своему нраву, Бодянский почти четверть века со-
хранял холодные отношения к практическому избраннику графа Уварова 
и снова сошёлся с ним, когда оба были стариками, на пороге могилы, пе-
ред юбилеем Погодина».

Справді, Бодянський сердечно привітав Погодіна в зв’язку з 50-річчям 
його літературної і громадської діяльності від імені Товариства історії і 
старожитностей російських, а той у відповідь подарував йому свою кни-
гу з таким написом: «Многоуважаемому О. М. Бодянскому в знак благо-
дарности за доброе расположение и приветливое слово (а что пробегала 
черная кошка во время оно, сгинь её голова!) от неизменного автора». 
Незадовго до смерті Погодіна в 1875 р. він очолював якийсь час Товари-
ство, і вони — голова й секретар — знову тісно й плідно співпрацювали. 
Бодянський писав: «Предлагая ему стать во главе Общества, столько уже 
ему обязанного, по прежней его в нем деятельности, мы питали, конеч-
но, уверенность, что он, как многоопытный и многоискусившийся в пла-
вании по житейскому морю, с честью и славою править будет им в деле 
разъяснения судеб отечества нашего. Но судьбы высшие иначе решили. 
Он вскоре взят от нас в лучший свет...» Протягом останніх років життя 
Погодін не приховував, що хотів бачити Бодянського. У травні 1875 р. 
писав йому: «День и час назначайте, как угодно. Я все не выезжаю. На той 
неделе, если можно, постараюсь повидаться, — или вы также, если мож-
но, загляните. Ваш Погодин». А незадовго до смерті 16 жовтня 1875 р. зі-
знався: «Хотелось бы повидаться, потолковать, — но, ей Богу, нет сил...»

Після смерті Погодіна Бодянський вигукував: «Где другой Погодин, 
уже и телесно не жилец нашего света? Где, можем спросить, другой Пого-
дин на Святорусской земле? Кто так поспешно, так горячо откликнется 
теперь на всякое доброе дело, поднимаемое для неё?»

Бодянський помер через два роки після Погодіна, і його було похова-
но у Новодівочому монастирі поруч з Погодіним. Їхні могили й нині поряд, 
на відстані двох кроків.

На кам’яній брилі над могилою Погодіна напис:

«Михаилу Петровичу Погодину
от его друзей и почитателей
родился 11 ноября 1800 года
скончался 8 декабря 1875 года
 _______ // _______
Блаженны алчущие и жаждущие правды:
яко тии насытятся».

Може, саме многомудрий Бодянський запропонував цю епітафію? 
Бо ж він сам завжди прагнув правди, зокрема, щодо історії свого на-
роду, й дискутував з Погодіним, захищаючи правду національної іс-
торії. 

Погодін був шанованим професором і досвіченим викладачем. Його 
учень, а пізніше — професор Московського університету, москвознавець і 
фольклорист Федір Буслаєв, який наприкінці 1840 р. у Римі познайомив-
ся з Гоголем, згадував:

«Как профессор Михаил Петрович отличался двумя качествами, 
которые сильно располагали нас к нему. Несмотря на некоторую жест-
кость и резкость в обращении, впрочем нераздельные с простотою и 
искренностью, он был всегда снисходителен и умел поощрять и обо-
дрять. В студенте более всего ценил он любовь к науке и всегда помнил, 
что эта любознательность возможна только тогда, когда из многих фа-
культетских предметов учащийся сосредоточивается на котором-либо 
одном».

Значною заслугою Погодіна стало збирання документальних джерел 
з історії Росії, що розпочалося ще в 1825 р. Його будинок у Москві на  
Дівочому полі фактично перетворився у сховище стародавніх рукопис-
них і друкованих книг, літописів, актів, ікон і монет. Усього Погодін зі-
брав близько 2 тисяч рукописів, 800 стародрукiв, 5 тисяч автентичних 
грамот, 2 тисячі монет і медалей. Чимало з цього зібрання хотіли, гово-
рячи словами Погодіна, «увезти в чужие края». Проте він викуповував, 
що міг, «чтоб, по крайней мере, не ушло из России это собрание». Рідкіс-
не погодінське зібрання користувалося великою популярністю, зокрема, 
серед учених, які досліджували історію і літературу. Скажімо, вже згада-
ний Федір Буслаєв писав: «Моё университетское обучение разделялось 
по двум местностям: в аудитории и в Погодинском древнехранилище». 
У 1852 р. Погодін продав своє зібрання державі. До речі, у нього збері-
гався й гоголівський рукопис «Мертвых душ». Цікаво, що в книзі «Старая 
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Москва» Михайло Пиляєв приділяє увагу зібранню Погодіна, хоча навіть 
не згадує Гоголя чи, скажімо, Щепкіна.

Див. також «Я маю намір оснуватися в Москві» (р. 2, стор. 164–169, 
175, 178, 183, 187–192, 196–197, 201–202, 208–210, 213, 215, 221–225, 237, 
240, 244).

Погодінська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 741).

Погодінська садиба — домоволодіння, яке Михайло Погодін придбав 
на початку 1836 р. у князя Щербатова. Про будинок є згадка на сторінках 
«Войны и мира» Льва Толстого, де П’єра Безухова приводять на допит в 
«большой белый дом с огромным садом». Садиба займала площу ниніш-
ніх будинків №№ 10 і 12 на Погодінській вулиці. Гоголь жив в одній з вели-
ких кімнат мезоніну головного будинку садиби. З його вікон відкривався 
чудовий краєвид на Дівоче поле. За будинком знаходився великий ставок, 
оранжереї, квітник, липова алея і погодінський сад, у якому проходили зна-
мениті іменинні обіди Гоголя.

Погодінська хата — збудована з дерева архітектором М. Нікітіним 
у 1856 р. у «російському стилі» у дворі чималої садиби професора, й, на 
відміну від самої садиби, збереглася (вул. Погодінська, 12а). Це — рекон-
струйований високий блакитний зруб зі світлицею, прикрашений узо-
рчастою різьбою, з двосхилим різьбляним дахом. Шедевр дерев’яної ар-
хітектури! Таке будівництво стало можливим лише після відміни у Москві 
обов’язкового зразка для міського фасаду. Зведення хати в російському сти-
лі оплатив «економічний слов’янофіл», друг і однодумець Погодіна, купець 
Кокорев. Сюди, в гості до господаря приходили найвідоміші письменники, 
артисти, вчені. Втім, не треба довіряти тим авторам, які нині пишуть у до-
відниках про Москву, що «в хаті на Дівочому полі якийсь час жив Гоголь». 
Насправді Гоголь помер задовго до побудови «Погодінської хати», зате був 
частим гостем у будинку, придбаному Погодіним у 1836 р. Уперше Микола 
Васильович поселився тут 26 вересня 1839 р., коли, вже будучи автором 
«Ревизора», повернувся після мандрів Європою до Москви, а виїхав на по-
стійне проживання до графа Толстого в будинок Тализіна 4 грудня 1848 р.

Здається, ніхто не звернув увагу на те, що Гоголь ще в «Мертвых душах» 
ніби напророчив появу «Погодінської хати». Нагадаю, що у восьмій главі 
безсмертного твору йдеться про читачів, передусім із вищого това риства:

«...От них первых не услышишь ни одного порядочного русского сло-
ва, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в 
таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех 
возможных произношений: по-французски в нос и картавя, по-английски 
произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и 
даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии; а 

вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят 
для себя на даче избу в русском вкусе» (виділено мною. — В. М.).

Ох, і нищівно висловився Гоголь про російських «почтенных чита-
телей»! Особливо, якщо згадати, хто найперше будував ті патріотичні 
«избы в русском стиле». Зокрема, Леонід Львов писав, що у середині 
1840-х рр. у Петергофі «между прочими украшениями Государь на импро-
визированном озере выстроил крестьянский домик или, лучше сказать, 
усадьбу, которую и назвал Никольским. Этот домик очень занимал его 
как наружным видом, так и внутренним устройством. Столы, скамейки 
были из полированного, как зеркало, дуба; стены бревенчатые, но как 
сложены! Посуда, как и все, была простая русская; но все до последней 
мелочи доказывало, что хозяин усадьбы мужичок очень богатый. В сенях 
висела на вешалке солдатская шинель Измайловского полка, которую Го-
сударь надевал, когда Императрица приезжала в Никольское кушать чай. 
Тут Государь, как хозяин, угощал свою хозяйку; тут и садик был разведен, 
и две коровки были на случай, если Государыня пожелает откушать мо-
лочка». Щось подібне утнула й близька Гоголева приятелька Олександра 
Смирнова. Іван Аксаков у листі до батька 18 червня 1846 р. розповідав, що 
до дня народження однієї з дочок вона веліла побудувати, певно, насліду-
ючи царя, «избу, немножко меньше настоящей, хорошенькую, как игру-
шечка, при ней хлев, курятник с настоящей коровой и курами и разными 
подобными затеями. Дети со своей неразлучной англичанкой будут там 
играть и забавляться, болтая только по-французски, немецки и англий-
ски. — У ней уж это намерение было давно; она воображает, что все славя-
не придут от этого в умиление; я, впрочем, ее разуверил, сказавши, что у 
ней с ее детьми это выходит не только забава, но просто комедия».

Погодінський сад — сад на території погодінської садиби, в якому вла-
штовувалися знамениті іменинні обіди Гоголя. Скажімо, 7 травня 1849 р. 
письменник писав Сергію Аксакову: «Мне хотелось бы, держась старины, 
послезавтра отобедать в кругу коротких приятелей в погодинском саду». 
Син Погодіна згадував: «...Обед устраивался в саду, в нашей знаменитой 
липовой аллее... Сад был у нас громадный, на 10000 квадратных сажень. 
Гости восхищались: „Экая благодать у тебя Михаил Петрович, умирать не 
надо. Запах лип, соловьи, вода в виду...“»

Пожежники в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 118–120).

Покрова Пресвятої Богородиці в Філях церква — див. «адресуйте 
мені в Москву» (р. 5, стор. 798).

Покровка вулиця — в Басманній дільниці Москви (тепер — Басман-
ний район), між Армянським провулком і Земляним валом. Названа в ХVІІ 
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столітті на честь храму Покрова, що стояв на початку вулиці (знесено в 
1777 р.).

20 березня 1858 р. Шевченко занотував у щоденнику, що після відвідин 
Кремля вийшов «на Ильинку и потом на Покровку». Вулиця з давніх-давен 
вважалася однією з найметушливіших у Москві. Ось як писав про Покров-
ку гоголівських часів сучасник:

«Первый предмет, поражающий вас на этой улице, есть необыкновенное 
множество каретных и дрожечных лавок. Наблюдая более за Покровкой, 
вы удивляетесь множеству пекарей, хлебных выставок и овощных лавок. 
Проезжая мимо, вы постоянно слышите, как бородатый мужик, хлопая 
по калачу, как паяц по тамбурину, кричит вам: „Ситны, ситны, калачи 
горячи!“ Кроме того, перед вами мелькают замысловатые вывески, на 
которых написан чайный ящик и сахарная голова с надписью: „Овощная 
торговля иностранных и русских товаров“. А потом вы видите пять или 
шесть белых кружков на синей вывеске, а наверху надпись бог знает ка-
кими буквами: „Колашня“. 

Портного ли вам нужно? Есть портной, и даже не один. Модистку ли 
вы хотите иметь? Вот вам несколько вывесок с чем-то очень похожим 
на шляпку. Нужна ли вам кондитерская? Добро пожаловать! Спрашивае-
те ли вы типографию? Извольте! Наконец вот вам декатиссер, который 
выводит всех возможных родов пятна, даже пятна на лице». 

Найвизначнішою пам’яткою на Покровці була церква Успіння Пресвя-
тої Богородиці, яку Гоголь не міг не бачити.

Поліцейські в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 117–118).

Полевий Микола Олексійович (1796–1846) — письменник, історик, 
журналіст і критик.

У 1825–1834 рр. видавав журнал «Московский телеграф», у якому на-
прикінці червня 1829 р. (№ 12) було опубліковано розгромну рецензію 
на гоголівську поему «Ганц Кюгельгартен», що побачила світ під псевдо-
німом «В. Алов»:

«Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было 
предназначено для печати, но что важные для одного автора причины 
побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важней-
шие причины имел он не издавать своей Идиллии. Достоинство следую-
щих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя –
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть.

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».
До речі, з того часу Гоголь більше не писав віршів.
Польовий різко негативно відізвався про «Мертвые души» Гоголя: 

«Оставьте в покое вашу „вьюгу вдохновения“, поучитесь русскому языку, 
да рассказывайте нам прежние ваши сказочки об Иване Ивановиче, ко-
ляске и носе и не пишите такой чепухи, как „Мертвые души“».

Гоголь теж дав невисоку оцінку праці Польового. Скажімо, в листі до 
Погодіна на початку 1836 р. негативно відізвався про «Русскую историю 
для начального чтения» Польового. У листі до Марії Балабіної від 19 
листопада 1838 р. Гоголь нещадно порівнював «Історію Франції» Жюля 
Мішле з «Историей русского народа» Польового: «Вы читаете теперь ис-
торию Мишле. Это страшный вздор; это совершенно русский Полевой. 
Но, к счастию, вы не читали Полевого».

Половий — слуга в московських, російських трактирах. На самому по-
чатку «Мертвых душ» читаємо, що Чичиков у готелі губернського міста 
NN «был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в 
русских трактирах...»

У Гоголя також читаємо: «...Он (Чичиков. — В. М.) заставил слугу, или 
полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трак-
тир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хо-
зяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: „О, большой, сударь, 
мошенник“. Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России 
есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут 
покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно 
пошутить над ним. Впрочем, приезжий делает не всё пустые вопросы: 
он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто 
председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного 
значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не 
с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто 
имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характе-
ра и как часто приезжает в город, расспросил внимательно о состоянии 
края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, 
убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так 
обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно 
простое любопытство».

Отже, Гоголь акцентує обізнаність полового, що було характерним і 
для московських трактирів, тим більше, що полові, траплялося, служи-
ли протягом багатьох років. Скажімо, в одному з московських видань 
ХІХ століття особливо зазначалося, що Троїцький трактир славиться 
«портретами полового, когда-то прослужившего пятьдесят лет в этом 
заведении». Впродовж багатьох років полових тут набирали лише з 
ярославців, і вони носили дорогі білі сорочки з голландського полотна. 
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В московському жаргоні тих часів існувало навіть слово «белотелец», що 
характеризувало саме ярославських полових. Російський письменник 
Петро Боборикін писав про свого героя Палтусова з «Китай-города»: 
«Он любил этих ярославцев, признавал за ними большой ум и такт, счи-
тал самою тонкою, приятною и оригинальною прислугой; а он живал и в 
Париже и в Лондоне».

Попов Олександр Миколайович (1821–1877) — див. «адресуйте мені 
в Москву» (р. 5, стор. 756).

Поприщин — картина Іллі Рєпіна (1882), що зберігається в Національ-
ному музеї російського мистецтва у Києві.

Цю картину не зарахуєш до розряду загальновідомих. Її репродукцію, 
зазвичай, не розміщують в альбомах та монографіях про Рєпіна. «По-
прищина» затьмарили написані художником протягом тих же років ви-
датні твори: «Хресний хід у Курській губернії», портрети І. М. Крамсько-
го, Т. А. Мамонтової, П. А. Стрепетової, П. М. Третьякова. Сам Рєпін не 
згадує цю роботу в автобіографічній книзі «Далеке близьке», але знавці 
припускають, що художник створив образ під враженням від гри відомих 
російських акторів В. Н. Андреєва-Бурлака та Й. А. Правдіна, що грали 
роль Поприщина. У наш час героя повісті Гоголя «Записки сумасшедше-
го» блискуче зіграв геніальний Богдан Ступка, який, до речі, високо цінує 
рєпінського «Поприщина». Сам артист вважає, що головне в його герої — 
це «божевільна мудрість».

Мабуть, Рєпін також бачив цю рису в своєму Поприщині. Його зобра-
жено у повний зріст, наче виступаючим з обтяжуючої темряви, що при-
ховує деталі фону. Але сама фігура яскраво освічена торжествуючим світ-
лом, як у Рембрандта («Рембрандт обожнював світло», — якось написав 
Рєпін та підтвердив «Поприщиним» особливе, рембрандтівське володін-
ня світлом). Гоголівського героя одягнуто у заяложений халат з мішкови-
ни, підперезаний чудернацьким оранжево-чорним паском, а на голові — 
ковпак на кшталт блазнівського, наверчений з якоїсь ганчірки. Чудово 
виписано обличчя Поприщина: не дуже свіже, не голене, з запаленими 
очима, неначе ображеними пухлими губами, вухами, що стирчать, та ви-
соким сократівським чолом. Відсторонено-презирлива усмішка та боже-
вільність у погляді приховують якусь таїну. Здається, очі Поприщина ба-
чать те, що нам не судилося бачити. Взагалі у вигляді гоголівського героя, 
у його перехрещених руках відчувається зверхність, навіть пихатість, та 
вся ця дуркуватість у позі, погляді, одязі тільки насторожує, але не обма-
нює уважного глядача.

У повісті Гоголя дворянин, титулярний радник Поприщин, що застру-
гає пера для його превосходительства директора департаменту, звихнув-
ся на грунті розуміння своєї нікчемності проти вищих за чином, зван-

ням, шляхетством. Це так по-нашому. Тим паче, що в сучасній дійсності 
знайдеться чимало людей, що, як і Поприщин, «достатків не мають» та 
схильні до його, кажучи словами Андрія Платонова, «тверезих бреднів». 
Наприклад, з приводу того, що все найкраще у світі, у тому числі недо-
сяжна осяйна дочка директора, дістається камер-юнкерам та генералам, 
а не бідним титулярним радникам: 

— Что ж из того, что он камер-юнкер... Ведь через то, что камер-юнкер, 
не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, 
а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чиха-
ет, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происхо-
дят все эти разности? Отчего я титулярный советник и с какой стати я 
титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а 
только так кажусь титулярным советником?.. Да разве я не могу быть сию 
же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там 
другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный со-
ветник? Почему именно титулярный советник? 

Божевільно-мудра відповідь була знайдена невдовзі, коли психіка го-
голівського героя остаточно не витримала, й він пішов новим життєвим 
шляхом, занурився у нове поприще. Саме після цього Гоголь вперше та 
всього один раз назвав його — Поприщин. До речі, Володимир Даль трак-
тує термін «поприще» як «земне життя людини у побутовому плані». «Ка-
кое поприще он избрал, какой род жизни...» Поприщинський «рід жит-
тя» було скеровано віднині новим самовідчуттям:

«Год 2000 апреля 43 числа.
Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании 

есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об 
этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не 
понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный совет-
ник...»

Й у мене сяйнула думка: Рєпін зобразив саме цей момент –народження 
Поприщина! Як могла прийти йому — королю Іспанії — у голову боже-
вільна думка про те, що він усього лише жалюгідний титулярний радник? 
Добре, що ніхто не здогадався посадити його тоді до божевільні. Хоча, 
незабаром здогадалися. Посадили. У Мадриді. Йшов тридцятий февру-
арій... Богдан Ступка говорив мені, що його завжди турбувало питання: 
«Хто з нас дійсно божевільний: той, хто перебуває у цьому шаленому 
житті чи той, хто потрапив до божевільні?» В опублікованому щоденни-
ку Олега Борисова зустрів запис, зроблений артистом з приводу відвід-
ування з концертом Київської психіатричної лікарні: «...Я весь час думав 
про те, хто ж насправді психи — ці незахищені, ні в чому не винні люди 
чи лікарі...» Втім, у цих роздумах немає нічого нового та незвичного. Ду-
шевна хвороба як симптом морального здоров’я — стара та важлива тема 
класичної літератури. Достатньо згадати «Доктора Крупова» Герцена, 
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«Палату № 6» Чехова, «Мастера и Маргариту» Булгакова... Доктор Рагін 
з чеховської «Палаты № 6» зізнався, що «за двадцять лет я нашел во всем 
городе только одного умного человека, да и тот сумасшедший».

До того ж, здається, з часом між двома світами все більше стираєть-
ся межа внаслідок того, що тут і там однаково безжально та жорстоко 
ллють холодну воду на голову та б’ють. Вимучений та часто битий По-
прищин відкрив, що у будь-якого півня є Іспанія і знаходиться вона... 
під пір’ям. Сталося це, за Гоголем, близько 2000 року. Тому нам, наба-
гато пережившим цей термін, спираючись на досвід, стає зрозуміліше, 
що власне підпір’я дійсно найскладніше зберегти й на волі, й у боже-
вільні...

Але ж багато людей по обидва боки життя можуть сьогодні з жалем 
сказати разом з Поприщиним:

— Я не в силах, я не могу вынести всех мук... Спасите меня! Возьмите 
меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней. Садись, мой ям-
щик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого 
света!..

Взагалі не випадково зацікавився Рєпін трагедією гоголівського По-
прищина; в цьому чітко виявилося його духовна спорідненість з пись-
менником. Тому рєпінську картину «Поприщин», подібно до гоголівської 
повісті «Записки сумасшедшего», можна оцінити словами Бєлінського, 
як дивну за своєю істиною та глибиною, достойну пензля Шекспіра.

Почесний громадянин Москви — московське почесне громадян-
ство, почесне звання, що присвоювалося за особливі заслуги перед 
містом, зокрема, купцям 1 і 2 гільдії, художникам і службовцям. Почес-
ним громадянином був купець Дмитро Самгін, якого Гоголь згадував у 
записній книжці за 1846–1850 рр.: «На Пятницкой у Троицы в Вишня-
ках. В доме Самгина...» В офіційному «Алфавитном указателе к плану 
Пятницкой части» читаємо: «Самгин Дмитрий Николаевич, почётный 
гражданин, на Пятницкой улице». Серед московських знайомих Шев-
ченка почесними громадянами були Олександр Сапожников, до яко-
го він намагався зайти в Москві 20 березня 1858 р., і брати Микола та 
Сергій Варенцови, у яких поет побував на музичному вечорі 24 березня 
1858 р.

Пошта в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 129–131).

Пресненські ставки — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 801).

Престол — головна приналежність християнського храму — священне 
місце з зображенням Бога на троні (як символ Божественної влади). Є міс-
цем таємничої присутності Ісуса Христа. Високий чотирикутний стіл, що 

стоїть у центрі вівтаря, на якому розміщено антімінс, хрест, Євангеліє, 
дарохранительниця і лампада. У Володимира Даля: «В церкви — столик 
в алтаре, перед царскими вратами, на коем совершается таинство Евха-
ристии». Доступ до престолу дозволено виключно священослужителям.

Пречистенка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 763).

Пречистенський (тепер — Гоголівський) бульвар — у Пречистен-
ській дільниці міста (тепер — райони Хамовники, Арбат), між площами 
Пречистенські ворота і Арбатська. Назву дали Пречистенські ворота 
Білого міста, від яких починалася вулиця Пречистенка. Влаштований на-
прикінці 1810-х рр., за гоголівських часів був одним з найбільш занедба-
них бульварів міста. Може, тому Гоголь любив прогулюватися Нікітським 
бульваром. Пречистенський бульвар довели до ладу в 60-х рр. ХІХ століття 
після того, як під час одного з приїздів до Москви ним кілька разів про-
гулювався Олександр ІІ. У 1924 р. бульвар було перейменовано на честь 
Гоголя.

Прізніц Вінцент (1790–1851) — німецький лікар, засновник гідроте-
рапії. Ввів у медицину зігріваючий компрес. Вихідець із селян, медичної 
освіти не мав, але, за словами Вікентія Вересаєва, володів вражаючою лі-
карською інтуїцією та спостережливістю. У Прізніца у 30-х рр. лікувався 
Бодянський. 

За спогадами Гоголевої сестри Анни Василівни, Гоголь ще у травні 
1842 р. у Москві розповідав «об водяном лечении Присница». У черв-
ні 1843 р. Гоголь писав Олександру Данилевському: «Мой совет ехать тебе 
просто в Греффенберг на холодное лечение к Призницу, ибо тебе нужно 
просто обновление жизни и сил». І ще раз: «Итак, мой совет ехать пря-
мо к Призницу, тем более, что болезни вроде твоей преимущественно 
им лечатся». Тоді ж, улітку 1843 р., Гоголь переказував Олександрі Смир-
новій, як лікується у Прізніца її брат: «Я получил от Аркадия Осиповича 
(Россета. — В. М.) письмо из Греффенберга. Он описывает свое лечение, 
которое, по-видимому, идет успешно, но поступают с ним жестоким об-
разом. Призниц сажает его на целые четверть часа бригадиршею в воду, 
холодную, какую только когда-либо выносил человек, до того, что он уже 
не чувствует, есть ли у него бригадирша или нет. После чего приказывает 
взять лентух, то есть привязать мокрую тряпку к животу.

И Аркадий Осипович с лентухом и отмороженною бригадиршею 
бежит во весь дух в горы. Там набегавшись вдоволь, возвращается с 
нестерпимым аппетитом и поедает множество булок. Так лечится в Греф-
фенберге Аркадий Осипович». Наприкінці 1843 р. Гоголь у листі до Ми-
коли Язикова зізнався: «Подумываю наконец серьезно о Греффенберге: 
перекрестясь и благословясь, решусь погрузиться в холодную воду. Хотя 
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бы даже никакой помощи противу недугов коренных не подала вода, но 
и освежение чего-нибудь да стоит».

У жовтні 1844 р. той же Язиков писав Гоголю, що йому пропонують «на 
себе отведать Присницевой системы» і просив: «Не забудь написать мне, 
полезно ли оно...» Гоголь відповідав: «Намерение твоё попробовать При-
зница и воды я считаю совершенно основательным и благоразумным. 
О сем, как помнишь ты, мы когда-то трактовали. По крайней мере, по мо-
ему мнению, следовало бы во всяком случае потолковать и посоветовать-
ся лично с Призницем, чтобы быть потом покойну в совести и не пенять 
на самого себя. Ты сам знаешь, что это единственное леченье, которому я 
верил, и верил потому, что оно во всё время своего производства бодрит, 
а не расслабляет человека и что во время его даже не велится прекращать 
умственных занятий. Призниц даже особенно требует, чтобы они продо-
лжались. А посему, если ты о сем что-либо утвердишь и остановишься на 
таком утверждении, то уведоми меня, дабы я мог к тебе выехать навстре-
чу. Весьма может быть, что и сам я примусь за это лечение, и тогда разде-
лим вместе скуку греффенбергского местопребывания».

Справді у серпні-вересні 1845 р. Гоголь приймав ванни у водолікар-
ні Прізніца в Греффенберзі разом з Олександром Толстим. Олександрі 
Смирновій писав 11 вересня 1845 р.: «...Я, отчаянный, решился на по-
следнее средство — приехал в Греффенберг, где до сих пор не в силах 
почти опомниться от холодной воды, но сквозь всю эту жестокую про-
делку, производимую над моим телом, слышу, как сквозь сон, какое-то 
освежение и доволен уже тем, что не в силах ни о чем подумать. Это для 
меня уже много. Я только и прошу теперь хотя минутного освежения». 
Наступного дня повідомляв уже Василя Жуковського: «...Я почти в отча-
янии... решился в противность всем советам, ехать в Греффенберг, не 
столько для излечения, которого я и не ждал, сколько для освежения 
сколько-нибудь моих сил... Еще более меня побудило самое пребывание в 
Греффенберге графа Александра Петровича Толстого, получившего там 
значительное облегчение (который до сих пор здесь)... Действительно, 
мне нет здесь ни одной минуты о чем-либо подумать, не выбирается вре-
мени написать двух строк письма. Я как во сне, среди завертываний в 
мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний, обливаний 
и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только 
прикосновение к себе холодной воды и ничего другого, кажется, и не 
слышу и не знаю. Это покамест всё, что мне теперь нужно, а мне нуж-
но теперь позабыться». Здається, Гоголю стало краще чи, може, він таки 
дещо відпочив і забувся. До того ж, Прізніц запропонував йому зміни-
ти режим харчування: менше калорійної їжі, лише виварене м’ясо, зате 
більше молока й хліба грубого помолу. Одним словом, у вересні 1845 р. 
Гоголь був задоволений Прізніцем. Причину цього задоволення він по-
яснив у листі до Василя Жуковського:

«Призниц решительно умный мужик, и многое из того, что он гово-
рит, слишком справедливо, много болезней наших он производит от из-
лишнего обременения нашего желудка слишком питательною пищею, из-
нуряющею наше тело обилием соков, которые при сидячей нашей жизни 
переходят в источники болезней. Он дает пищу большею частию трудно 
варимую, мяса мало (и то вываренное, почти не имеющее соков), мучного 
много (особенно хлеба, спеченного вместе с мякиною и деревянистыми 
частями, и молока); требует, чтобы желудок не приучался к лени удо-
бноваримою пищей, но, напротив, более работал; требует в то же время 
уравновешения сил физических и умственных в наших ежедневных за-
нятиях; больные пилят и рубят дрова, копают землю и беспрестанно на 
воздухе...»

Повіривши Прізніцу, Гоголь улітку 1846 р. знову побував у Греффен-
берзі, але зізнався Петру Плетньову 4 липня: «Тепер я заезжал в Греффен-
берг, чтобы вновь несколько освежиться холодной водой, но это лече-
ние уже не принесло той пользы, как в прошлом году». Тож, коли навесні 
1850 р. Олександра Смирнова написала Гоголю, що, судячи з досвіду її 
брата, система лікування Прізніца малоефективна, він, уже двічі побув-
ши в Греффенберзі, погодився: «Насчет Присница я с вами согласен и 
не думаю, чтобы мне было удобно это лечение». Втім, є дані, що Гоголь 
таки радив Плетньову лікуватися за Прізніцем, але той відповів у березні 
1851 р.: «Меня восстановило не обливание водою, как ты полагаешь, а 
отстранение неудобств и излишеств, которые всех нас губят». Відлуння 
знань з цієї проблеми вчувається в листі Гоголя до матері в жовтні 1851 
р.: «...В Москве, теперь доктор, успешно лечащий нервические болез-
ни наружными вытираниями и обливаниями холодной водой». У січні-
лютому смертного 1852 р. Гоголь обгортався мокрою простинею. Степан 
Шевирьов писав: «Такое лечение было совсем не по его слабому здоровью. 
Я думаю, в нём заключалась главная причина его болезни».

Проскурниця — жінка, яка випікає проскури — білі прісні хлібці осо-
бливої форми, що використовуються в православному богослужінні. 
Проскурницями часто були вдови священиків. Цікаво, що Пушкін згаду-
вав про проскурниць у зв’язку з його роздумами про мову: «Не худо нам 
иногда прислушиваться к московским просвирням, они говорят удиви-
тельно чистым и правильным языком».

Під час перебування домовини з прахом Шевченка в храмі Тихона Ама-
фунтського на Арбатській площі в квітні 1861 р. проскурницею була Євдокія 
Соловйова.

«Публікації» (оголошення) — так називав московський побутописець 
гоголівських часів Іван Кокорев оголошення в газетах про всілякі потреби 
пересічного москвича: «Встретилась ему какая надобность — продать, ку-
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пить, заложить всё, что только продаётся, покупается и закладывается, — 
опубликует, и дело в шляпе». На відміну від вивісок, які постійно інформу-
ють про товари, «публікація — покажчик тимчасовий».

Прикладом оголошення в газеті може бути гоголівський текст, опу-
блікований тричі у квітні 1840 р. у «Прибавлениях к Московским Ведо-
мостям»: «Некто не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика 
до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках. На 
Девичьем поле, в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича 
Гоголя».

Кокорев наводив цілий ряд характерних оголошень у пресі: «Требует-
ся лакей трезвого поведения, знающий поварскую должность, а в случае 
нужды — кучерскую»; «Иностранец ищет компаньона из русских с капита-
лом»; «Продаётся дом на весёлом и бойком месте» тощо.

Окремо Кокорев висміював публікації тих спритників, які обіцяли 
швидко вилікувати від пияцтва, навчити голитися без води, бритви 
та мила, носити чоботи, не зношуючи їх, або допомогти оволодіти 
мистецтвом несплати боргів: «Лишь бы придумано было заманчивое 
заглавие... да написана ловкая публикация — и хлопотать более не о 
чём: земля русская велика и обильна, прокормит не одну тысячу дар-
моедов...»

«Пустка» («Заворожи мені, волхве...») — вірш Шевченка, написаний 
13 грудня 1844 р. у Петербурзі перед віршем «Гоголю» (30 грудня 1844 р.). 
Уперше надруковано без підпису під назвою «Пустка», без останніх чоти-
рьох рядків.

Після знайомства з Щепкіним у лютому 1844 р. і зустрічі з ним у Москві 
навесні 1845 р. Шевченко не бачився з артистом понад 12 років, у період 
поетового заслання вони навіть не листувалися. Прізвище Щепкіна впер-
ше згадувалося в Шевченковому листі до Якова Кухаренка від 22 квітня 
1857 р.: «Чи старий Щепкін ще живий? От щира козацька душа! І молода, 
як у дитини. 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».

Вірш «Заворожи мені, волхве...» у рукописному списку під назвою 
«Пустка» Михайло Щепкін подарував Якову Кухаренку під час його пере-
бування в серпні 1856 р. у Москві. 18 грудня 1856 р. Кухаренко повідомив 
Шевченка: «В Москві Щепкін прочитав мені напам’ять „Пустку“, 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“».

Насправді назва «Пустка» — не Шевченкова. Скоріше за все, саме 
Щепкін так назвав цей твір, зважаючи на те, що в ньому є образ хати-
пустки.

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 цьому вірші Шевченко звертався до 
Щепкіна, бо його душа видавалася йому самому покинутою пусткою. Він 
довіряв артистові своє горе і відчував полегшення, наснажувався бадьоріс-
тю й надією, що випливали зі світлої природи Щепкіна. Михайло Мочуль-
ський препарував поезію до кількох сухих тез: «а) Ти (Щепкін. — 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».

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 рані-
ше 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 по-
езію «Пустка» у Щепкіна в липні 1856 р.: «Под конец обеда М. С. Щепкин 
прочёл стихи Шевченки... Эти стихи, с горячим чувством, тронувшим 
меня до глубины души, прочтенные Михаилом Семёновичем, — „Пуст-
ка“». Знайомий Шевченка Василь Погожев на початку лютого 1858 р. по-
відомляв поета із Владимира, що проїздом у Москві зустрівся з артистом: 
«Достопочтенный и заслуженный старец-артист сам приехал ко мне и 
порадовал меня и всю мою семью добрым вниманием его, лестным зна-
комством 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 „Пуст-
ку“. 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 
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(плакали ж усі, хто його чув), скільки щира й глибока любов до друга 
та його геніальної поезії. 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 ідеться. 10 лю-
того 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 р. Михайло Максимович у листі до 
Шевченка також називав цей вірш «Пусткою». Олександр Афанасьєв, який 
у своїх працях використовував український фольклор, згадував: «С каким 
задушевным чувством читал он (Щепкін. — В. М.) его „Пустку“!» Проте не 
лише «Пустка» супроводжувала часту згадку Щепкіним свого друга Шевчен-
ка в московських інтелектуальних сферах. Відомий юрист і громадський 
діяч Анатолій Коні писав, що Щепкін читав й інші вірші українського по-
ета. Віра Аксакова у лютому 1858 р. писала в Петербург своїй подрузі Марії 
Карташевській, що Щепкін порадував їх «чтением новых прекрасных ма-
лорусских стихов Шевченко». Ми якось мало акцентуємо важливу думку, 
сформульовану ще в 1920 р. відомим істориком театру Миколою Ефросом: 
«Щепкін перший зробив ім’я Шевченка відомим у гуртку московських лі-
тераторів і професорів, щиро читав твори малоруського поета».

П’ятницька вулиця — у П’ятницькій дільниці міста (тепер — район 
Замоскворіччя) — одна з найдавніших у цьому районі. Назва — від вівтаря 
Параскеви П’ятниці церкви Трійці, що згадується з 1564 р. На цьому міс-
ці церква побудована у 1830–1835 рр., перебудована в 1861 р. У Гоголевій 
записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «На Пятницкой у Троицы 
в вишняках».

Див. також «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 764).

П’ятницьке кладовище — засновано в 1771 р., знаходиться в північ-
ній частині Москви. Назва походить від вівтаря Параскеви П’ятниці 
церкви Трійці, що згадується з 1564 р. На цьому місці церква побудована 
у 1830–1835 рр., перебудована в 1861 р. Тут поховано Гоголевого друга 
Михайла Щепкіна, а також Тимофія Грановського, Миколу Кетчера, Олек-
сандра Афанасьєва, Івана Якушкіна та ін.

«Размышления Мазепы» — умовна назва гоголівського твору (шкіц, за-
пис чи начерк), який був оприлюднений уже після смерті письменника 
(Сочинения Н. В. Гоголя под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Изд. 
10-е. Т. 6. М.: СПб, 1896). Очевидно, написано не пізніше весни 1834 р.

Див. «спалахи Гоголевої українськості» (стор. 65–69).

Рамазанов Микола Олександрович (1817–1867) — російський скульптор, 
історик мистецтв, академік Петербурзької академії мистецтв (з 1849).

Був знайомий з Гоголем ще з Італії. Незадовго до його смерті, 9 січня 
1852 р., Рамазанов зустрів письменника на бенефісі Щепкіна у Великому 
театрі й написав Олександру Іванову: «...Николай Васильевич здрав, но 
крайне задумчив и скучен...» Скульптор зняв з Гоголя посмертну маску, 
а два роки потому створив мармуровий бюст письменника, який є най-
більш відомим.

Рамазанов був також автором погруддя Михайла Щепкіна (1853). Шев-
ченко бачив цю роботу Рамазанова в березні 1858 р., 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 Миха-
ил Семёнович клал лакомства для своей внучки, всегда отправлявшейся 
после обеда отыскивать их у белого дедушки». Погруддя Щепкіна при-
крашало 50-річний ювілей сценічної діяльності артиста у 1855 р. На цьо-
му ювілеї Рамазанов, як писав «Москвитянин», «изваял свою прекрасную 
речь, будто резцом». У короткому привітанні Рамазанов сказав золоті 
слова, звернуті до молодих митців, які й досі не втратили свого значен-
ня: «Да возбудится этим отрадным примером все молодое поколение ху-
дожников... да возьмут они на образец чистые и благородные понятия 
нашего почётного гостя 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 на-
шей художественной братии воскликнуть: да здравствует М. С. Щепкин, 
высокий представитель искусства!»

З Рамазановим, з часу навчання в Академії мистецтв, був знайомий і 
Шевченко. Рамазанов закінчив цю академію у 1839 р. У спогадах росій-
ського поета і перекладача Олександра Струговщикова знаходимо спи-
сок осіб, які були присутні в нього на дружньому вечорі 27 квітня 1840 
р., серед них — Шевченко і Рамазанов. Миколу Рамазанова було послано 
державним коштом до Італії, звідки повернувся в Москву 1846 р. З цього 
часу він працював в Училищі малярства і скульптури. Шевченко знав про 
це. Принаймні, в листі до Андріана Головачова від 15 листопада 1852 р. 
поет писав: «...У меня есть в Москве товарищ академик Н. Рамазанов, 
скульптор, прекрасный художник и благородный человек, — при случае 
познакомьтеся с ним. Он вам, верно, понравится, занимает он место про-
фессора скульптуры при Московском художественном училище». Шев-
ченко згадав про Рамазанова в повісті «Художник».

Редкін Петро Григорович (1808–1891) — юрист, правник, профе-
сор Московського університету, державний діяч. Уродженець м. Ромни 
Полтавської губернії. У липні 1826 р. закінчив Ніжинську гімназію, з 
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якої два роки потому вийшов і Гоголь. У щоденнику Бодянського є запис 
розповіді племінника його приятеля, письменника Миколи Сушкова — 
Сергія Сушкова, який учився з Гоголем у Ніжинському ліцеї: «Соучени-
ками его (Гоголя. — В. М.), кроме меня, были Кукольник и Редкин».

Восени 1826 р. вступив на етико-політичне відділення Московсько-
го університету, склав іспити до Петербурзької академії наук, з червня 
1828 р. вчився в Інституті професури при Дерптському університеті, де 
вивчав юридичні науки. Знав німецьку та стародавні класичні мови. Слу-
хав лекції в Берлінському університеті. У Росію повернувся влітку 1834 р. 
і отримав ступінь доктора права у Петербурзькому університеті.

У цей час — 23 липня 1834 р. — Гоголь писав у Москву Погодіну: «Реко-
мендую тебе доброго товарища моего Редькина. Он только что возвра-
тился из чужих краев, куда был посылан для усовершенствования своего 
учения, с тем, чтобы занять профессорскую кафедру. Он очень жаждет с 
тобою познакомиться. Он по юридической части. Впрочем, ты можешь 
от него узнать и о состоянии прочих наук в Германии». З вересня 1835 р. 
Редкін працював на юридичному факультеті Московського університе-
ту (кафедра енциклопедії законознавства і державних законів). Якраз 
того року (у травні чи серпні) в листі до Погодіна Гоголь жартома писав: 
«Завтра в 3 часа к обеду нагрянет к тебе весь учёный мир, предводимый 
растением Редькою» (таким було прізвисько Редкіна). З 1835 р. — екстра-
ординарний, з 1837 р. — ординарний професор університету. Впродовж два-
надцяти років читав лекції з державного права, філософії права (за Геге-
лем), історії філософії права та ін. У 1846 р. видав у Москві працю «Какое 
общее образование требуется современностью от русского правоведа?»

Студенти згадували, що Редкін говорив з малоросійським акцентом і 
«користувався в університеті великою популярністю». Російський публі-
цист і громадський діяч Борис Чичерін писав, що «Редкін міг дати по-
штовх філософському мисленню».

Редкін був присутній на іменинних обідах Гоголя у Погодіна 9 травня 
1840 р. та 9 травня 1842 р.

У березні 1850 р. Сергій Левицький, який приїхав із Оренбурга, за до-
рученням Шевченка зустрічався з Бодянським, а також побував у Редкіна. 
Після цього писав Шевченку: «Той, спасибі йому, привітав добрим сло-
вом 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 з Шевченком, але скоріше за все, мимохідь. 
До того ж, Редкін, який працював тоді секретарем міністра внутрішніх 
справ Льва Перовського, мабуть, остерігався виявити глибший інтерес 
до засланця Шевченка, думаючи, як зірко підмітив Левицький, про свою 
кар’єру. Пізніше Редкін переїхав до Петербурга, 5 березня 1861 р. напи-

сав Василю Тарновському (старшому): «Мы похоронили Шевченка...» 
З 1863 р. — професор, у 1873–1876 рр. — ректор Петербурзького універси-
тету, з 1882 р. — член Державної Ради.

Реомюр Рене Антуан (1683–1757) — французький природознавець. 
У 1730 р. запропонував свою температурну шкалу: 1° Реомюра дорівню-
вав 5/4° звичної нам температурної шкали Цельсія (1742). У гоголівські 
часи температуру в Москві вимірювали за шкалою Реомюра. До речі, 
в описі майна, що залишилося після Шевченкової смерті, зазначено 
й «термометр Реомюра кімнатний у мідній оправі».

Рєпніна Варвара Миколаївна (1808–1891) — княжна, донька Мико-
ли Григоровича Рєпніна-Волконського — малоросійського генерал-
губернатора у 1816–1834 рр. 4 січня 1835 р. Гоголь у листі до матері з 
Петербурга повідомив, що Рєпніна звільнили з цієї посади. Рєпніна по-
знайомилася з Гоголем у 1836 р. у Баден-Бадені і до самої смерті залиша-
лася його гарячою прихильницею. Рєпніна зазначала, що в Бадені Гоголь 
читав їм «Ревізора»: «Я не бываю в театре, но могу сказать, что я при-
сутствовала 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», опублі-
ковані в «Русском архиве» у 1890 р. Рєпніна писала, що у Баден-Бадені Го-
голь «ежедневно заходил к ним, сделался совершенно своим человеком 
и любил беседовать с бывшей своей ученицей, Марьей Петровной Ба-
лабиною...» Ці зустрічі знайшли несподіваний і цікавий відблиск у листі 
Гоголя до Балабіної у жовтні 1836 р., у якому він описав свій обід з фран-
цузькою парою дорогою з Лозанни: «Потом, когда откушали жаркого, 
француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказавши: „Я вам со-
ветую, 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 
Николаевны 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 р. 
і восени 1850 р. — взимку 1851 р. У цей час часто бував у сім’ї Рєпніних. 
Княжна згадувала:

«В Одессе, где Гоголь прожил довольно времени, он почти ежеднев-
но бывал у моего брата (князя В. М. 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-
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малороссияне, занимавшиеся воспитанием его младших сыновей. Жена 
моего брата была хорошая музыкантша; Гоголь просил ее аккомпаниро-
вать хору всей этой молодежи на фортепьяно, и они под руководством 
Гоголя пели украинские песни. К матери моей (мы жили в другом доме) 
он приходил довольно часто, был к ней очень почтителен, всегда цело-
вал ей руку. Он рекомендовал ей проповеди какого-то епископа Иакова 
и однажды, застав Глафиру Ивановну, которая читала вслух матери моей 
„Мертвые души“, он сказал: „Какую чертовщину вы читаете, да еще в Ве-
ликий пост!“

У матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, ста-
новился в угол за печкой и молился, „как мужичок“, по выражению од-
ного молодого слуги, т. е. клал земные поклоны и стоял благоговейно» 
(виділено мною. — В. М.).

На початку серпня 1851 р. 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 Рєпніній і Єлизаветі Рєпні-
ній на початку смертного для нього лютого 1852 р. Цікавився здоров’ям 
княжни та всіх її рідних. І повідомляв Варвару Рєпніну: «Недавно я 
слышал о необыкновенно целебном лекарстве от глазных болезней, из-
лечивающем даже застарелую слепоту... Ничего больше, как нюхать по-
полам с табаком или даже и просто один порошок высушенных листьев 
известного, нами едомого растенья, земляной груши». Рєпніна одержа-
ла цей зворушливий рецепт 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 р.: «Я о вас часто 
вспоминаю... и о всём вашем доме, который, как что-то милое и близкое, 
пребывает в сердце моём». Єлизавета Рєпніна відповіла наприкінці люто-
го, ще не знаючи, що Гоголя немає серед живих: «...Жалею, что не удастся 
нам увидеться так скоро, как бы хотелось мне... Когда же конец всех хло-
пот ваших?»

Написавши листа Варварі Рєпніній, Гоголь не знав, що п’ять днів по-
тому, 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 поху-
дел, но настроение духа его не заключало в себе ничего болезненного; на-
против, 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 
прощался, на этот раз показался нам необычным, и мы между собою за-
метили это, не догадываясь о причине. Её разъяснила нам его смерть».

З Рєпніною був знайомий і Шевченко, який уперше зустрівся з нею у 
маєтку Рєпніних у Яготині у липні 1843 р. Тут поет був оточений щирою і 
дружньою увагою. Варвара Рєпніна писала тоді своєму духовникові Шар-
лю Ейнару, що в сім’ї всі його любили.

Перебуваючи в Яготині, Шевченко написав поему «Тризна», присвя-
тивши 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.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ваш добрый ангел осенил
Меня бессмертными крылами
И тихостройными речами
Мечты о рае пробудил».

Саме про цю поетичну присвяту Рєпніна писала: «Я прочитала; чиста 
і солодка радість сповнила моє серце. І якби мені спало на думку виявити 
свої почуття, я кинулась би йому на шию. Та я сказала собі: треба подума-
ти, щоб виграти час, я вдруге перечитала вірші, потім підхопилась з місця; 
він (Шевченко. — В. М.) в цей час ходив по кімнаті, — я сказала йому: „Дай-
те мені свій лоб“, — і поцілувала його чистим поцілунком... Наступного 
дня я розповіла мамі все, крім поцілунка». (До речі, мати Рєпніної допо-
магала доньці в клопотах про призначення Шевченка вчителем малюван-
ня в Київському університеті.) На клопотання Рєпніних міністр народної 
освіти Сергій Уваров 21 лютого 1847 р. призначив Шевченка вчителем 
малювання. Цей документ одержано в Києві 2 березня, але оскільки по-
ета тоді в місті не було, він довідався про нову посаду тільки в день свого 
арешту — 5 квітня 1847 р. У листі до Варвари Рєпніної з Орської форте-
ці 24 жовтня 1847 р. Шевченко писав: «По ходатайству вашему, добрая 
моя Варвара Николаевна, я был определён в Киевский университет, и в 
тот самый день, когда пришло определение, меня арестовали и отвезли 
в Петербург... и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой 
солдат Оренбургского линейного гарнизона!» Так і повернулася круто й 
невідворотно поетова доля...

Про свої враження від читання Шевченком поеми «Слепая» в жовтні 
1843 р. у маєтку Рєпніних Варвара Миколаївна розповідала в таких сло-
вах: «О, якби я могла передати вам усе, що пережила я під час цього чи-
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тання! Які почуття, які думки, яка краса, яка чарівність і який біль! Моє 
обличчя все було вологе від сліз, і це було щастям, бо я змушена була б 
кричати, якби моє хвилювання не знайшло собі цього виходу; я почувала 
нестерпний біль у грудях».

Варвара Рєпніна щиро захоплювалася поетом, у розмові з матір’ю за-
явила, «що Шевченко для мене не чужий, що я люблю його і цілком 
вірю йому». Вона писала Ейнару, що ім’я Шевченка «належить до мого 
зоряного неба», називала його «геніальним поетом» і в листі зробила 
першу спробу коротко намалювати його біографію. Всі ці одкровення 
зроблені наприкінці січня 1844 р., тобто невдовзі після від’їзду Шев-
ченка з Яготина 10 січня і незадовго до його прибуття в Москву. 2 лю-
того 1844 р. Рєпніна захоплено й патетично зверталася в листі до само-
го Шевченка: «Сестра моя, умирая, произнесла трижды слова: „Выше, 
выше, выше!“ О, возьмите 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... Пойте, 
пойте, выше, выше, выше!» Майже водночас з приїздом Шевченка в 
Москву Варвара Рєпніна почала писати роман про нього. В цьому творі 
є характеристика поета, виведеного під іменем Березовського: «Он был 
из малого числа избранных, которые, будучи багато одарёны провиде-
нием, не имеют нужды принадлежать ни к какому сословию общества и 
бывают приняты всеми с особенным вниманием... Он стихами своими 
побеждал всех... Он одарён был больше чем талантом, ему дан был ге-
ний».

Цікаво, що на початку 1857 р. Куліш прочитав Рєпніній ще не про-
пущену 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 пе-
редмова зворушила тим, що в ній ішлося про Шевченка, якого ця жінка 
любила».

Та рік потому з’ясувалося, що не все так просто. 17 березня 1858 р. 
Шевченко, який гостював у Щепкіна, записав у щоденнику: «Вечером 
втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару 
Николаевну Репнину».

Справді, вони не бачилися давно. Востаннє Рєпніна писала йому де-
сять років тому, 19 березня 1848 р. 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 від-
чуженість. На це звернув увагу ще Олександр Кониський: «Десятилітнє 
заслання лежало між ними непереходимою розпругою!» Богдан Лепкий 
свого часу потрактував цю зустріч, як «сумовиту». Він писав, що княжна 
не сподівалася побачити такого знедоленого Шевченка. Правда, з неволі 
посилав поет їй свій словесний портрет, як солдата лисого й опущено-
го, але Варвара Рєпніна, судячи з усього, в душі зберегла Шевченка та-
ким, 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 мор-
щинами під утомленими очима. Душею лишався поет таким, як був і пер-
ше, вічно молодим, скорим до ласки й гніву, чутливим на добро й красу, на 
горе й кривду, але його тілесний образ перемінився до непізнання». На-
прикінці 20-х рр. минулого століття Сергій Єфремов написав: «Перший 
візит у Москві був — їй, може з хвилюванням, згадками про минуле неза-
бутнє. Але час і ріжні інтереси вже пролягли між ними минулим і цією 
давно сподіваною хвилиною й одбилися — розчаруванням».

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».

Рєпніна не зробила тоді кроку назустріч Шевченкові. Був у неї ще цілий 
тиждень, щоб огорнути теплом поета, проте вона не зробила цього й під 
час другої зустрічі 24 березня, коли Шевченко з Щепкіним заїхали до неї 
додому наступного після Пасхи дня. Більше того, вже ніколи їх особисті 
стосунки й листування не поновилися. Це свідчить про ту прірву, що роз-
верзлася між ними. Шевченко ще прагнув якось підтримувати стосунки, 
скажімо, просив Щепкіна у листі від 13 листопада 1858 р.: «Поклонись 
В. Н. Репниной...» Лише чверть століття потому в листі до Федора Лаза-
ревського Рєпніна зізналася: «По возвращении из ссылки я его (Шевчен-
ко) 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 р. 
знову підтвердила в журналі «Русский архив»: «Я видела Шевченка два 
раза в проезде его через Москву в Петербург и, к сожалению моему, пе-
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реписка наша не возобновилась». Напевне, змучений засланням і хворо-
бою бородатий поет видався їй тільки «совершенной изнанкой бывшего 
Шевченка», як сам він висловився в 1849 р. у листі до княжни...

Але ж справді глибокі, душевні, співчутливі стосунки не залежать від 
зовнішнього вигляду та стану здоров’я приятеля чи друга. Ніхто, крім 
Рєпніної, не відштовхнув у Москві Шевченка. Після зустрічі з Рєпніною 
в щоденнику Шевченка з’явився іронічно-гіркий запис: «Она счастливо 
переменилась, потолстела и как будто помолодела. И вдарилася в ханже-
ство, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве хорошего 
исповедника?» Шевченко був недалекий від істини. Родич Рєпніної граф 
С. Шереметєв писав стосовно тих років: «Сошлась она с приходским свя-
щенником отцом Николаем... Он был её духовником и оказывал ей нрав-
ственную поддержку среди забот и житейских треволнений».

...Сном лукавим розійшлось,
Слізьми-водою розлилось
Колишнєє святеє диво!

Ріхтер Федір Федорович (1808–1868) — див. «адресуйте мені в Мо-
скву» (р. 5, стор. 746, 750).

Рождественський бульвар — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 764).

Рознощики в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 126–129).

Ростопчина Євдокія Петрівна (1811–1858) — графиня, російська по-
етеса, авторка любовних віршів, господиня літературного салону. Гоголь 
писав про Ростопчину: «Она, при доброте и уме, пустовата. Это вовсе не 
книга, написанная о каком-нибудь одном, и притом дельном, предмете, а 
сшитые лоскутки всего; tutti frutti (cуміш. — В. М.)». У Гоголевій записній 
книжці за 1842–1851 рр. є нотатка: «к Ростопчиной». Дитинство про-
вела в Москві, де отримала хорошу домашню освіту. Була знайома з Пуш-
кіним, Лермонтовим, Чаадаєвим. У другій половині 40-х рр. в її москов-
ському салоні бували Федір Глинка, Олександр Вельтман, Микола Гоголь, 
Михайло Погодін, Федір Тютчев, Михайло Щепкін і ін. У листопаді 1844 р. 
Олександра Смирнова писала Гоголю, як у салоні Ростопчиної сприйня-
ли «Мертвые души»: «У Ростопчиной при Вяземском, Самарине и Тол-
стом разговорились о духе, в котором написаны ваши „Мертвые души“ 
и Толстой делал замечание, что вы всех русских представили в отврати-
тельном 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...» 24 грудня 1845 р. Гоголь відвідав Рос-

топчину в Римі, а 11 грудня 1851 р. він обідав у Миколи Сушкова, де була 
присутня і графиня.

Ростопчину знав Осип Бодянський, який неодноразово згадував її в що-
деннику. Скажімо, 10 червня 1853 р. професор занотував у щоденнику: 
«После обеда у Н. В. Сушкова племянница его, графиня Е. Ростопчина 
показала маленький медальон, оправленный золотом, на котором с од-
ной стороны был герб Ростопчиных, а с другой — буква N под Импера-
торскою короною, внутри же, прямо — волоса Наполеона, с надписью на 
французском...»

У «Шевченківському словнику» (1977) сказано, що «Шевченко іро-
нічно згадував її як поетесу». Насправді, в передмові до нездійсненого 
видання «Кобзаря» (1847) Шевченко схвально згадав про вірш «Свячена 
вода» української поетеси Олександри Псьол, «щоб не дуже чванилась 
московская братія своєю Ростопчиною...» В цих словах є лише свідчення 
того, що поет знав про популярність Ростопчиної в Москві, передусім, в 
аристократичних колах.

Рубль — у Володимира Даля: «Общая у нас монетная единица». Назва 
грошової одиниці в Росії, грошовий знак і монета, що мали таку саму вар-
тість. Вважається, що поняття «рубль» виникло у ХІІІ столітті в Новгоро-
ді, як назва половини гривни (злиток срібла масою приблизно 200 грамів). 
Москвознавець Іван Кондратьєв писав інакше:

«Рубли были части гривны или куски серебра с зарубками, означав-
шими их вес. Каждая гривна разделялась на четыре части; название же 
рубль произошло от слова „рубить“, потому что прут серебра в гривну 
весом разрубался на четыре части, которые и назывались рублями. Это 
были куски серебра в полторы вершка длины, в палец толщины, с клей-
мами и различными изображениями». За словами Кондратьєва, навпіл 
рубль почали розрубувати приблизно в 1384 р.

Регулярна чеканка срібних рублів (масою 28 грамів) почалася з 1704 р. 
У 1769–1849 рр., тобто й за гоголівських часів, співіснував рахунок на ру-
блі сріблом і рублі асигнаціями.

В одному з перших листів до батьків з Ніжина наприкінці 1822 р. юний 
Микола Гоголь писав: «Ежели угодно вам будет, чтоб я учился танцовать 
и играть на скрыпке и фортепиано, так извольте заплатить 10 рублей в 
месяц...» У листі до Шевирьова в лютому 1843 р. Гоголь писав щодо видан-
ня своїх творів: «Большого куша вынуть из кармана при теперешнем без-
денежьи не так легко, как вынуть пять или десять рублей. Но при том я 
не имею духа и бессовестности возвысить цену, зная, что мои покупатели 
большею частью люди бедные, а не богатые, и что иной, может быть, пла-
тит чуть не последнюю копейку. Тут это мерзкое сребролюбие подлей и 
гаже, чем в каком-либо другом случае. Итак, несмотря на то, что напечата-
ние стало свыше 16-ти тысяч и что в книге 126 листов, я велел ее продавать 



604

Гоголiвська Москва

605

Розділ 4. «Москва моя батьківщина»

никак не дороже 25 рублей. Первые экземпляры пойдут, конечно, шибче 
и окупят, может быть, издание, но там медленнее. Половину экземпляров 
или треть я хотел было назначить, по отправке в Москву»...

Руга — річне утримання попа та причету від приходу. В праці історика 
Олексія Малиновського «Историческое обозрение» (1820) є термін «ружна 
церква», тобто церква, що знаходилася на рузі (на утриманні). Цікаво, 
що у випадку з церквою Тихона Амафунтського на Арбатській площі (в ній у 
квітні 1861 р. знаходилася труна з прахом Шевченка), саме старовинні 
документи про одержання руги дозволили встановити її існування ще за-
довго до царів династії Романових.

Рум’янцевський музей — перший публічний музей у Москві, поєдна-
ний з бібліотекою, було започтаковано у Пашковому домі десять років після 
смерті Гоголя. Та ми згадуємо про нього, бо в одному з відділів цього му-
зею зберігалася у вітрині гіпсова маска Гоголя (поряд з масками Петра І, 
Івана Крилова, Олександра Пушкіна та ін.).

Див. також «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 153).

савви освяченого на Дівочому полі церква — див. «адресуйте мені 
в Москву» (р. 5, стор. 802).

сагайдачного гетьмана похід на Москву і штурм міста відбулися во-
сени 1618 р.

У гоголівській «Страшной мести» читаємо:
«В городе Глухове собрался народ около старца-бандуриста и уже с час 

слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хоро-
шо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетьманщи-
ну, за сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество 
было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться 
над ним... Кругом народ, старые люди, понурив головы, а молодые, по-
дняв очи на старца, не смели и шептать между собою».

Фактично маємо винятково схвальну Гоголеву оцінку постаті Петра 
Сагайдачного. Серед народних пісень, зібраних Гоголем, є і пісня про коза-
ка Сагайдачного, «що проміняв жінку на тютюн да люльку, необачний!» 
Гоголь не міг не знати, що саме Сагайдачний восени 1618 р. поскородив, 
говорячи словами Шевченка, «московські ребра». І де?! Саме з боку Ар-
батських воріт козаки Сагайдачного штурмували Москву. За два кроки від 
того місця 230 років потому поселився Гоголь. Тож, маючи в друзях двох 
істориків — Бодянського та Максимовича, який, до речі, написав спеціальну 
статтю «Сказание о гетьмане Петре Конашевиче Сагайдачном», Гоголь, 
повторюю, не міг не знати про грізне перебування козацького гетьмана 
в Москві.

Та про все по черзі. В 1618 р. польський королевич Владислав (у май-
бутньому король Владислав ІV Ваза) ввійшов до Москви, щоб посісти цар-
ський трон, проте невдовзі сам опинився в російській облозі. Єдиною 
реальною силою, здатною надати швидку допомогу Владиславу, були ко-
заки. На прохання польського короля Сигізмунда ІІІ Петро Конашевич-
Сагайдачний, підданий польської корони, з 20-тисячним козацьким вій-
ськом вирушив на допомогу Владиславу.

На той час за гетьманом реєстрового козацького війська (в 1614–
1616 рр. і 1620–1622 рр.) Сагайдачним міцно закріпилася слава сильного 
й талановитого полководця, який активно воював проти Османської ім-
перії та Московської держави. Михайло Грушевський писав: «...Се чоло-
вік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив житє, в битві був 
перший, коли приходилося відступати — останній; був проворний, діяль-
ний, в таборі сторожкий, мало спав і не пиячив — як то звичайно у коза-
ків; на нарадах був обережний і в усяких розмовах маломовний; супроти 
козацького своєвільства бував дуже суворий і карав смертю за провини». 
Сагайдачний уславився морськими походами 1609, 1613–1614, 1620 рр. 
проти турків і взяттям важливої турецької фортеці Кафи, а також Варни, 
Очакова, Перекопа, Синопа, Трапезунда.

У Михайла Максимовича читаємо: «Сагайдачный со своими запо-
рожцами беспрестанно воевал татар и турок на море и суше и своими 
неотразимыми победами грозно прославил свое имя». В «Истории Русов» 
зазначалося: «Поляки, уважая храбрость и заслуги Сагайдачного, не сме-
ли при нём явно производить в Малороссии своих наглостей, да и сама 
любимая их уния несколько приутихла и приостыла... По смерти Сагай-
дачного возобновили они прежнее гонение в народе и политику на рас-
стройство войск малороссийских».

У контексті цієї оцінки 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 рр. минулого століття, зазначалося, що 
«десятилітнє гетьманство Сагайдачного, це час, коли козаччина оста-
точно стала українським національним військом». Молодий російський 
цар Михайло Романов мав усі підстави для тривоги, коли писав у своїй 
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грамоті до Донського війська в липні 1618 р.: «Недруг наш и разоритель 
всего нашего великого Российского царствия полский Жигимонт ко-
роль умыслил наше Московское государство воевать и разорять... И за-
порожских черкас (козаків. — В. М.) полковника Саадашново (Сагай-
дачного. — В. М.) он же, король, со многими людьми прислал в наши 
полские городы...» В іншому документі йшлося про те, що на Москву 
йде «всепагубный враг» Сагайдачний. Як писав Гоголів друг Михайло 
Максимович «Сагайдачний, йдучи війною до Москви, не міг же бути 
фельдмаршалом миру...»

Очевидно Сагайдачний мав надію, що участь у поході на Москву дасть 
змогу йому дещо пом’якшити польські власті, які «напосідали на козач-
чину», домогтися поступок козакам, можливо навіть, відстояти певну 
незалежність козацького війська від польського короля тощо. Коротше 
кажучи, Сагайдачний мав якусь надію на те, що негаразди з Польщею, 
«за московською війною підуть у непам’ять». Інша річ, що польський 
уряд відповів українському гетьману «чорною невдячністю» (Грушев-
ський).

Серед причин козацького походу на Москву відомий український іс-
торик Костянтин Гуслистий також називав вороже ставлення «частини 
українського козацтва до уряду Михайла Федоровича, дипломати якого 
в цей час підтримували відносини з Туреччиною і Кримом, спонукаючи 
їхні орди нападати на Річ Посполиту, що загрожувало українським зем-
лям». Певно, були й інші причини походу Петра Сагайдачного на Москву, 
і прийшов час їх об’єктивно проаналізувати. Але це тема не нашого до-
слідження.

За словами Грушевського, Сагайдачний «здобував кріпости й горо-
ди і нагнав великого страху, так що за чудо вважали, як котрому місту 
удалося від його відсидітись». У вересні Сагайдачний, якого не зміг зу-
пинити посланий царем князь Григорій Волконський, перейшов Оку, 
визволив із «тушинського полону» польського королевича Владислава 
і, з’єднавшись з ним, впритул підійшов до стін Білого міста, тобто до 
Кремля. Дмитро Яворницький писав: «Воєводи, вислані з Москви, щоб 
перешкодити об’єднанню королевича з гетьманом, повернулися назад 
ні з чим, бо за словами літописця, їх охопив великий жах». В «Історії 
українського війська» розповідається, що під самою Москвою відбула-
ся 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 Арбат-
ських воріт, і вночі 1 жовтня вони пішли на штурм. (Запорожці не бра-
ли 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.) В «Історії України» Михайло Гру-
шевський писав:

«Зійшовся (Сагайдачний. — В. М.) з королевичем, що страшенно уті-
шився з цілим 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 приготуватися, так що здобути Москви не вда-
лося». Лише цим обмежився Грушевський у поясненні невдалого штур-
му. Правда, в «Історії України-Руси» він окремо додав, що «приступ не 
удався» також «через деякі нежданні розпорядження польських началь-
ників». І тільки в зносці до цього твердження Грушевський наводив ще 
й цитату з праці відомого українського історика Михайла Максимовича 
про Петра Сагайдачного, де зазначалося, що гетьман у вирішальну мить 
завагався здобувати православну Москву для поляків-іновірців.

Наведемо цю думку Максимовича: «К полуночи Сагайдачный со всем 
своим войском был уже у Арбатских ворот, и уже выломаны были петар-
дою ворота Острожные. Но при первой стычке с москвитянами гетман 
прекратил осаду... Отчего же? Оттого, я думаю, что осада Москвы была 
ему не по мысли... Его казацкое сердце могло смутиться от той мысли, 
что он начал крушить 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 звоном колоколов своих позвала 
православный народ к заутрене на праздник Покрова, и руки осаждав-
ших ее козаков невольно поднялись на крестное знаменье. Впрочем это 
мое личное мнение...»

Грушевський коротко, й здається, трохи скептично прокоментував 
Максимовича: «Сю сентіментальність старого історика їдко висміяв по-
тім Куліш». Можливо, ця «сентиментальність» не стала головною причи-
ною невдалого штурму Москви, проте, на мій погляд, було б нерозумно 
нею нехтувати. Душі українських козаків не були настільки заскорузлими, 
щоб не відгукнутися на дзвін православних храмів та ще й перед святою 
для козаків Покровою. Відомий мандрівник і письменник Павло Алепп-
ський, який в середині ХVІІ століття двічі побував в Україні, пильно спо-
стеріг, що на «землі козаків» панує православна віра, на молитвах вони 
стоять од початку до кінця служби незворушно, немов камінні, безупин-
но доземно кланяються й усі гуртом, ніби з єдиних уст, співають молитви, 
і найдивовижніше, що в усьому цьому беруть участь і маленькі діти. В «Ис-
тории Русов» сказано, що козаки понад усе ставили батьківську, тобто 
православну віру.

Згадаймо, що писав Гоголь у «Тарасе Бульбе» про прийом до Запорозь-
кої Січі: «Прибулий з’являвся тільки до кошового, який звичайно казав: 
„Здоров будь! Що, в Христа віруєш?“ — „Вірую!“ — відповідав прибулець. — 
„І в Тройцю святу віруєш?“ — „Вірую!“ — „І до церкви ходиш?“ — „Ходжу“. — 
„Ану перехрестись!“ Прибулець хрестився... На цьому кінчалася вся 
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церемонія». Тарас Бульба, до речі, «вважав себе законним оборонцем 
православ’я».

Коли запорожці готувалися до великого наступального походу, то за-
лучали до нього й українських козаків. Тоді посланці від запорізької стар-
шини 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, колесованим, хто готовий зазнати всіляких 
мук за святий хрест, хто не боїться смерті — приставай до нас! Не тре-
ба боятися смерті: від неї не вбережешся. Таке козацьке життя!» Зі сво-
го 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 ди-
вилися, як на найбруднішу тварину — „Жид, лях та собака — віра однака“. 
Тому й були безжальними до них... Отже, в цьому розумінні запорізькі ко-
заки були лише старанними дітьми свого віку». В цій цитаті заакцентую 
знову-таки лише значення православної віри для козаків у смертельному 
бою з ворогами. Не забудьмо, що сам гетьман Сагайдачний, не випадко-
во називався «в літописах великим захисником православ’я» (Михайло 
Максимович).

Тож не було нічого дивного в тому, що козаки під Арбатськими ворота-
ми звично перехрестилися, почувши церковний дзвін на Покрову. В цьому 
якраз і сублімована драма конкретної історичної ситуації, що склалася во-
сени 1618 р. на Старому Арбаті. Адже відомо, що «постановило козацтво 
віру святу обороняти» (Микола Костомаров). За словами 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». Гоголь 
з гордістю писав, що в козацтві «можно было увидеть... зародыш поли-
тического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего 
одну главную цель — воевать с неверными и сохранять чистоту религии 
своей».

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.

Грушевський у своїй «Всесвітній історії» чудово написав про те, що 
«козаччина, зіставшися в опозиції польському шляхетському режимові і 
спираючись на селянські маси в їх боротьбі против польського права, не 
покинула релігійного прапора».

Заборонену за радянських часів і печальну мелодію славного козацтва 
пронизливо передав Василь Симоненко у поезії «Українська мелодія», 
вперше надрукованій аж на зламі 90-х рр. 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
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, й українські вчені мають його 
пропагувати.

У наш час величальне слово про козаків сказав Борис Олійник:
«Для українського народу, як самодостатньої космічної величини, од-

нією із святинь-оберегів стало козацтво. Хоч би як їх хто оцінював, але в 
основі своїй вони найточніше віддзеркалюють характерні риси саме укра-
їнського народу, його віру і світоглядні та морально-етичні принципи».

Поки я збирав і публікував інформацію про маловідому в Москві сто-
рінку історії, написану гетьманом Сагайдачним, вийшла в світ капітальна 
праця з історії українського козацтва, в передмові до якої директор Інсти-
туту історії України НАН України Валерій Смолій зазначав: «Козацтво й 
Україна, козацтво й український народ. Ці поняття здавна перебували в 
одному асоціативному ряду. І це аж ніяк не випадково. Адже через історію 
козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минулому України та її 
народу. Козацтво відігравало визначну роль у справі збереження україн-
ського етносу».

Хочу ці добрі й високі слова про українське козацтво навести саме тут, 
поки козаки Петра Сагайдачного знаходяться у незвичному для них міс-
ці — біля Арбатських воріт, в абсолютно незвичній для них ситуації — пе-
ред штурмом православної Москви. Козакам немає в чому каятися перед 
москвичами. Може воля Божа була на те, щоб вони не здобули тоді столи-
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ці Московської держави. Все обмежилося тим, що можна висловити пое-
тичними рядками юного Михайла Грушевського: «Руйновали козаченьки 
московськії мури...» Взяли б українські козаки Москву, невідомо, як пішла 
б далі історія. Втім вона не терпить умовного способу.

У згаданій праці «Історія українського козацтва» сформульовано важ-
ливий висновок:

«Сагайдачний дійшов до Москви і врятував Владислава від майже не-
минучої поразки. Фактично і Москва, територію якої зайняли козаки, 
опинилася в їхніх руках, але гетьман відмовився штурмувати Кремль і 
прийняв рішення про відхід. Існує думка, що Сагайдачний не прагнув зни-
щення Московії через релігійні причини, як потенційного православно-
го союзника. Однак, з погляду міжнародних військово-політичних відно-
син, 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 р. поставив «останню крапку в тривалому конфлікті часів Смути».

На мій погляд, непростий епізод українсько-російських відносин і 
політично-полководницької біографії Сагайдачного вимагає серйозного 
дослідження та об’єктивної оцінки. Тим паче, що спеціально й грунтов-
но, всебічно й докладно цього не зробили свого часу ні Михайло Грушев-
ський, ні Дмитро Яворницький. Цікаві спроби сучасних істориків поки 
що, здається, не втілилися в оригінальному дослідженні. 

Свого часу Грушевський писав, що після козацького штурму «прави-
тельство московське по сім стало далеко податливійше на польські жа-
дання в переговорах і польські соймові комісари, що були при Володис-
лаві, 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».

Утім, Сагайдачний, якому не поталанило раптово взяти Москву, не 
збирався тримати своє військо в тривалій облозі біля добре укріпленого 
міста. Гетьман відійшов вiд Москви. Заглянемо до «Історії запорізьких ко-
заків» Дмитра Яворницького: «А гетьман Сагайдачний рушив від Москви 
на Калугу і дорогою захопив острог у Серпухові, потім у самій Калузі. Тим 
часом польські депутати, які вже неодноразово починали мирні перего-
вори з росіянами, зійшлися з ними в селі Деуліні біля Троїце-Сергієвого 
монастиря і знову почали переговори... Сагайдачний повернувся з мос-
ковського походу управителем тієї частини України, яка визнавала себе 
козацькою. 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 скажу, що Петро Сагайдачний не був принциповим 
противником зближення України з Росією, чому є чимало підтверджень. 

Наведу лише одне. Посли доброї волі від гетьмана Сагайдачного на чолі 
з отаманом і досвідченим козацьким дипломатом Петром Одинцем по-
бували в Москві вже на початку 1620 р.

Важливо зазначити, що сприятливе для Москви закінчення сутички 
з українським гетьманом Петром Сагайдачним оцінювалося настільки 
високо, що з цього приводу в арбатській церкві Миколи Явленого сам цар 
Михайло Романов велів спорудити вівтар Покрова Пресвятої Богоро-
диці.

Весь цей сюжет про Сагайдачного я вперше опублікував у одній з книг, 
що вийшла в московському видавництві ще тоді, коли в сучасних арбатоз-
навчих московських виданнях не зустрів жодної згадки про штурм геть-
маном Кремля. Проте невдовзі вийшов у Москві авторський путівник по 
місту відомого москвознавця Льва Колодного, в якому з цікавістю прочи-
тав, зокрема, про історичні події, що відбувалися біля стін храму Миколи 
Явленого на Арбаті. Раптом наткнувся на такі рядки:

«Біля його стін князь Дмитро Пожарський розбив польське військо 
гетьмана Яна Ходкевича. На цьому місці москвичі кілька років потому 
розгромили (?) козаче військо гетьмана Петра Сагайдачного, на цей раз 
українського, чиїм іменем націоналісти (?) назвали великий корабель, 
мріючи вигнати (?) росіян з берегів Чорного моря».

Блискуче й печальне підтвердження сентенції про те, що історія для 
декого є політика, перекинута в минуле! Але ж історію не можна крої-
ти, як каптан залежно від вигинів сучасної політики, політичних емоцій, 
симпатій і антипатій. Історію треба знати. Переконуймося, нарешті, в 
тому, що українська присутність у Москві впродовж її історії має бути ви-
світлена на рівні наукових знань об’єктивно і неупереджено.

садова-кудринська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 766).

сажень — давня східнослов’янська лінійна міра. З ХVІІІ століття до-
рівнювала 3 аршинам і 2,1336 м.

сайка — у Володимира Даля: «Булка, пшеничный хлебец самого круто-
го замесу». Невелика довгаста пшенична булка з заокругленими краями. 
Поряд з калачем — найпопулярніший хлібний виріб. Шевченко називав 
сайки та калачі ознакою Москви. Найкращі сайки продавалися у булоч-
ній Філіппова на Тверській. В історію Москви та й усієї Росії Іван Філіппов 
увійшов завдяки своєму немеркнучому винаходу — сайки з родзинками.

З цим пов’язана історія, яку варто розповісти.
Якось військовий генерал-губернатор Москви Арсеній Закревський за 

ранковим чаєм виявив у булочці... запеченого прусака. Притягли до ньо-
го зляканого Філіппова. 
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— Ц-це що? Прусак?! — закричав розгніваний Закревський. — Ц-це 
що?! Га?

— Дуже все просто, ваше превосходительство, — задумливо розглядав 
сайку Філіппов. 

— Що-о-о?.. Що-о-о?.. Просто?!
— Це ізюминка-с. 
І з’їв шмат з тарганом. 
— Брешеш, мерзотнику! Хіба сайки з ізюмом бувають? Пішов геть!
Захекавшись, Філіппов прибіг до пекарні, схопив решето ізюму й ви-

сипав у саєчне тісто. Годину потому він уже пригощав Закревського сай-
ками з ізюмом, а день потому в булочній від покупців не було відбою. 

— І дуже просто! — пояснював згодом досвідчений хитрун. — Усе само 
виходить, піймати тільки зумій... 

самарін Юрій Федорович (1819–1876) — відомий публіцист, історик і 
літературний критик слов’янофільського напряму. Олександра Смирнова 
писала Гоголю: «Самарин — удивительная жемчужина в нашей молодёжи... 
Он вас ужасно любит, этого для меня достаточно». Гоголь познайомився 
з Самаріним у Москві у 1840 р., а потім подружився. Самарін був присут-
нім на іменинних обідах Гоголя у Погодіна 9 травня 1840 р. та 9 травня 1842 р. 
7 травня 1849 р. Гоголь просив Сергія Аксакова серед інших запросити й 
Самаріна, щоб «держась старины, послезавтра отобедать в кругу корот-
ких приятелей».

Але коли Смирнова, на думку Гоголя, забагато нагадувала про Самаріна, 
він зауважив наприкінці 1844 р.: «Самых нужных вещей не успеваю сде-
лать, а вы мне еще и Самарина приплетаете. Без вас он, верно бы, не на-
писал мне письма. В письме ничего, а отвечать и благодарить вследствие 
какого-то глупого приличия следует. Друг и душа моя, вы много заботи-
тесь о том, о чем следует менее заботиться. Самарин человек умный. Ему 
нужны покаместь труд, работа и совершенное отсутствие праздного вре-
мени. Он себе пойдет следуемым ему путем, на который натолкнут его его 
же собственные способности и силы, которые он узнает и испробует сам 
на труде же и на занятиях. И сим только путем он доберется до тех резуль-
татов, которые вы представляете ему вперед». Утім, Гоголь відповів і Са-
маріну: «Благодарю вас за письмо... Видно то, что автору следует писать о 
многом, наиболее относящемся к современным вопросам: литературным 
ли, политическим ли, но главное дело не останавливаться. А придиркой к 
этому может послужить всякая выходящая в нынешнее время книга, вся-
кое случающееся событие и наконец вообще книга света, которая теперь 
бросается всякому в глаза гораздо ярче, чем когда-либо прежде. В чем по-
моги вам Бог. Искренно желающий вам всякого добра Гоголь».

Більше того, на початку 1846 р. Гоголь сам написав Самаріну лис-
та, про що сповістив Смирнову: «...Я, не получивши от Самарина ни 

строки, написал ему на днях сам вызов». У цьому листі, зокрема, чи-
таємо:

«Вы в свете. Вы можете много сделать для света. Свет, среди которого 
вы теперь, не развратен в своем корне и существе, но развратен от тоски 
и скуки, болезненно-вял и от нечего делать пуст и глуп. Будьте везде и по-
всюду. Будьте веселы, живы, умны, занимательны для всех и простодушно-
добры ко всем. Больше всего обратите вниманье на женскую половину: 
там скорей, живей и лучше сеются и принимаются семена. Старайтесь, 
чтобы после всякого разговора с вами каждая становилась добрей ду-
шой и, хотя на сколько-нибудь, лучше, чем была до вашего разговора. Им 
еще много можно сказать тех вещей, над которыми мужская половина 
уже смеется. Будьте или, по крайней мере, старайтесь быть постоянно 
интересны и занимательны для мужчин. Не говорите им о тех вещах, 
над которыми они уже смеются. Не старайтесь блеснуть перед ними чи-
стотой каких-нибудь нравственных начал и прекрасных, глубоких истин 
души; напротив, скрывайте даже их в себе при них. Но старайтесь, вмес-
то всего, более узнать природу каждого из них, старайтесь заметить и 
открыть во всяком именно ту способность, которая в нем создана быть 
главною и находится в дремлющем состоянии; укажите ему на неё».

Самарін відповів Гоголю, зокрема, зізнався: «...Ничьему наставлению 
я не последую так охотно, как вашему; я готов слушаться вас и к вам имею 
полное доверие». Вони стали листуватися.

Утім, коли вийшла в світ книга «Выбранные места из переписки с дру-
зьями», Самарін у листі до Костянтина Аксакова зізнався, що вона спра-
вила на нього «тяжке враження»: «Это отверстое Евангелие, эти тексты, 
помещик, заставляющий крестьян кланяться перед налоем и лобызать 
слова, которые он (то есть помещик) изредка слышит в церкви и пропус-
кает мимо ушей... и все это говорит Гоголь!».

На початку березня 1850 р. Гоголь прочитав Самаріну і Хомякову пер-
шу главу другого тому «Мертвых душ» (за пізнішим свідченням Самарі-
на — дві глави). Оскільки Гоголь вимагав критичних зауважень, Самарін 
написав йому: «Любезнейший Николай Васильевич, если бы я собрался 
слушать вас с намерением критиковать и подмечать недостатки, кажется 
и тогда, после первых же строк, прочтенных вами, я забыл бы о своем на-
мерении. Я был вполне так увлечен тем, что слышал, что мысль об оцен-
ке не удержал бы в моей голове. Вместо всяких похвал и поздравлений, 
скажу вам только, что я не могу вообразить себе, чтобы прочтенное вами 
могло быть совершеннее».

Сучасні гоголезнавці вважають, що Самарін «був нещирим, не бажаю-
чи засмутить друга різкою, негативною оцінкою його головного творін-
ня» (Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия. С. 508). Справді, через десять 
років після смерті Гоголя у листі до Смирнової 3 жовтня 1862 р. Самарін 
зізнався:
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«Никогда не забуду я того глубокого и тяжелого впечатления, которое 
Гоголь произвел на Хомякова и меня раз вечером, когда он прочел нам 
первые две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с во-
просом „Скажите по совести только одно — не хуже первой части?“ Мы 
переглянулись, и ни у него, ни у меня недостало духу сказать ему, что мы 
оба думали и чувствовали.

Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что он сознавал про себя, 
насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе 
признаться, что он начинал подрумянивать действительность!»

Самарін цікавий нам і тим, що виступав за збереження самобутності 
українського народу. Прочитавши книгу Пантелеймона Куліша «Повесть 
об украинском народе» (1846), Самарін записав у своєму щоденнику, що 
«Україна багато настраждалася від Москви». Разом з тим, сформулював 
позицію, характерну для слов’янофілів, які не визнавали національних 
прав неросійського населення царської імперії, в першу чергу українців: 
«Пусть же народ Украинский сохраняет свой язык, свои обычаи, свои 
песни, свои предания; пусть в братском общении и рука об руку с вели-
корусским племенем развивает он на поприще науки и искусства, для 
которых так щедро наделила его природа, свою духовную самобытность 
во всей природной оригинальности ее стремлений; пусть учреждения, 
для него созданные, приспособляются более и более к местным его по-
требностям. Но в то же время пусть он помнит, что историческая роль 
его — в пределах России, а не вне ее, в общем составе государства Москов-
ского...» (Нольде Б. Юрий Самарин и его время. — М.: Алгоритм, 2003. 
С. 420, 422).

свербєєв Дмитро Миколайович (1799–1874) — див. «адресуйте мені 
в Москву» (р. 5, стор. 744, 747, 773).

семенівська вулиця — у Рогозькій дільниці міста (тепер — вулиця Та-
ганська у Таганському районі). На ній знаходився монастир «Покровский 
мужеский на ул. семёновской», який Гоголь згадує у записній книжці за 
1841–1844 рр.

сенат (у Москві) — в Росії Сенатом називалася урядова установа, 
члени якої мали право судити й наглядати за виконанням урядових 
указів.

Будинок Сенату було побудовано в Кремлі знаменитим архітектором 
М. Казаковим у 1776 р., що стало важливою віхою у формуванні нового 
типу публічних будівель. У 1856 р. будинок відремонтували і розмістили 
в ньому судові установи, надавши нову назву — «Здание судебных устав-
лений». Купол увінчали короною та написом «Закон». У цей час судовий 
заклад у Москві складався з 12 напівсамостійних департаментів. До кож-

ного з них входило кілька сенаторів, призначених царем, на чолі з обер-
прокурором. У будинку знаходилися Московська судова палата і Москов-
ський окружний суд. 

У Московському Сенаті працював син Михайла Щепкіна Петро Щеп-
кін, який 15 березня 1858 р. подарував Шевченкові «фотографічні пор-
трети апостола Олександра Івановича Герцена».

серєбряний провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 767).

сивцев вражек провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 768).

симеона столпника на Поварській церква — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 804).

симонов монастир — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 804).

скатертний провулок — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 768).

скіпковий двір — базар, на якому продають дерев’яні вироби: миски, 
ложки, корзинки, діжечки тощо. У Москві такі базари були розмаїтими 
й багатими, на них продавався будь-який скіпковий товар аж до готової 
хати. Крім того, можна було придбати багато іншого: від дьогтю до бар-
хату. Гоголь все це бачив і знав, у «Мертвых душах» Чичиков у Плюшкіна 
згадував: «Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготов-
лено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшей-
ся, — ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щеп-
ной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, 
с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами бе-
леет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пере-
секи, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукош-
ки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из 
тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что 
идет на потребу богатой и бедной Руси».

Великий вибір такого товару був на Смоленському ринку. Колись тут 
у глибині одного з провулків знаходився «государів скіпковий двір», на 
якому царські столяри виготовляли зруби для двірцевих будівель.

смирнова Олександра Йосипівна (1809–1882) — уроджена Россет, 
фрейліна імператриць Марії Федорівни та Олександри Федорівни. Була 
дружньою з Олександром Пушкіним, Василем Жуковським, Петром Вязем-
ським і багатьма іншими літераторами. З Гоголем познайомилася у Пари-
жі 1837 р., а подружилися вони того ж року в Ніцці.
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Про знайомство з Гоголем написала в мемуарах:
«В 1837 году я проводила зиму в Париже... Он приехал с лицейским то-

варищем Данилевским, был у меня раза три, и я уже обходилась с ним дру-
жески, 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 необыкновенным удовольствием при-
слушивалась 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 за-
хождении солнца прилетают на хаты, крытые в старновку, о том, как го-
нит 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...»

Ще раніше зі слів Смирнової про це писав Куліш:
«В 1837 году Александра Осиповна проводила зиму в Париже, и Гоголь 

ходил к ней довольно часто в Rue du Nont Blanc, № 21. В то время она 
обходилась уже с ним как с человеком коротко знакомым. Разговор у них 
часто шел о Малороссии, о высоком камыше, о бурьяне, об аистах, о га-
лушках, варениках и сереньком дыме, вылетающем из деревянных труб 
и стелющемся по голубому небу. Она пела ему известную песню: „Ой не 
ходы, Грыцю, на вечорныци“.

Он больше слушал ее, нежели говорил сам; однако ж описал ей 
однажды малороссийский вечер, когда солнце садится, табуны несутся 
с поля к водопою, подымая копытами пыль, а за ними скачут пастухи с 
развевающимися чубами и пугами (нагайками) в руках. Обо всем этом 
говорил он очень живо, с любовью, но прерывисто и в коротких сло-
вах».

Узагалі Смирновій було притаманне відчуття українськості Гоголя. 
Саме вона допитувалася у нього: «Спуститесь 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 р. закінчила так: «Про-
щайте, хохлик». Пізніше писала Гоголю:

«...Вы питаете глубоко скрытое чувство, которое обладает Малоросси-
ей и так редко, но и еще и недавно выразилось казаком в Полтаве, когда 
государь, посылая казацкий полк на Кавказ, поручая старому атаману ска-
зал, сказал: „Смотри же, ты мне отвечаешь за свою голову и за них“, а он 
отвечал: „Будь спокоен, царь, не сослужим тебе такой службы, как твои 
москали, як ты вступив на престол“. Но ведь и я родилась в Малороссии, 
воспиталась на галушках и варениках, и как мне ни мила Россия, а все же 
я не могу забыть ни степей, ни тех звездных ночей, ни крика перепелов, 
ни журавлей на крышах, ни песен малороссийских бурлаков. Все там луч-
ше, чем на севере, и все чрез Малороссию пройдем мы в Константино-
поль, чтобы сдружиться и слиться с западными собратьями славянами. 
А как и и когда забудется, что некогда Украина была свободна. Бог весть! 
Итак, никто более меня не понимает вашего — может быть, вами самими 
неузнанное чувство и таящееся от вас самих».

Смирнова навіть у Римі знаходила Гоголеві схожість з Україною: «Да, 
там иногда даже веет Малороссией, 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 Спась-
кому 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... Он уж тогда был нездоров, жаловался на 
расстройство нервов, на медленность пульса, на недеятельность желудка 
и не разговаривал ни с домашними слугами, ни с крестьянами „Почему 
не говорили с мужиками?“ — „Да у вас старых мужиков нет“. Терпеть не 
мог фабричных мужиков в фуражках и дам нарумяненных. Странности... 
куда ехать, в Малороссию».

Смирнова, здається, найкраще втішала Гоголя з приводу нападок на ньо-
го після виходу книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Це 
вона у лютому 1847 р. повідомила йому з Калуги думку місцевого попа Ало-
жинського: «А Петр Степанович очень умный и дельный поп, лет 55-ти. 
Он говорит: „Да зачем Гоголю смущаться тем, что многие его будут бра-
нить или вовсе не поймут его; он должен быть убеждён, что стоит на пути 
истины, если руководствуется Богом и любовию к ближнему, и потому не 
должен смущаться всем криком друзей“». Вдячний Гоголь відповів Смир-
новій у квітні: «Я получил ваши бесценные строчки, моя добрейшая Алек-
сандра Осиповна. Не бойтесь, я не смущаюсь. Всё, что ни творится отно-
сительно меня, творится мне в науку, а потому не смущайтесь и вы...»

Найвищу оцінку Смирнової зустрічаємо у листі Гоголя до Миколи Язи-
кова від 5 червня 1845 р.: «Это перл всех русских женщин, каких мне слу-
чалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. 
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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».

Так само у найвищому ступені писав Гоголь про Смирнову в листі до Сер-
гія Аксакова 28 серпня 1847 р.: «Не сердитесь на Смирнову; не называйте 
ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою друж-
бой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно за здравый рас-
судок и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня зна-
ли, — знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные 
состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна как 
брат и сестра, и без нее Бог весть, был ли бы я в силах перенести многое 
трудное в моей жизни...»

1 березня 1850 р. Гоголь провів вечір зі Смирновою у Аксакових з при-
воду дня народження Ольги Аксакової. Залишилося свідчення Аксакових 
з цього приводу. Сергій Аксаков: «Гоголь в её присутствии — описать не-
возможно... Нет никакой возможности признать его влюблённым, и по-
тому я объясняю себе это обстоятельство другим образом: между ними 
существует совершенное согласие в религиозном и нравственном отно-
шении». 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 по-
нимание». Вера Аксакова: «Гоголь при ней счастлив, у них свой мир, свои 
особенные интересы».

Отож, принаймні, тоді Гоголь був щасливий зі Смирновою.

смоленська-сінна площа — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 769).

снєгірьов Іван Михайлович (1793–1868) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 773).

собача площадка — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 769).

соловйов Сергій Михайлович (1820–1879) — російський історик, ко-
лега Бодянського, в 1842 р., коли Бодянський очолив кафедру, закінчив 
Московський університет. З 1847 р. — екстраординарний професор кафедри 
російської історії, з 1850 р. — ординарний професор, у 1850–1860-х рр. кіль-
ка разів обирався деканом історико-філологічного факультету, в 1871–
1877 рр. — ректор Московського університету, академік Петербурзької 
академії наук (1872), автор багатотомної «Истории России с древнейших 
времён». Жив на Старому Арбаті, в Калошинському провулку в будинку 

Золотарьова. Був знайомий з сім’єю Аксакових, у січні 1850 р. став хреще-
ним батьком доньки Костянтина Аксакова. 19 березня 1850 р. Соловйов 
був присутнім на обіді у Сергія Аксакова на честь дня народження Гоголя, де 
співали українські пісні. Гостями були також Бодянський, Максимович і Хо-
мяков. Сергій Аксаков писав: «Гоголь декламировал, а остальные хохлы 
делали жесты и гикали... я, Хомяков и Соловьёв любовались проявлени-
ями национальности, но без большого сочувствия: в улыбке Соловьёва 
проглядывало презрение...»

Шевченко двічі згадував Соловйова в щоденнику, зокрема, 13 серп-
ня 1857 р. поставив його нарівні з Гоголем і Аксаковим: «Первая книж-
ка „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». В листі до М. Лазарев-
ського 8 грудня 1856 року поет назвав одне з історичних джерел, яке Со-
ловйов використав у праці «Очерк истории Малороссии до подчинения 
её царю Алексею Михайловичу» («Отечественные записки», 1849. Т. 62), 
що пізніше виявлена в бібліотеці Шевченка.

Пантелеймон Куліш аж чотири десятиліття потому висунув Соловйова 
інтриганом у «флетчерівській історії» з Бодянським. У поемі «Куліш у пе-
клі» 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 не-
має. Він ставився до університетського колеги досить стримано, проте 
подібних звинувачень проти нього не висував.

солянка вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 769).

сомов Орест Михайлович (1793–1833) — російський літературний кри-
тик і письменник. Народився у місті Волчанську, навчався в Харківському 
університеті. З 1816 р. друкував свої перші літературні спроби в журналах 
«Харьковский Демокрит» та «Украинский вестник». З кінця 1817 року — в 
Петербурзі, в 1826–1829 рр. — постійний співробітник «Северной пчелы» 
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Федора Булгаріна. Після розриву з ним пов’язав свою долю з виданнями 
Антона Дельвіга — «Северные цветы», а в 1830–1831 рр. — «Литературной 
газетой».

На час приїзду Гоголя до Петербурга Сомов був помітним діячем укра-
їнського земляцтва в Петербурзі. Серед літературних публікацій Сомова 
виразний слід залишили його «Малороссийские были и небылицы», які 
він друкував за підписом «Порфирий Байский», зокрема, «Купалов ве-
чер» (1831), «Киевские ведьмы» (1833) тощо. Сомов писав роман «Гайда-
маки», який не встиг завершити.

сорок сороков — чотири десятки по сорок (йдеться про об’єднання 
московських храмів). У Володимира Даля читаємо, що в старовину ра-
хували сороками: перший сорок, другий тощо. За переказами в Москві 
нараховувалося сорок сороков церков (тобто 1600). Утім, уже Даль засте-
рігав, що насправді церков «лише близько тисячі».

У першому опублікованому вірші очевидця спаленої у 1812 р. Москви 
Олександра Пушкіна «Воспоминания в Царском Селе» (1815) читаємо:

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни...
И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.

Отже, в юного Пушкіна йшлося про церковні «глави» (маківки), яких 
стало значно менше, бо з 320 храмів (без урахування монастирських і до-
мових) уціліло лише 123 (є інші дані: уціліло 237 храмів, але 137 із них 
було зруйновано настільки, що їх пропонували розібрати), тобто було 
спалено, знищено 38% московських церков. Цей процент значно вищий, 
порівняно зі зруйнованими будинками й магазинами: із 9158 будинків уці-
ліло 2626 (29%), із 8520 магазинів — 1368 (16%). Цікаво, що вже у 1817 р. 
у Москві діяло 246 церков (крім монастирських).

Французький маркіз Астольф де Кюстін, який відвідав Москву у 
1839 р., тобто в гоголівські часи, захоплено писав: «Величезна кількість 
церковних бань, гострих, як голки, шпилів і химерних вежок горіло на 
сонці... Щоб ясно уявити собі всю своєрідність картини, яка відкрила-
ся переді мною, треба нагадати, що православні церкви обов’язково 
завершуються кількома банями... Кожна з них увінчана хрестом най-
тоншої філігранної роботи, а хрести, то позолочені, то посріблені, 
з’єднані не менш уміло між собою ланцюгами. Спробуйте уявити собі 

картину, яку неможливо навіть передати кольорами, а не те, що нашою 
бідною мовою!»

Інший іноземець — німецький мандрівник Іоганн Георг Коль, який був 
менш емоційним у сприйнятті православної Москви, зафіксував на почат-
ку гоголівських 40-х рр.: «Усіх кам’яниць, призначених для Божої служби 
в Москві, не перелічити, всі райони міста наповнені численними мали-
ми, золотими, срібними і зеленими банями й вежками церков і каплиць. 
Тому все місто є святим для росіянина й, угледівши його на під’їзді, кож-
ний благоговійно хреститься й молиться».

Гоголевий сучасник Петро Вістенгоф (1811–1855) залишив цікаві дані 
стосовно гоголівської Москви: «В числе 350 000 жителей, составляющих 
народонаселение Москвы и состоящих преимущественно из природных 
москвичей, помещиков и купцов других губерний, приезжающих в Мо-
скву для временного пребывания по делам своим, находятся иностранцы 
разных наций, а именно: немцы, французы, англичане, итальянцы, шведы, 
греки, армяне, турки, персияне, татары, бухарцы и жиды... Всех ино-
странцев обоего пола проживает: исповедующих римско-католическую 
веру 1500 человек, евангелико-лютеранскую 2000, реформатскую 500, 
армяно-грегорианскую 610, магометанскую 390. Все они согласно с зако-
ном Российского государства пользуются правами природных жителей в 
отношении личности и собственности, имея полную свободу в отправле-
нии богослу жения...»

У Москві діяло приблизно 400 церков (для порівняння: в Петербурзі 
на той час було 169 храмів, в Казані — 74, в Ярославлі — 66, у Нижньому 
Новгороді — 52) і понад 20 монастирів. Москвознавець Петро Ситін, по-
силаючись на дослідника московських храмів М. Александровського, за-
значав, що їх число взагалі ніколи не перевищувало 500 разом з домови-
ми і монастирськими церквами. Проте насправді з часом храмів у Москві 
стало значно більше.

Наприкінці ХІХ століття норвезький письменник Кнут Гамсун, який 
побував у Москві в 1898 р., із захопленням писав: «У Москві близько чоти-
рьохсот церков і каплиць, і коли починають дзвонити всі дзвони, то по-
вітря тремтить від безлічі звуків у цьому місті з мільйонним населенням. 
З Кремля відкривається вид на ціле море краси. Я ніколи не уявляв собі, 
що на землі може існувати подібне місто: все навколо рясніє зеленими, 
червоними й позолоченими маківками й шпилями. Перед цією масою зо-
лота у поєднанні з яскравим блакитним кольором блідніє все, про що я 
коли-небудь мріяв».

Гоголь писав графині Ганні Вільєгорській про високе духовне призна-
чення московських храмів: «Когда вы будете в Москве и взглянете на все 
её святыни и увидите в старинных церквях её останки древне-русской 
жизни, — вы тогда поймёте это... Вы любите рисовать — рисуйте же всё 
то, что служит к украшенью храма Божья. В Москве будет вам много 
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пищи. В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть 
удивительные лики и на ликах удивительные выражения».

За даними історика Москви Івана Кондратьєва, наприкінці ХІХ століт-
тя у Москві налічувалося 379 церков: приходських — 239, домових — 110, 
соборів — 9, монастирів чоловічих — 14, жіночих — 7. У всіх цих храмах 
було 1060 престолів.

Уже згаданий Іоганн Георг Коль ще свого часу звернув увагу на різно-
читання щодо кількості московських церков: «Загальну кількість їх вста-
новити дуже важко, і різні автори дають про це різні відомості. Коли одні 
говорять про півтори тисячі московських храмів, інші визначають їх за-
гальну кількість у п’ятсот, а треті скорочують цю цифру до двохсотшіст-
десяти. Все залежить, звичайно, від того, як проводити підрахунок і що 
розуміти під церквою».

Втім, якби порахувати всі церковні вівтарі з престолами, то цифра пе-
ревалила б за сo 2рок сороков. Скажімо, у 1917 р. у Москві налічувалося 
1620 престолів християнських віросповідань, а храмів — 848. У сучасній 
енциклопедії «Москва: все православные храмы и часовни» (2009) за-
значається, що церков і монастирів «було у першопрестольному граді 
понад вісімсот». Щодо радянської Москви скажемо, що у 1990 р. нара-
ховувалося 171 діючий храм, а 263 були закритими. Ще 433 — знесено. 
Наступного десятиріччя більшість закритих церков передано право-
славній церкві.

Що ж до сo2рока, як об’єднання храмів, то найчастіше він налічував 
менше, ніж чотири десятки церков. Утім, не завжди. Скажімо, у другій 
половині ХVІІ століття у Москві, за деякими даними, нараховувалося 943 
церкви, об’єднані у шість сороков, тобто в одному сороку — майже вчет-
веро більше церков, ніж мало бути. За документами, які мені доводилося 
вивчати, сорока нараховували від 14 до 35 храмів. Вони були розділені на 
староства і благочинія (відділення). 

До новітньої праці «Храмы Москвы: энциклопедия шедевров право-
славия» включено близько 280 храмів, об’єднаних у 13 благочиній (у кож-
ному благочинії — від 12 до 40 храмів). Ще — 10 соборів Московського 
Кремля й установ Московської патріархії та 12 монастирських храмів. 
Тобто, до московських шедеврів православ’я нині включено три сотні 
храмів (Підраховано за книгою «Храмы Москвы: энциклопедия шедев-
ров православия». — М.: Эксмо, 2010. — 352 с.).

Словосполучення «сорок сороков» міцно ввійшло як у церковний ужи-
ток, так і в світське життя. Як тут не згадати Марину Цвєтаєву:

Семь холмов — как семь колоколов,
На семи колоколах — колокольни,
Всех счетом: сорок сороков, –
Колокольное семихолмие!

Не можу не сказати, що й святонебесний Київ повнився божествен-
ним дзвоном. Нагадаю, як хвилююче писав Шевченко:

Мов на небі висить
Святий Київ наш великий.
Святим дивом сяють
Храми божі, ніби з самим
Богом розмовляють.

софійська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 770).

спаська вежа кремля — Гоголь бачив її неодноразово. Головна вежа 
кремлівської стіни, розташована на східній частині, проїзна, фактично — 
ворота Кремля. Побудована в 1491 р. італійським архітектором П’єтро Ан-
тоніо Соларі. Декілька разів годинник на Спаській вежі міняли, а в 1852 р. 
фірма «братів Бутентоп» встановила на ній сучасні куранти. Опівдні вони 
грали гімн «Коль славен наш Господь в Сионе» українського композитора 
Дмитра Бортнянського, а о 9, 15 і 18 годині — Преображенський марш. 
Цю музику Гоголь не міг не чути.

Під курантами висів образ Нерукотворного Спаса, перед ним кожен 
мав знімати шапку, входячи в Кремль. Віршувальник Ф. Глинка писав: 

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?!

У 2010 р. на Спаській вежі, слава Богу, знову з’явився Спас Нерукот-
ворний.

спиридонівська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 771).

сретенка — у Гоголеві часи — адміністративна дільниця Москви (Сре-
тенська) й однойменна вулиця (тепер — вулиця в районах Міщанський і 
Красносельський).

У Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. занотовано: «У сретен-
ки, в приходе Панкратия, в доме священика Любима».

станкевича гурток — див. «У Москві у мене є приятелі та друзі»  
(р. 3, стор. 309–310, 316). 

староконюшенний провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 771).
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«старосвітська любов» — спектакль-антреприза за мотивами повісті 
Миколи Гоголя «Cтаросветские помещики» (режисер — Валерій Фокін). 
Репетиції проходили влітку 1999 р. на сцені Нацiонального культурного 
центру України в Москві.

Вперше я подивився «Старосвітську любов» на прем’єрі в Москві, в 
Театрі ім. О. С. Пушкіна на початку 2000 р. Удруге побував на спектаклі 
рік потому, вже працюючи в Культурному центрі, коли він двічі пройшов 
наприкінці березня 2001 р. на сцені щойно відкритого у Москві Мейєр-
хольдівського центру. Нарешті, втретє я дивився «Старосвітську любов» 
в листопаді 2001 р. у переповненій залі театру «Современник». Цей спек-
такль уже назавжди буде пов’язаний з Культурним центром, і мені хотіло-
ся б коротко розповісти про свої враження від нього. 

Отож, «Старосвітська любов». Як і в Гоголя, у сценічному помешканні 
літніх Афанасія Івановича (Богдан Ступка) і Пульхерії Іванівни (Лія Ахе-
джакова) — величезна піч, що роззявляє час від часу свою вогненну пащу, 
і тоді стає зрозуміло, що ніяка це не старосвітська пічка, котра дає тепло, 
а скажена сучасна топка, яка без жалю спалює і письменницькі рукописи, 
і людські надії. По всій сцені — плоди благословенної української землі: 
гарбузи, цибуля, яблука, груші, перець, огірки, капуста, часник, кавуни, 
та ще й всілякі сушені трави і плетені кошики з... челяддю. Один з коши-
ків таємниче розгулює між домашнім добром і зрештою перетворюється 
на ту саму кішку — провісницю смерті Пульхерії Іванівни... 

Власне, місце залишається тільки для постелі, де герої проводять зна-
чну частину сценічного часу. Ой, який дивний сон поставив Валерій Фо-
кін! Саме в ньому він закодував погляд на старосвітське усамітнене життя, 
погляд, що так різниться з думкою Гоголя. Письменник вважав те життя 
таким тихим, що на хвилину забуваєшся і гадаєш, ніби пристрасті, бажан-
ня і бентежні породження злого духу, які збурюють світ, зовсім не існу-
ють, і ти їх бачив лише уві сні. Наперекір Гоголю, у якого під час нічно-
го спочинку героїв встановлювалась загальна тиша, глядач стає свідком 
опредмечено-бучного сну — моторошного, з розливчастим хропінням і 
тривожним стогоном, зойками і судомами, з маренням і містичними го-
голевими видіннями... Так-так, зрештою виходить, що вся містика спек-
таклю справді гоголівська, як, утім, і побутовізм з обов’язковим звернен-
ням до вареників, коржиків і пиріжків, рижиків, каш і киселів, кислого 
молочка і ріденького грушевого узвару. Що й казати, обоє стареньких, 
за колишнім звичаєм старосвітських поміщиків, дуже люблять попоїсти. 
У дивовижному трактуванні Ступки — «поплямкотеть і покушенькать»... 
Сон, мов життя, або життя, мов сон... 

Однак це «низьке буколічне життя» (Гоголь) у режисера Фокіна не «зму-
шує вас сміятися крізь сльози смутку і милування», як твердив Олександр 
Пушкін. Швидше режисер спонукає глядача заглибитися у філософські 
роздуми про справжні й хибні людські цінності, про те, що таке повнота 

і сенс життя. У відповідь на таку несподіванку в Єкатеринбурзі, Новоси-
бірську та й у Москві спектакль роздратовано залишали «нові росіяни», 
з’явилися недоброзичливі рецензії. Подумалося тоді, що цій публіці до 
вподоби була би скоріше повість Гоголевого земляка й попередника пись-
менника Василя Трохимовича Наріжного (1780–1825) «Два Ивана или 
Страсть к тяжам» (1825) про сутяжництво малоросів. Цей сюжет пізніше 
послужив Гоголю для його «Повесть о том, как поссорились Иван Ивано-
вич з Иваном Никифоровичем».

Персонажі Ступки й Ахеджакової викликають не ідилічне милуван-
ня, а глибоке співчуття, до якого багато хто не готовий. Нічого дивного. 
Адже з часів Віссаріона Бєлінського вважали слушною думку, що безглуз-
ді Афанасій Іванович і Пульхерія Іванівна впродовж кількох десятків 
років їдять і п’ють, п’ють і їдять, а потім, як і заведено здавна, поми-
рають. А Гоголь всього-навсього знайшов поезію навіть «у цьому вуль-
гарному і безглуздому житті»... Непримиренний критик імперативно 
проголосив, що двоє гоголівських стареньких — це «дві пародії на люд-
ство». Понад півтора століття якось забували, що герой Миколи Васи-
льовича думав інакше, про що відверто оголосив уже в перших рядках 
повісті: «Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей 
отдаленных деревень, которые в Малоросии обыкновенно называют 
„старосветскими“...»

Дослухаючись до живої й мінливої мови артистів, які, здається, вико-
нували настанови самого Гоголя, згадав, що у 1845 р. у Парижі «Старосвіт-
ські поміщики» були перекладені французькою мовою письменником Луї 
Віардо, а племінниця Сергія Аксакова Марія Карташевська писала з цього 
приводу: «...Этот перевод не даёт верного понятия об оригинале. Напри-
мер, все эти наивные разговоры Пульхерии Ивановны с мужем, которые 
так характеризуют этих двух лиц, как-то не клеятся по-французски, и во-
обще, я думаю, не могут быть переведены».

На гострому і болючому зламі століть і тисячоліть Валерій Фокін по-
ставив містичну і магічну виставу про любов. Яка одна тільки й може вря-
тувати цей шалений, шалений світ. Не випадково п’єса Миколи Коляди 
за мотивами «Старосветских помещиков» Гоголя отримала у Валерія Фо-
кіна назву «Старосвітська любов». Не випадково в ній Пульхерія Іванів-
на зізнається, що жила з Афанасієм Івановичем щасливо, чого вона не 
робила в гоголівській повісті. Велике таїнство і чудотворство гри двох 
видатних акторів — Ступки й Ахеджакової — переконує в тому, що патрі-
архальні сільські поміщики привнесли в нове тисячоліття живі знаки 
справжнього, тобто «ясного, спокійного життя»: добро, порядність, вза-
ємодопомогу, любов до ближнього і, головне, безмежну «взаємну любов» 
(Гоголь). Урок у тому, що старосвітські Філемон і Бавкіда жили за запо-
відями Христовими, втілюючи не найгірші риси нашої ментальності, яку 
останнім часом руйнують і ззовні, і зсередини. 
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Між іншим, атмосфера спектаклю просякнута сучасним фаталізмом, 
який нагнітає своєю присутністю Автор (Ігор Ясулович). Його судомні 
підплигування, кривляння, ламання та інші дивацтва таки починають 
дратувати, проте не можу погодитися з твердженням, що Гоголь у Фокіна 
все старосвітське життя підпорядковує таємниці смерті. Навпаки — таєм-
ниці життя! У тому числі і того, неземного, про яке ніхто з нас нічого не 
знає. А Гоголь лише здогадувався... 

З часу прем’єри спектаклю чимало води спливло, і стало ще виразніше 
видно, як лаконічно і точно передав Фокін особливі, неминущі ціннос-
ті того назавжди втраченого старосвітського життя. По суті, Пульхерія 
Іванівна й Афанасій Іванович волають до нас, щоб ми не загубили в собі 
найголовніше, найдорожче — непоказну, справжню, самовіддану любов 
до ближнього свого.

столовий провулок — у гоголівські часи входив до Арбатської діль-
ниці міста (тепер — Пресненський район), знаходиться поруч з Великою 
Нікітською вулицею — перший від неї повздовжній провулок у бік Арба-
ту. У 40-х рр. у Столовому жив Бодянський (на місці нинішнього будинку 
№ 10). Це — район старовинних арбатських провулків, їх назви започат-
кові в ХVІ–ХVІІ століттях, коли тут мешкали слободами люди з царської 
обслуги. За даними 1573 р. постачанням продовольства до царського сто-
лу займалося майже півтисячі людей, про що свідчать промовисті назви 
провулків: Хлібний, Скатертний, Столовий, Ножовий.

страсний бульвар — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 744).

строганов Сергій Григорович (1794–1882) — граф, генерал-майор, по-
печитель Московського навчального округу у 1835–1845 рр. 

Див. також «освічена Москва» (р. 1, стор. 147–149); «У Москві у мене 
є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 288, 312–313, 317, 319, 325,327).

сухарева вежа — у Міщанській дільниці Москви (тепер — Велика Суха-
рева площа, райони Міщанський, Красносельський; між Малою Сухарев-
ською площею, проспектом Миру, вулицями Сретенка та Садово-Спаська). 
У московському просторіччі площу біля Сухаревої вежі називали Сухарев-
кою. Так і занотував Гоголь у записній книжці за 1846–1850 рр.: «...в Моск-
ве сухаревка...» Нарівні із дзвіницею Івана Великого в Кремлі Сухарева 
вежа була символом міста. Москвознавець Іван Кондратьєв писав у книзі 
«Седая старина Москвы»: «Кому из русских, даже не бывших в Москве, 
неизвестно название Сухаревой башни? Надо при этом заметить, что во 
внутренних, особенно же отдалённых, губерниях России Сухарева баш-
ня вместе с Иваном Великим пользуются какою-то особенною славою... 
Поэтому-то почти всякий приезжающий в Москву считает непременным 

долгом... хоть проехать возле Сухаревой башни». Вона знаходилася не-
далеко від помешкання Щепкіна.

За своєю композицією Сухарева вежа була результатом розвитку архі-
тектурних тенденцій ХVІ — початку ХVІІ століть, які спочатку виявили-
ся в будівництві цегляних храмів, наприклад у центральному шатрі храму 
Василя Блаженного, та в будівництві кремлівських веж. Сухарева вежа від-
разу опинилася поза конкуренцією, бо існуючі вежі над воротами Китай-
города і Білого міста не здобули такої великої популярності. Сухарева 
вежа на Сретенському пагорбі була прекрасною вертикальною домінан-
тою для того, хто під’їжджав до Москви. Вона була повноважною пред-
ставницею стародавнього серця столиці — Кремля.

Вежу було побудовано по лінії оборонного Земляного валу, проте він 
уже втратив на той час колишнє призначення, тому архітектура Сухарев-
ки не мала жодного фортечного елемента. Раніше тут була стрілецька 
слобода, в якій полк Лаврентія Сухарева охороняв міські ворота. В на-
роді вежу відразу полюбили, про неї говорили: «Иван Великий женится, 
Сухареву башню замуж берёт». Поет Є. Мількєєв писав у вірші «Сухарева 
башня»:

И эту башню — великану
Столицы — древнему Ивану
Молва невестой нарекла...

У нижній частині вежі були ворота і вартівні, над ними — палати, ото-
чені відкритою галереєю. Наприкінці ХVІІ — початку ХVІІІ століть над па-
латами було надбудовано ще один поверх і чотирьох’ярусна вежа, в 3-му 
ярусі якої знаходився великий годинник. Це — загальновідомо. Проте 
мало хто знає, що в 1701 р. у Сухаревій вежі було відкрито школу матема-
тичних і навігаційних наук, а в 1702 р. — навчальну обсерваторію. Михай-
ло Лермонтов писав: «На крутой горе, усыпанной низкими домиками, сре-
ди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь 
боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая 
громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности...» Висота 
вежі досягала 60 метрів, і довгий час вона була найбільшою цивільною 
спорудою в Росії.

З початку ХІХ століття біля Сухаревки виникла всім відома одноймен-
на барахолка. За часів Шевченка Сухарева вежа стала ключовою ланкою 
водопостачання цілого району міста. В «Алфавитном указателе к Плану 
Мещанской части» зазначалося: «Сухаревская башня и в ней главный ре-
зервуар Мытищинский водоприимный, на Мал. Сухаревской площади».

Сухареву вежу зображували багато художників, зокрема, такою, як її ба-
чив Гоголь, вона збереглася на літографії Ф. Бенуа кінця 1840 рр. Серед 
інших картин нагадаю відоме полотно Олексія Саврасова «Сухарева вежа» 
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(1872). До речі, Саврасов працював в Училищі малярства і скульптури, коли 
в березні 1858 р. там побував Тарас Шевченко, відвідавши свого знайомого 
викладача училища Аполлона Мокрицького. У 1845 р. московський поет 
М. Дмитрієв присвятив Сухаревій вежі такі рядки:

Что за чудная, право, — эта зеленая башня!
Высокая и тонкая; а под ней, как подножье, огромный
Дом в три жилья, и примкнулось к нему, на откосе, под крышей,
Длинное сбоку крыльцо, как у птицы крыло на отлете!
Кажется, им вот сейчас и взмахнет! — Да нет! тяжеленька!..

Про знесену за радянських часів Сухареву вежу Андрій Вознесенський 
писав:

В Москве, в молве, а главное — в себе
Восстановите Сухареву башню.

сушков Микола Васильович (1796–1871) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 761).

Табель про ранги («Табель о рангах всех чинов воинских, статских 
и придворных») — закон про порядок державної служби в Російській 
імперії, співвідношення чинів за старшинством, послідовність нада-
вання чину. Затверджено в 1722 р. імператором Петром І, існував з чис-
ленними змінами до революції 1917 р. Зокрема, важливі зміни були вне-
сені у Звід законів Російської імперії (1842), остаточне видання якого 
відбулося в 1857 р. У 1800–1850 рр. було скоординовано «Табель цивіль-
них чинів», який врешті-решт виглядав так: I клас — канцлер, а з початку  
1830-х рр. — дійсний таємний радник I класу; II клас — дійсний таємний рад-
ник; III клас — таємний радник; IV клас — дійсний статський радник; V клас — 
статський радник; VI клас — колезький радник; VII клас — надвірний радник; 
VIII клас — колезький асесор; IX клас — титулярний радник; X клас — колезький 
секретар. Початковим чином був колезький реєстратор (XIV клас).

У «Табелі» визначалися «вчені ступені, які відкривали шлях до вступу 
в цивільну службу, суть ступені: 1) студента, 2) кандидата, 3) магістра і 
4) доктора». Студенту-випускнику відповідав XII клас, кандидату — X, ма-
гістру — IX, доктору — VIII. Чимало московських знайомих Гоголя мали 
чини відповідно до «Табеля про ранги». Скажімо, на прикладі Бодянського 
можна простежити сходження службовою драбиною на чималу висоту в 
Московському університеті. В 1834 р., закінчивши його кандидатом, Бодян-
ський заслужив чин колезького секретаря, а після захисту в 1837 р. магіс-
терської дисертації — титулярного радника. На початку 40-х рр. профе-
сор Бодянський, який з 1842 р. очолював кафедру, вже мав чин VIII класу, 
тобто колезького асесора, а невдовзі — VII класу, тобто надвірного рад-

ника. З 1848 р. Бодянський був колезьким радником (VI клас), з 1853 р. — 
статським радником (V клас), з 1865 р. — дійсним статським радником 
(IV клас). 

У літературі знавцем чиновничих рангів виявив себе саме Гоголь, який 
розпочав службу в чині колезького реєстратора (XIV клас), дослужився 
потім до чину колезького асесора (VIII клас), в якому й перебував офі-
ційно до самої смерті. Втім, у випадку з Гоголем не могло не залишати-
ся загадки. Відомим є факт, опублікований, до речі, в «Киевской газете» 
(21 жовтня 1901 р.), в замітці без припису. В ній говорилося, що Володи-
мир Гіляровський привіз із Яновщини диплом про обрання Гоголя почес-
ним членом Московського університету. Нібито цей диплом передав Гіля-
ровському племінник Гоголя Микола Биков. Вчитаємося в текст диплома: 
«Состоящий под высочайшим покровительством государя императора 
Николая Павловича императорский Московский университет, уважив 
отличные в ученом свете заслуги и литературные труды по части русской 
словесности господина коллежского советника Николая Васильевича Го-
голя, признает его почетным своим членом, с полной уверенностью в 
его содействии Московскому университету во всем, что к успехам наук 
способствовать может. Дан в Москве июня 16 дня 1845 года» (Гоголя було 
обрано почесним членом університету в лютому 1845 р.). 

Цитований документ свідчить, що Московський університет, обравши 
Гоголя своїм почесним членом, підвищив його з VIII класу (колезький 
асесор) аж до чину VI класу — колезького радника. Це — неможливо. Та 
з Гоголем... Але в Києві було чимало реалістів, скажімо, міський цивіль-
ний генерал-губернатор, дійсний статський радник І. Фундуклей, який у 
жовтні 1850 р. підписав подорожню Гоголеві правильно, як колезькому 
асесорові. Киянам Московський університет — не указ... 

У своїх творах Гоголь частенько звертався до героїв Табеля про ранги. 
Скажімо, в повісті «Невский проспект» читаємо: «На Невском проспекте 
вдруг настаёт весна: он покрывается весь чиновниками в зелёных вицмун-
дирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются 
всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, 
губернские и коллежские секретари спешат ещё воспользоваться време-
нем и пройтиться по Невскому проспекту...»

Таємний радник — цивільний чин ІІІ класу в Табелі про ранги. Цей ви-
сокий чин одержав у 1858 р. ректор Московського університету, колега Бо-
дянського Аркадій Альфонський. З 1886 р. чин таємного радника мав Гоголів 
знайомий Григорій Данилевський.

Тарантас — чотириколісний візок на довгих розворах для далекої 
дороги. У Володимира Даля: «Дорожная повозка на долгих, зыбучих 
(пружних. — В. М.) дрогах». У тарантасі міцність і надійність були важли-



630

Гоголiвська Москва

631

Розділ 4. «Москва моя батьківщина»

вішими від зовнішньої привабливості. Його часто робили з дуба. У трав-
ні 1840 р. Гоголь виїжджав із Москви до Італії. Сергій Аксаков писав: «Он 
сел в тарантас... и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал 
из глаз».

Зведений брат Олександри Смирнової Лев Арнольді розповідав, як він з 
Гоголем збирався влітку 1842 р. до неї в Калузьку губернію: «У меня был 
прекрасный большой тарантас вроде коляски на дрогах. Гоголь был очень 
доволен экипажем и уверял меня, что в телегах и тарантасах ездить очень 
здорово, особенно людям, подверженным ипохондрии и геморою».

«Тарас Шевченко» — проект, який здійснюється в Національному куль-
турному центрі України в Москві з початку ХХІ століття і спрямований на 
підготовку до 200-річного ювілею від дня народження поета. Москов-
ський сегмент системної пропаганди життя і творчості Шевченка заслу-
говує на окрему увагу і дальший розвиток, вимагає нових підходів і що-
денного наповнення. Торкнуся лише роботи в бутність мою генеральним 
директором Культурного центру.

Щороку в березні в Культурному центрі проходили урочисті вечори й 
концерти, присвячені Шевченкові, на які запрошувалися відомі артисти, 
діячі науки і культури. Скажімо, в 2002 р. у Центр приїхав з Петербурга 
народний артист України і Росії Валерій Івченко. Зал буквально завмер, 
коли Шевченкові поезії читав відомий українець, народний артист Росії 
Олексій Петренко. На сцені Центру виступило тріо бандуристок «Роса-
ва», концерт вів заслужений артист України Василь Ілащук. Наступного 
року на урочистості, присвячені Кобзареві, до Центру приїхав директор 
Національного музею Тараса Шевченка Сергій Гальченко, а в концерті 
читав твори поета народний артист України, лауреат Національної пре-
мії України імені Тараса Шевченка Анатолій Паламаренко. В урочисто-
му вечорі, присвяченому 190-й річниці від дня народження Шевченка, 
взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській 
Федерації Микола Білоблоцький і народний депутат України, дирек-
тор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук 
України, академік Микола Жулинський. Святковий концерт прикраси-
ли тріо бандуристок «Намисто» Центрального народного дому м. Івано-
Франківська, Міжнародна хорова капела «Славутич» Культурного центру 
України в Москві, а також московські школярі, які читали вірші Шевчен-
ка. З величезним успіхом виступив чоловічий квартет «Явір» у складі на-
родних артистів України, лауреатів Національної премії україни імені Та-
раса Шевченка Олексія Харченка, Євгена Пруткіна, Володимира Дідуха, 
Валентина Реуса.

У рамках проекту «Тарас Шевченко» в Центрі, раніше ніж в Україні, 
відбулася презентація перших томів Повного дванадцятитомного зібран-
ня творів Кобзаря. Так само у нас пройшла презентація документального 

телефільму «Мій Шевченко», знятого на «Студії 1+1». Глядачі зустрілися 
з авторами фільму Юрієм Макаровим і Оленою Чекан.

Постійно приїздять в Москву лауреати Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, скажімо Богдан Ступка вже став його живим та-
лісманом. У Центрі виступали Ніна Матвієнко, Марія Миколайчук, Світ-
лана Коротя-Ковальська, Марія Стеф’юк, Євген Станкович, Мирослав 
Скорик, Богдан Козак, відбулася фотовиставка Василя Пилип’юка та ви-
ставка графічних творів Сергія Якутовича... Центр запрошував до себе 
співробітників Шевченківського національного заповідника в Каневі, 
було відкрито книжкову виставку «Безсмертне слово Кобзаря» з фон-
дів заповідника, на якій експонувалися понад 100 унікальних музейних 
експонатів: прижиттєві видання творів Шевченка, література ХІХ і ХХ 
століть про життя і творчість Кобзаря, художні листівки шевченківської 
тематики, портрет Тараса Григоровича роботи відомого українського ху-
дожника Івана Марчука. Відвідувачі Центру мали змогу подивитися відео-
фільм про Шевченківський заповідник і Тарасову гору.

До 190-річчя від дня народження поета в Культурному центрі було від-
крито художню виставку творів народних майстрів України з шевченків-
ської тематики, показано кіносеріал «Тарас Шевченко. Заповіт», відбула-
ся презентація монографії лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, доктора філологічних наук Юрія Барабаша «Коли за-
буду тебе, Єрусалиме...»

Найголовнішим нашим подарунком до Шевченківського ювілею став 
вихід у світ збірки вибраних поетичних творів Кобзаря українською і ро-
сійською мовами, упорядкований в Культурному центрі за підтримки Ін-
ституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України 
та Національного музею Тараса Шевченка. Збірка покликана популяризу-
вати творчість національного генія серед української діаспори в Росії та 
інших країнах СНД. Видання щедро ілюстроване малюнками, офортами 
та малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють ще одну яскраву 
грань його могутнього таланту, наочно підтверджують його неосяжний 
мистецький потенціал. Глибоку передмову до збірки написав академік Ми-
кола Жулинський. Книгу було видано до 190-тої річниці від дня народжен-
ня поета Державним видавництвом «Либідь» у Києві і розіслано в органі-
зації української діаспори в Росії та в обласні російські бібліотеки.

У 2005 р. на Шевченківські свята до Культурного центру приїхав на-
родний депутат України, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка, поет Павло Мовчан. У святковому концерті взяв участь 
ансамбль солістів «Благовіст» Українського академічного фольклорно-
етнографічного ансамблю «Калина». Поетичну композицію «Не питайте 
свою долю» за баладами і думами Тараса Шевченка блискуче виконала на-
родна артистка України Раїса Недашківська. Наступним важливим кро-
ком, який обов’язково матиме добре продовження в майбутньому, стало 
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відкриття в Центрі 27 квітня 2005 р. Меморіальної кімнати, присвяченої Та-
расу Шевченку й Михайлу Грушевському.

У Шевченків березень 2006 р. у Культурному центрі побували понад 
2-х тисяч чоловік. На самому початку місяця пройшов фінальний тур Все-
російського конкурсу на краще читання поетичних творів Тараса Шев-
ченка серед школярів і студентів, який проводиться в Центрі з 2002 р. з 
метою залучення молоді з усіх регіонів Російської Федерації, переважно 
українського походження, до вивчення поетичної спадщини Кобзаря.

Згідно з Положенням про конкурс, переможці визначаються в трьох 
вікових категоріях: 1) діти дошкільного віку, учні недільних шкіл, учні 
1–4 класів загальноосвітніх шкіл; 2) учні 5–9 касів загальноосвітніх шкіл; 
3) учні 10–11 класів загальноосвітніх шкіл, студенти коледжів, училищ і 
вищих навчальних закладів, слухачі курсів української мови (до 22 років). 
1-й тур — відбірковий, проводиться безпосередньо в навчальних закладах 
під керівництвом викладачів, а фінальний — проходить у Культурному 
центрі України в Москві.

У 2006 р. у конкурсі взяли участь 47 чоловік з Москви і Московської 
області, Санкт-Петербурга, Нижнєкамська, Петрозаводська, Твері, Том-
ська. Переможцями стали Добриня Ситніков (Твер) у молодшій групі, 
Максим Бондарук (Москва) в середній групі та Сергій Мельничук (Мо-
сква) в старшій групі. Другу й третю грошові премії, дипломи та подарун-
ки одержали ще 8 школярів і студентів.

Вручення нагород відбулося 16 березня на урочистому вечорі, присвя-
ченому 192-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. З доповіддю 
про національного генія виступив доктор філологічних наук, лауреат На-
ціональної премії імені Тараса Шевченка Юрій Барабаш. У святковому 
концерті взяв участь Чернігівський народний хор (художній керівник та 
головний диригент Володимир Коцур). 350 чоловік піднялися в єдиному 
пориві, коли хор виконував «Заповіт» Шевченка разом з учнями Україн-
ської недільної школи Культурного центру. Такі пронизливі миттєвості 
духовно об’єднують українців і наших гостей всіх національностей. Го-
ловною особливістю концерту стало те, що Центр провів його самотуж-
ки із залученням лише своїх колективів та відомих московських солістів. 
У програмі центральне місце належало Міжнародній хоровій капелі «Сла-
вутич» Культурного центру України в Москві. Це професійний колектив, 
створений у 2001 р. за сприяння Московського товариства «Славутич», 
Посольства України в РФ і Московського центру слов’янських культур. Ху-
дожнє керівництво «Славутичем» здійснював талановитий хормейстер, 
випускник Одеської державної консерваторії і Київського державного 
музичного педагогічного інституту, заслужений артист України та Росії, 
диригент і режисер Олександр Сьомака. У репертуарі капели були різно-
планові твори — від класики й духовної музики до слов’янського фоль-
клору. «Славутич» подарував гостям Центру низку чудових українських 

пісень, авторських і народних, духовних і ліричних. А танцювальна група 
капели представила український гопак у постановці Павла Вірського.

Приємною несподіванкою для гостей вечора стала презентація гімну 
Культурного центру України на музику Олександр Сьомаки та слова укра-
їнського поета і перекладача із Москви, упорядника кількох антологій 
української поезії, члена Національної спілки письменників України Ві-
талія Крикуненка у виконанні хору та соліста Сергія Джемелинського.

У концерті взяв участь лауреат VI Міжнародного фестивалю фолькло-
ру «Московський хоровод» і Міжнародного фестивалю дитячої та юнаць-
кої творчості «Казкова Ялта» під керівництвом головного спеціаліста 
Центру Тетяни Кузьмічової хореографічний ансамбль «Щедрик». Кон-
церт закінчився молитвою за Україну — піснею Миколи Лисенка «Боже, 
великий, єдиний...»

У березні в Центрі відбулася моновистава «Сон» Львівського «Театру у 
кошику» за мотивами однойменної поеми Тараса Шевченка у виконанні 
заслуженої артистки України Лідії Данильчук. У відеопрограмі було пока-
зано фільм-оперу М. Вериківського «Наймичка» за однойменною поемою 
Тараса Шевченка (автор сценарію та режисер Ірина Молостова). Було та-
кож відкрито книжкову виставку «На вічному шляху до Шевченка».

У 2006 р. особливий резонанс викликав круглий стіл «Тарас Шевченко 
і Олександр Пушкін — наші сучасники». Його учасників привітали заступ-
ник голови Національної спілки письменників України Василь Шкляр і 
секретар Правління Спілки письменників Росії, випускник Київського 
університету Володимир Середін. З доповідями виступили проректор 
Літературного інституту ім. О. Горького, доктор філологічних наук Олек-
сандр Ужанков, провідний науковий співробітник Шевченківського на-
ціонального заповідника в м. Каневі, кандидат філологічних наук Зінаїда 
Тарахан-Береза, завідувач відділу теорії літератури XXI століття Інститу-
ту світової літератури ім. О. М. Горького Російської Академії наук, доктор 
філологічних наук Сергій Небольсін. У цікавій розмові взяли участь за-
ступник голови Кіровоградського земляцтва в Москві, член Спілки пись-
менників Росії Владислав Чуканов, голова Житомирського земляцтва в 
Москві, заслужений художник Росії Віктор Дем’янчук, старший науковий 
співробітник Державного музею О. С. Пушкіна Тетяна Євстаф’єва, пое-
теси Ірина Ланова й Ірина Панченко та ін. Поезії Шевченка і Пушкіна 
читав народний артист Росії Микола Дупак, пісні й романси на їх вірші 
виконувала солістка Великого театру, полтавка Лариса Білан.

На початку 2007 р. до Культурного центру України завітав відомий 
український письменник, поет і перекладач, голова Комітету з Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка Роман Лубківський. У сво-
єму виступі він наголошував на значенні українства в розвитку російської 
культури й державності: «Неподалік цього будинку зупинялися, зустріча-
лися з друзями Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Симон Петлюра, 
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Володимир Винниченко... Українська присутність у Росії і внесок росій-
ських українців у розбудову демократії, збагачення російської культури — 
це аксіома. І жити нам треба вірою в те, що больові пороги минулого не 
розділятимуть нас, не позбавлятимуть можливості, яку нам дає демокра-
тія, політична толерантність, взаємоповага й спільне бажання творити 
добро на великому європейському та світовому просторі».

У святковому концерті, присвяченому Шевченкові, взяла участь На-
ціональна заслужена академічна капела України «Думка» (художній керів-
ник та головний диригент — народний артист України, лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка Євген Савчук), народний 
артист Росії Микола Олійник, соліст Музичного театру «Нова опера», 
лауреат міжнародних конкурсів Сергій Шеремет, заслужений артист 
України Олександр Круш, солістка Міжнародної хорової капели «Славу-
тич» Юлія Сьомака, які виконали українські народні пісні та твори укра-
їнської класики. У вечорі із музикою Б. Лятошинського та М. Лисенка 
також виступив Камерний оркестр Олександра Неронова. Кульмінацією 
Шевченкового свята став виступ актора театру ім. Моссовєта, народного 
артиста України та Росії Олександра Голобородька, який блискуче про-
читав поему «Кавказ» та уривок із поеми «Сон» Тараса Шевченка. Свят-
кова програма завершилася незабутніми словами Шевченкового «Запо-
віту» у виконанні хорової капели «Славутич (соло на бандурі — головний 
спеціаліст Культурного центру Лариса Бондарук).

Важливою подією стала панахида за Тарасом Шевченком, організова-
на Центром у квітні 2007 р. у храмі Успіння Божої Матері, що в Газетному 
провулку. В квітні 1861 р. у цьому храмі вперше в Москві відбулася панахи-
да за Кобзарем на сороковини його смерті.

Серед заходів, проведених у рамках проекту «Тарас Шевченко» у 
2007 р., запам’яталися також презентація монографії «Тарас Шевченко: 
„Моє перебування в Москві“», підготовленої в Центрі, та літературно-
мистецький вечір, в якому взяли участь народний депутат України, голо-
ва Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, поет Павло Мов-
чан, головний редактор тижневика «Слово Просвіти», заслужений пра-
цівник культури України, письменниця Любов Голота, народний артист 
України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 
Анатолій Паламаренко і Театр української пісні «Славія».

У березні 2008 р. у святковому концерті «Великий син великого на-
роду — через віки і серця» взяли участь фольклорний гурт «Козаки» На-
ціональної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди (ху-
дожній керівник — народний артист України Дмитро Попічук); солісти 
капели бандуристів України ім. Г. Майбороди — заслужені артисти Укра-
їни Віктор Діденко, Олег Юхименко, солісти Руслан Шевченко, Сергій 
Захарець. Гості Центру захоплено сприйняли пісні заслуженої артистки 

України Наталії Шелепницької. Щиро вітали вони й групу дзвонарів Ки-
ївського ансамблю «Арс-Нова».

Того березня відбулися презентація книги про дружбу Шевченка з 
Осипом Бодянським, підготовленої в Центрі, засідання Товариства укра-
їнської культури «Славутич», присвячене поетовому дню народження, 
літературно-музичний вечір «Тарас Шевченко і Василь Жуковський», у 
якому з московського боку взяли участь наукові співробітники Держав-
ного літературного музею м. Москви Світлана Бойко та Григорій Зобін, 
скульптор-кераміст Іван Іванов, солістка Московської філармонії, заслу-
жена артистка Росії Наталія Полянінова. Багато цікавого дізналися про 
дружбу Тараса Шевченка й Сергія Аксакова на зустрічі зі старшим науко-
вим співробітником Музею-заповідника «Абрамцеве» Ганною Кузнецо-
вою.

Березень 2009 р. запам’ятався відкриттям виставки українських ху-
дожників «Шевченківська Москва» та нашим узагальненням ключових 
пропозицій, присвячених увічненню пам’яті Тараса Шевченка в Москві 
до 200-річчя від дня його народження.

Напередодні Шевченкового дня в 2009 р. у Культурному центрі Укра-
їни в Москві відбувся фінальний тур Всеросійського конкурсу на краще 
читання поетичних творів Тараса Шевченка серед школярів і студентів, 
який проходив ввосьме. У ньому взяли участь шанувальники Шевченко-
вого слова з Воронежа, Коврова (Владимирська обл.), Нижнєкамська 
(Республіка Татарстан), Обнінська (Калузька обл.), С.-Петербурга, Твері, 
Тюмені, Пушкіного (Московська обл.). Від столиці виступали учні Укра-
їнської недільної школи при Культурному центрі України, Московського 
лінгвістичного ліцею № 1555, Московського міського палацу дитячої та 
юнацької творчості, а також студенти Московського державного універ-
ситету ім. М. Ломоносова (МДУ), Московського державного інституту 
міжнародних відносин (МДІМВ), Російського державного гуманітарного 
університету (РДГУ).

Учасників конкурсу привітали Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Російській Федерації Костянтин Грищенко, голова Комітету з 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, директор Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік Микола Жулинський, народний 
артист України Богдан Ступка.

До журі конкурсу ввійшли відомі представники української діаспо-
ри міста Москви та поважні гості. Голова журі — доктор медичних наук, 
академік Василь Антонів. Члени журі: генеральний консул України в 
Уральському і Сибірському федеральних округах РФ Михайло Колядін, 
академік, небіж Олександра Довженка Тарас Дудко, головний спеціаліст 
відділу культури і мистецтв Культурного центру України в Москві, заслу-
жений артист України та Росії Олександр Сьомака, голова батьківського 
комітету Української недільної школи Культурного центру Світлана Ба-
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цевич, секретар журі — керівник дитячої театральної студії Культурного 
центру Оксана Красовітова.

У березні 2010 р. урочистий вечір та святкова концертна програма, 
присвячені 196-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, скла-
далися з доповіді генерального директора Центру «Тарас Шевченко 
в Москві: уроки для нації» та поетично-музичної композиції «Посла-
ніє...» за творами Кобзаря у виконанні лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка 2010 р., актора Національного акаде-
мічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької Бог-
дана Козака.

У квітні 2010 р. відбулася панахида по Тарасу Шевченку у храмі Успін-
ня Божої Матері, що в Газетному провулку, а в травні — панахида у храмі-
каплиці Бориса і Гліба на площі Арбатські ворота з нагоди перевезення Мо-
сквою праху Тараса Шевченка в Україну.

Пройшли також Шевченкові читання в Українській недільній школі 
Національного культурного центру (вчителі — кандидат історичних наук 
Віктор Мироненко, Ассоль Овсянникова, Тетяна Жукова) та підбиття 
підсумків Всеросійського конкурсу на краще читання поетичних творів 
Тараса Шевченка серед школярів і студентів.

Отже, результати конкурсу:
у молодшій віковій категорії (3–10 років): перша премія Андріанова 

Любов (Москва), Федорова Дарина (Нижнєкамськ, Республіка Татар-
стан); друга — Петрова Юлія (Пушкіно, Московська обл.), Кучма Ганна 
(Москва); третя — Фоменко Марія (Москва), Абрамов Андрій (Нижнє-
камськ, Республіка Татарстан);

у середній (11–15 років): перша премія — Сіренко Софія (Уфа, Рес-
публіка Башкортостан), Зублевська Діана (Пушкіно, Московська обл.); 
друга — Поліщук Олександр (Пушкіно, Московської обл.), Ситніков До-
бриня (Твер); третя — Атаманенко Алевтина (Пушкіно, Московська обл.), 
Бондарук Максим (Москва);

у старшій (16–22 роки): перша премія — Мироненко Андрій (МДУ 
ім. М. Ломоносова); друга — Потітика Марія (Іваново), Черненко Ольга 
(МДУ ім. М. Ломоносова); третя — Бомштейн Станіслав (Нижнєкамськ, 
Республіка Татарстан), Юрчук Юлія (Москва).

Важливим напрямом проекту «Тарас Шевченко» є наукова розробка 
теми поетового перебування в Москві, його дружби з українськими мо-
сквичами Михайлом Щепкіним і Осипом Бодянським. З цієї проблематики 
щороку виходять у Москві українською мовою монографії: «Тарас Шев-
ченко і Михайло Грушевський на Старому Арбаті» (2006); «Тарас Шев-
ченко: „Моє перебування в Москві“» (2007); «„На славу нашої преславної 
України“ (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)» (2008); «Тарас Шевчен-
ко: „Мій великий друг Щепкін“» (2009); «Шевченківська Москва. Автор-
ська енциклопедія-хроноскоп» (2009); «Українська душа Москви (Михай-

ло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола Гоголь)»; 
«Тарас Шевченко в Москві» (2010).

У 2009 р. шевченкознавчі праці, видані Культурним центром України 
в Москві, були удостоєні Національної премії України імені Тараса Шев-
ченка.

У Центрі розроблено науково обгрунтовані пропозиції щодо увічнення 
пам’яті Тараса Шевченка в Москві до 200-річчя від дня його народження.

Передусім, про ті пропозиції, які можна вирішити лише на міждержав-
ному рівні.

По-перше, прийшов час встановити в Москві пам’ятник Тарасу Шев-
ченку й Михайлу Щепкіну. Де саме? На розі Воротниковського й Старопи-
меновського провулків біля сучасного будинку № 12/6, який стоїть на місці 
колишнього володіння Щепотьєвої. Здається, сам Господь залишив пе-
ред цим будинком затишний зелений шматочок землі, що не виходить 
за червону лінію провулків. Якщо не тут, то в дворі за будинком місця для 
пам’ятника більше, ніж достатньо.

Впродовж багатьох десятиліть помешканням Щепкіна вважався так 
званий будинок Павла Нащокіна у Воротниковському провулку: він збе-
рігся і ототожнювався з матеріальною пам’яткою про дружбу двох гені-
їв — артиста і поета. Проте насправді, як нами доведено, Щепкін жив у 
іншому будинку, що не зберігся, і виправлення прикрої помилки лише 
на папері є недостатнім, а тому доцільно довести його до логічного за-
вершення — спорудження пам’ятника великим друзям, які, на мій погляд, 
обидва дорогі Москві й Києву, російському й українському народам.

Найперше доцільно провести відповідний конкурс між українськими і 
російськими митцями на проект пам’ятника. Можливо, вони зобразили 
б той момент, який увічнив 19 березня 1858 р. в своєму щоденнику Тарас 
Григорович: «Вышли мы с Михайлом Семёновичем из дому...» Або від-
лили в бронзі зафіксовану Шевченком іншу мить з його останнього дня 
в Москві (26 березня 1858 р.): «В 9-ть часов утра расстался я с Михаилом 
Семёновичем Щепкиным...»

Утім, це вже справа скульпторів і архітекторів.
По-друге, необхідно довести до кінця роботу і встановлення першої в 

російській столиці меморіальної дошки, присвяченої Тарасу Шевченку, 
на будинку Російської академії малярства, скульптури і архітектури по ву-
лиці М’ясницькій, 21, в якому поет двічі бував у березні 1858 року у свого 
знайомого Аполлона Мокрицького. Тим паче, що Шевченко був академі-
ком Петербурзької академії мистецтв.

По-третє, Україна могла б порушити питання про встановлення в Мо-
скві пам’ятного знака на честь знесеного храму святого Тихона Амафунт-
ського на Арбатській площі, котрий у квітні 1861 року дав останнє приста-
нище праху великого українця, з умовою, що на знаку буде розміщена 
інформація про Тараса Шевченка.
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Ще одне. Висвітлення нами всіх московських маршрутів Шевченка і 
створення карти його перебування в місті сформували передумови для 
організації постійних пішохідних і автобусних екскурсій шевченківськи-
ми місцями Москви. Цією роботою має займатися Національний культур-
ний центр України в Москві.

Нарешті, до концепції відзначення 200-річчя від дня народження Тара-
са Шевченка необхідно включити всенародний похід останнім шляхом 
Кобзаря з Петербурга в Україну, яким було пронесено домовину з прахом 
Шевченка навесні 1861 р. Мабуть, найкраще це було б зробити в 2011 р., 
до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка. Справді, перенесення тіла 
Шевченка на Батьківщину вікопомної весни 1861 р. стало символом віри 
нашого народу в те, що

Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Це збулося! Сталося! Мабуть, і тому, що мудрі предки наші не залиши-
ли прах поета «в чужій землі в чужій домовині», а виконали його заповіт 
і поховали свого Кобзаря «на Вкраїні милій».

У цьому контексті Москва має посісти ключове місце на російському 
відрізкові походу, а в ній головні події мають відбутися в Культурному 
центрі України в Москві та недалеко від нього — на тому місці, де знахо-
дилася церква Тихона Амафунтського.

Тепер — пропозиції, що не вимагають значної державної підтримки й 
опіки.

Центром видано енциклопедію-хроноскоп «Шевченківська Москва», 
що розповідає про Першопрестольну і всі поетові пам’ятні місця в ній. Та-
кож вийшли в світ книги про дружбу поета з Михайлом Щепкіним, Осипом 
Бодянським, але доцільно також підготувати окремі монографії про дружбу 
Тараса Шевченка з Михайлом Максимовичем і Варварою Рєпніною. Добре 
було б також зняти документальний фільм «Шевченко в Москві», який до-
поможе багатьом уявити поета в місті середини 40–50-х рр. ХІХ століття 
та побачити сучасний вигляд будинків і вулиць, де він побував.

Треба визначитися, хто з українських шевченкознавців, які володіють 
письменницьким даром, міг би підготувати книгу «Шевченко» в серії 
«Жизнь замечательных людей» для московського видавництва «Молодая 
гвардия». Це дасть можливість розповісти багатьом новим читачам у Ро-
сії та за її межами про життя і творчість великого Кобзаря. 

Усю цю важливу й благородну роботу необхідно завершити до 200-річ-
чя від дня народження Тараса Шевченка. Свого часу його друг Осип Бо-

дянський мудро зауважив: «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 
даже неповоротливой, самой рассеяной голове».

Хай би ці слова послужили всенародному відзначенню Шевченкових 
роковин. А безсмертна поетова душа була б нам за це вдячною.

Насамкінець, ми пропонуємо присвоїти Національному культурному 
центру України в Москві ім’я Тараса Шевченка і спорудити біля входу до 
Центру пам’ятник Кобзареві, що стане гідним українським наголосом не 
лише в арбатському ареалі, але й в усій Москві та Росії. Хай би Присно-
сущий Тарас Григорович постав на Старому Арбаті молодим, яким він 
уперше приїхав до першопрестольної й написав у ній геніально-болісний 
«Чигрине, Чигрине...»

Не рвіть, думи, не паліте,
Може, верну знову
Мою правду безталанну,
Моє тихе слово.

Тверська вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 771).

Тверський бульвар — у Тверській дільниці міста (тепер — Тверський 
район). Закладено наприкінці ХVІІІ століття, починався від Тверської ву-
лиці. З кінця ХVІІІ століття бульвар став місцем прогулянок аристокра-
тичної московської публіки. Очевидець І. Второв описував його так: 
«Среди широкой улицы сделана перспектива, более версты длиною, 
укатанная ровно и усыпанная песком; на обеих сторонах ее, во всю дли-
ну, посажены деревья, а обе стороны улицы и площадь заставлены каре-
тами приезжающих туда для прогулки дам и кавалеров, которых всегда 
бывает по несколько тысяч. Тут можно видеться с знакомыми, ходить, 
сидеть на расставленных по всему проспекту софах, а в галерее, постро-
енной на бульваре, пить чай, лимонад и оршад, лакомиться конфетами и 
мороженым». Костянтин Батюшков, твори якого читав Гоголь, на почат-
ку ХІХ століття писав у статті «Прогулки по Москве»: «...Прекрасные утра 
апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных 
жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований: и франт, и кокет-
ка, и старая вестовщица (пліткарка. — В. М.), и жирный откупщик скачут 
в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Ка-
кие странные наряды, какие лица... Шалун напевает водевили и травит 
прохожих своим пуделем, между тем как записной стихотворец читает 
эпиграмму и ожидает похвалы или приглашения на обед... Совершенная 
свобода ходить взад и вперед с кем случится, великое стечение людей, 
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знакомых и незнакомых, имели всегда особенную прелесть для ленивцев. 
Для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии...» Тож, 
Тверський бульвар чимось навіть нагадував нинішній Старий Арбат.

Гоголь неодноразово був на Тверському, адже з 1848 р. жив неподалік. 
Літератор Федір Чижов згадував: «Однажды мы сошлись с ним под вечер 
на Тверском бульваре. „Если вы не торопитесь, — говорил он, — проведи-
те меня до конца бульвара“». Лев Арнольді також свідчив: «...Я встретил 
Гоголя на Тверском бульваре, и мы гуляли вместе два часа». Уже тоді на 
бульварі багато років ріс дуб, який живе й донині. Він може розповісти, 
як у гоголівські часи тут збиралася вишукана публіка, що зафіксовано в 
тодішньому «Дамском журнале»: «Прекрасный, благоухающий резедою 
и освежаемый фонтанами Тверской бульвар! Он привлекает многочис-
ленную публику, которую во все лето увеселяла музыка, а под осень — 
иллюминация одного частного человека, а потом и другого. Обширная 
галерея («Арабская» кондитерская посреди бульвара) наполнялась дама-
ми, приезжавшими туда с работою. Искательные мужчины занимали их 
живым шутливым разговором, смех почти не прерывался, бульвар был 
местом приятнейшего соединения каждый вечер».

З середини ХІХ століття Тверський стає місцем збору московських 
студентів, які жили неподалік — «на Козисі». Кажуть, що вони навмисне 
приходили на Тверський бульвар, щоб побачити Гоголя, який любив тут 
прогулюватися.

Відомий російський історик Василь Ключевський, який вже після 
Гоголя студентом жив у Козихинському провулку, писав своєму дру-
гу: «Ты знаешь, что такое московский бульвар?.. Это, братец ты мой, 
длинная аллея, усаженная деревьями... вдоль широкой улицы, посре-
дине, между двумя рядами домов... Такие бульвары огибают всю серед-
ину Москвы. Самый знаменитый из них... — Тверской». Утім, саме тоді 
московський генерал-губернатор був неприємно вражений перевіркою 
стану бульварів, у першу чергу Тверського: «Открыл большие беспо-
рядки: деревьев не досчитывалось тысячами, барьер был поломан, 
газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах гуляли до-
машние животные окрестных владельцев, а зимой некоторые из по-
следних сваливали на бульвары сорный снег с мостовых». Наслідки 
цього огляду дійшли до царя, і він призначив спеціального чиновника, 
якому було доручено завідувати московськими бульварами. Тверський 
упорядкували.

Тверський став місцем дії сатиричного вірша Михайла Лермонтова 
«Бульвар», він неодноразово згадувався в романах Льва Толстого. В «Анне 
Карениной» письменник описував, як княжни Щербацькі «в известные 
часы... с мадемуазель Линон подъезжали в коляске к Тверскому бульва-
ру» і як вони в супроводі лакея прогулювалися ним. Федір Тютчев писав: 
«Тверской бульвар неизменно производит на меня своё действие». Не ви-

падково Тютчев бував тут із Бодянським, а сам професор полюбляв уранці 
прогулюватися по Тверському бульвару.

Він був настільки відомим у Москві, що Пушкін у чорнових начерках 
«Путешествия Онегина» поставив його поряд із Кремлем:

Он слышит на больших обедах
Рассказы отставных бояр,
Он видит Кремль, Тверской бульвар...

27 квітня 1861 р. Тверським бульваром провезли домовину з прахом 
Шевченка по дорозі з Миколаївського вокзалу на Арбатську площу.

Див. також «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор.).

Театральна площа — у Тверській дільниці міста (тепер — Тверський 
район), між площею Революції, вулицею Охотний ряд, Театральним про-
вулком, Коп’євським провулком і вулицею Петровка. Сформувалася у 
першій чверті ХІХ століття і до 1829 р. називалася Петровською. Після 
будівництва Великого і Малого театрів перейменована в Театральну. В «Ал-
фавитном указателе к плану Тверской части» читаємо: «Театр Большой 
Императорский Петровский на Театральной площади»; «Театр Малый 
Императорский на Театральной площади».

Про Театральну площу москвознавець Іван Кондратьєв повідомляв 
такі подробиці: «Одновременно с постройкой Большого театра была 
устроена перед театром и площадь, носящая название Театральной. 
Здесь, ближе к стене Китай-города, долго существовал так называемый 
Цветочный рынок. Это был довольно порядочный сад с куртинами, 
с дорожками, со скамейками, где москвичи любили гулять и где были 
раскиданы полотняные домики с цветами и плодовыми деревьями для 
продажи. В сороковых годах этот рынок перевели на Трубу, где и устрои-
ли для того особенный бульвар, названный Цветным. В 1835 году на Теа-
тральной площади сделан был бассейн».

Гоголь неодноразово бував на Театральній площі, скажімо, коли відві-
дував спектаклі в Малому і Великому театрах.

Тетяни Мучениці при Московському університеті церква — див. 
«адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 807).

Титулярний радник — цивільний чин ІХ класу в Табелі про ранги. Пере-
дував чину колезького асесора, що давав право на дворянство. Цю незриму 
межу між двома чинами легше долали вихідці з дворян, але вона могла 
стати неподоланною для безрідних титулярних радників, яких неохоче 
пропускали в знатний прошарок суспільства. Це зумовлювалося «Табе-
лем цивільних чинів». Якщо для дворян достатньою була чотирирічна 
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вислуга, то для осіб недворянського походження вона складала 12 років. 
Характерною фігурою «вічного титулярного радника» в російській літе-
ратурі можна назвати гоголівського Башмачкіна із «Шинели»: «Что каса-
ется до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, 
что называют вечный титулярный советник, над которым, как извест-
но, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие по-
хвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться». Зга-
даємо також стогнання Поприщина з «Записок сумасшедшего»: «Отчего 
я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может 
быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным 
советником?.. Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? 
Почему именно титулярный советник?»

Чин ІХ класу в університеті забезпечувався ступенем магістра. Крім 
того, скажімо, звання академіка Петербурзької академії мистецтв, яке 
Шевченко отримав у жовтні 1860 р., надавало можливість затвердження 
його в чині титулярного радника спеціальним указом Правлячого Сенату.

Тихона амафунтського біля арбатських воріт церква — Гоголь ба-
чив її кожного разу, коли виходив з будинку Тализіна, часто проходив 
повз неї, коли прогулювався Пречистенським (нині — Гоголівським) буль-
варом, очевидно, заходив у храм.

У 1909 р. церква Тихона стала свідком відкриття пам’ятника Гоголю 
на Арбатській площі роботи скульптора Миколи Андреєва. На фотогра-
фії, вміщеній у книзі, добре видно церкву Тихона Амафунтського, в якій, 
до речі, 27–28 квітня 1861 р. знаходилася труна з прахом Тараса Шев-
ченка дорогою з Петербурга в Україну й відбулася багатолюдна панахи-
да (див. докладно: Мельниченко В. Шевченківська Москва. Авторська 
енциклопедія-хроноскоп. С. 287–298).

Над входом до церкви Тихона Амафунтського у гоголівські часи був 
напис: «Церковь Тихона Чудотворца, что у Арбатских ворот». Назву було 
дано на честь православного Святого, чудотворця Тихона, що народився 
на острові Кіпр у місті Амафунті, був там єпископом і навернув багатьох 
язичників у Христову віру (помер у 425 р.). За документами церква Свя-
того Тихона Амафунтського відома з 1620 р., проте існувала ще до царів 
Романових, бо одержувала ругу. Була дерев’яною і в 1629 р. згоріла, після 
чого збудована з цегли. В 1689 р. на її місці звели нову церкву, освячену в 
день пам’яті святого Тихона 16 червня Патріархом у присутності цариці 
Софії. В 1756 р. граф Г. І. Головкін прибудував з півдня Воскресенський 
вівтар, рівновеликий самій церкві. Тому церква Тихона Амафунтського 
мала незвичайний для православного храму «парний» вигляд, що складав-
ся із двох симетричних і майже однакових ззовні половин — північної та 
південної. Після пожежі 1812 р. храм хотіли знести, але парафіяни його 
відстояли. В 1813 р. була зведена нова дзвіниця, що відразу зарахувала 

храм Святого Тихона до того типу московських післяпожежних церков, 
увінчаних банею без барабана, в яких особливо виразним і красивим був 
явний контраст між громіздкістю і важкою лапідарністю об’єму храму та 
спрямованою угору стрункою дзвіницею. На превеликий жаль, у сучасній 
Москві не збереглася жодна з таких унікальних церков.

У Центральному історичному архіві Москви знайшлися документи 
про те, що в 1861 р. церква була «зданием каменная, с таковою же ко-
локольнею, крепка», престолів у храмі було три: «в настоящей, во имя 
святого и Чудотворца, Тихона Амафунтского, в приделах: во имя Божи-
ей матери, именуемой Утоли мои печали и во имя святителя Николая» 
(Центральний історичний архів Москви, ф. 203, оп. 744, спр. 2396, арк. 
181–190; ф. 454, оп. 3, спр. 62, арк. 201–205). З інших джерел відомо, що 
в церкві знаходилася ікона «Богоматір Галатська», що нині зберігається 
в Третьяковській галереї. Москвознавець Іван Кондратьєв наприкінці 
ХІХ століття повідомляв у книзі «Седая старина Москвы», що в церкві, 
крім згаданої ікони «Вгамуй мої печалі» знаходився ще якийсь «найдав-
ніший список». Зовнішній вигляд храму Святого Тихона можна побачи-
ти 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 при-
крашав Арбатську площу, перегукуючись з сусідньою церквою Бориса і Глі-
ба. Разом вони складали архітектурну домінанту площі.

Церкву Тихона Амафунтського знесено в 1933 р. Її адреса була — Арбат-
ська площа, 14. На місці церкви збудовано павільйон станції «Арбатська» 
Фільовської лінії. Начальник будівництва станції Я. Гітман залишив вра-
жаючу розповідь:

«Пристосовуючись до траси, ми вибрали вихідною точкою для роз-
гортання робіт кінець Нікітського бульвару (шахта № 36) і колишню 
церкву Тихона на Арбатській площі (шахта № 37). На відміну від ба-
гатьох інших станцій геологія нашої ділянки виявилася надзвичайно 
сприятливою для будівництва. Ми, як кажуть, лише „намочили п’яти“ 
в воді, в той час як наші товариші, які будували інші станції, боролися 
з пливунами і підземними водоносними грунтами. Так званий культур-
ний шар нашої ділянки сягав 3–5 метрів. І лише на рівні 10,5–13 метрів 
з’являлася вода...

Бетонний завод ми влаштували в приміщенні колишньої церкви Тихо-
на. Але ми не сказали, що стіни церкви використовували як матеріал для 
виробництва бетону. Ми поступово зрізали верхівку церкви і посилали в 
каменедробарку. Таким чином, верхня частина церкви була своєрідною 
каменоломнею, а нижня — тепляком для бетонного заводу... „Тепляка“ 
нам вистачило лише до половини квітня. До цього часу церкву було розі-
брано остаточно».
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Таким чином, у квітні 1933 р., через сім десятиліть після того, як у 
церкві Святого Тихона знаходилася домовина з прахом Шевченка, і два 
десятиліття після відкриття поруч з нею пам’ятника Гоголю, Божий храм 
було використано для виготовлення бетону в основу московського ме-
трополітену.

Тихонравов Микола Савич (1832–1893) — російський літературозна-
вець, археограф, учень Гоголевого друга Степана Шевирьова, автор праць 
про Гоголя.

Під редакцією Тихонравова у 1889–1896 рр. вийшло перше наукове се-
митомне видання творів Гоголя, що до цього часу є одним з найавтори-
тетніших. Учений зробив успішну спробу очищення гоголівського тексту 
від правок Миколи Прокоповича, звіривши текст творів Гоголя з його 
рукописами.

Тихонравов дорогий українцям і тим, хто взяв участь у панахиді над 
прахом Шевченка в арбатському храмі Тихона Амафунтського біля Арбат-
ських воріт у квітні 1861 р.

В «Алфавітному покажчику імен і назв» до академічного видання творів 
Шевченка прізвище Тихонравова відсутнє. З Шевченком він перетнувся 
лише віртуально: в листопаді 1858 р. разом з поетом та іншими відомими 
громадськими і культурними діячами Тихонравов підписав протест про-
ти антисемітського виступу журналу «Иллюстрация».

Коли Шевченко вперше приїжджав у Москву, Микола Тихонравов 
мешкав на Знаменці в будинку Макарова, який виходив безпосередньо 
на Арбатську площу, а під час приїзду поета в 1858 р. — на Великій Дми-
трівці. У 1877–1883 рр. Микола Тихонравов був ректором Московського уні-
верситету. Випускник університету 80-х рр. князь Борис Щетинін у своїх 
спогадах називав професора Тихонравова «зіркою першої величини». У 
1890 р. Тихонравов став академіком Петербурзької академії наук. Є авто-
ром праць про М. І. Новикова, М. В. Ломоносова, О. П. Сумарокова. Пу-
блікував пам’ятки давньоруської літератури. 

На час смерті Тараса Шевченка двадцятидев’ятирічний Микола Тихо-
нравов ще не став «видатним ученим», як писали деякі дослідники, хоча 
з 1857 р. був уже професором Московського університету. Між іншим, 
коли на історико-філологічному факультеті вибирали 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. Утім цей випадок не настроїв 
Тихонравова проти Бодянського, він ставився до нього з незмінною по-
вагою. У Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України збереглися ділові, але теплі листи Тихонравова до Бодянського, 
домінантою яких є впевненість, що для Бодянського характерною є «ра-

душная готовность помочь всякому нуждающемуся добрым словом» (від-
діл рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 99, 
од. зб. 100, арк. 288). 

Тихонравов закінчив своє життя (1893) на Арбаті, в будинку братів-
видавців Сабашникових (не зберігся), що знаходився поруч із нинішнім 
театром ім. Євг. Вахтангова.

Товариство аматорів російської словесності — існувало в Москві. 
Гоголя прийняли до нього на початку 1834 р., очевидно, за ініціативи 
секретаря Товариства Михайла Погодіна. Відповідаючи йому на присил-
ку диплому, Гоголь іронічно зауважив: «При этом почтеннейшем вашем 
письме я получил маленькое прибавление, впрочем гораздо больше пись-
ма вашего, о венчании меня, недостойного, в члены Общества любите-
лей слова, труды которого, без сомнения, слышны в Лондоне, Париже и 
во всех городах древнего и нового мира». Двадцятип’ятирічний Микола 
Гоголь знав собі ціну і передбачав, чиї труди будуть почуті в Лондоні, Па-
рижі й усьому світі.

Саме Товариство аматорів російської словесності було ініціатором і ор-
ганізатором святкування в Москві 100-річчя від дня народження Гоголя.

Товариство історії і старожитностей російських при Московсько-
му університеті — опікувалося публікацією документів і матеріалів з іс-
торії Росії через свій орган «Чтения в Императорском обществе истории и 
древностей российских». Секретарем Товариства в 1845–1848 рр., а також у 
1858–1877 рр. був Гоголів друг Осип Бодянський.

Толстой Олександр Петрович (1801–1873) — граф, генерал-лейтенант, 
один з найближчих друзів Гоголя у 1840–1850-х рр. Починав службу офі-
цером, у 1834 р. був призначений губернатором Твері, а у 1837 р. — одесь-
ким генерал-губернатором. У 1840 р. вийшов у відставку й поселився в Мо-
скві. В його домі жив Гоголь у 1848–1852 рр., тут він і помер. П. Мiхед, 
який склав генеалогiчне дерево Гоголевого роду, показав, що Толстой був 
далеким родичем письменника.

Олександра Смирнова так характеризувала Толстого: «Графа называли 
Еремой, потому что он огорчался безнравственностью и пьянством на-
рода и развратом модной молодежи... Он возился с монахами греческого 
подворья, бегло читал и говорил по-гречески; акафисты и каноны приво-
дили его в восторг... В Москве славянофилы рассуждали о браке и чисто-
те. „Да, надобно быть девственником, чтобы удостоиться быть хорошим 
супругом; где тут девственник, нет ни одного!“ — „Я“,– отвечал Констан-
тин Сергеевич Аксаков. „Ну, позвольте, же мне стать перед вами на коле-
ни“,– и точно стал на колени, низко поклонился, перекрестился, а потом 
сказал: „А теперь позвольте вас поцеловать“».
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Гоголь познайомився з Толстим у Бадені на квартирі у Василя Жуков-
ського у травні 1844 р., а дружба їхня розпочалася в Парижі, коли на почат-
ку 1845 р. письменник зупинився в домі графа. Тут Гоголь почав працю-
вати над книгою «Размышления о Божественной Литургии». У той час 
Гоголь відчував Толстого, як одного з найближчих до себе духовно людей. 
12 лютого 1845 р. він писав Миколі Язикову: «Никого, кроме самых близ-
ких моей душе, т. е. графинь Вьельгорских и графа Александра Петро-
вича Толстого, не видал... Противу всякого чаяния, я прожил, однако ж, 
эти три недели хорошо, в отношении моральном. Жил внутренно, как в 
монастыре, и, в прибавку к тому, не пропустил почти ни одной обедни в 
нашей церкви... Стихи твои „К не нашим“ произвели такое же впечатле-
ние, как на меня самого, на моих знакомых, т. е. на графинь Виельгор-
ских и на графа Толстого, которые от них без ума...»

Гоголь зустрічався з Толстим у Веймарі, знову в Парижі, потім в Остен-
ді. У квітні 1848 р. Гоголь інформував Толстого про свою поїздку до Ієру-
салима: «Удостоился говеть и приобщиться Святых Тайн у самого Свято-
го Гроба. Все это свершилось силою чьих-то молитв, чьих именно — не 
знаю; знаю только, что не моих. Мои же молитвы даже не в силах были 
вырваться из груди моей, — не только возлететь, и никогда еще так ощу-
тительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревян-
ность. Приехавши в Константинополь, нашел я здесь письмо ко мне 
Матвея Александровича. Что вам сказать о нем? По-моему, это умнейший 
человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это, верно, 
вследствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду вхо-
дить больше в их силу».

Йшлося про ієромонаха Матвія Костантиновського, з яким Гоголь 
познайомився за рекомендацією Толстого. Наприкінці грудня 1848 р. 
Гоголь, який уже переселився до Толстого, писав Костантиновському: 
«Не знаю, как благодарить вас, добрейший Матвей Александрович, за 
ваш поклон мне в письме к графу Александру Петровичу. Известие, что 
вы будете сюда, меня много обрадовало. Вы напрасно думали, что приезд 
ваш на праздник Рождества может быть не в пору. Александр Петрович 
живет так уединенно и таким монастырем, что и я, любящий тоже тиши-
ну, перехал к нему на время пребыванья моего в Москве. Он просит вас 
прямо взъехать на двор к нему, не останавливаясь в трактире. Комната 
для вас готова. В надежде скорого свидания весь ваш Н. Гоголь».

Відомо, що саме після зустрічі з Костантиновським у лютому 1852 р. 
Гоголь припинив будь-яку літературну діяльність.

У будинку Толстого письменник провів останні місяці життя. 10 лютого 
1852 р. він просив графа передати рукопис другого тому «Мертвых душ» 
митрополиту Філарету, щоб той визначив, що з написаного можна друкува-
ти, а що необхідно знищити. Толстой відмовився виконати це прохання, 
після чого Гоголь перестав виходити з дому і спалив другий том.

Толстой Федір Іванович (1782–1846) — граф, полковник у відставці, ві-
домий у салонах як балагур і скандаліст на прізвисько «Американець». Го-
голь писав Щепкіну в жовтні 1846 р. про виконавця ролі Петра Петрови-
ча в «Ревизоре»: «Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться 
американца Толстого». Сергій Аксаков згадував про ставлення Толстого до 
Гоголя: «Я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил 
при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горя-
чими поклонниками Гоголя, что он „враг России и что его следует в кан-
далах отправить в Сибирь“».

Тон Костянтин Андрійович (1794–1881) — архітектор, чех за похо-
дженням, працював у Росії. У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. 
є нотатка щодо розмови з архітектором Фрідріхом Ріхтером: «Рихтеру о 
Тоне и Ржевской церкви». Тон наслідував зовнішні риси давньоруського 
і візантійського зодчества. Цей псевдоруський стиль був визначений Ми-
колою І офіційним. У поемі «Сон» Шевченко гротесково писав про царя, 
що «все храми мурує». Тон розробив типові проекти церков на 1000, 500 
та 200 чоловік, і архітектори по всій імперії мали обов’язково дотриму-
вати форм і стилю, вказаних Тоном. Цікаво, що в російському виданні 
«Хроноскоп» (2003), де вміщено літопис важливих фактів і подій історії, 
у 1841 р. записано вихід у світ Шевченкової поеми «Гайдамаки» і оголо-
шення «Высочайшей рекомендации» щодо будівництва церков відповід-
но до російсько-візантійського стилю архітектора Тона. Олександр Герцен 
писав: «Новые церквы дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, 
как пятиглавые судки с луковками вместо пробок, на индо-византийский 
манер, который строит Николай вместе с Тоном». За проектом Тона по-
будовано храм Христа Спасителя. Під час його будівництва Тон жив непо-
далік — на Пречистенському бульварі (тепер — будинок № 5).

Тон був ректором Петербурзької академії мистецтв, коли 31 жовтня 
1860 р. Шевченкові дали звання академіка. Того дня Шевченко зробив 
дарчий напис його дружині на «Кобзаре» (в перекладі російських поетів): 
«Елене Ивановне Тон. Искренний Тарас Шевченко. 31 октября 1860.».

Трактир — від латинського tracto — «вгощаю», за іншою версією запо-
зичено російською мовою з польської («тракт», «дорога»). До речі, Гоголь 
пов’язував трактир з комфортом у дорозі: «Нынешние путешественники, 
охотники до комфортов и трактиров с больших дорог не сворачивают...» 
Слово з’явилося в московському побуті у ХVІІІ столітті, самі трактири 
стали популярними з другої половини ХІХ століття (до цього, з 1533 р. 
існували кабаки). Цікаво, що серед старовинних московських кабаків був 
один під назвою «Хіва». Москвознавець Іван Кондратьєв вважав, що ця 
назва пішла від українського слова «хіба»: «Тут преимущественно пили 
хохлы. Нынешняя улица Хива получила название от кабака». (У 1918 р. 
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вулиця Хіва була перейменована на Добровольчеську. Знаходиться в Та-
ганському районі Москви.)

У Гоголевих творах поняття «трактир» зустрічається часто. У листі до 
студента Дмитра Малиновського у березні 1847 р. Гоголь напучував: «По-
сещайте сколько возможно меньше те публичные места, о которых вы 
упоминаете в листках ваших, как то... трактиры (разве в смысле наблю-
дателя, тогда ступайте хоть в тюрьмы и воровские шайки). Берегите здо-
ровье ваше...» Така настанова цiлком відповідала московському правилу, 
за яким у першій половині ХІХ століття вважалося непристойним відвіду-
вання трактирів молодими людьми. Сучасник писав: «Какой отец выдал 
бы свою дочь за жениха, который бывал часто в трактире!» До того ж, де-
які трактири мали недобру славу, в них таки збиралися злочинні ватаги, 
гуляли кишенькові злодії, шулери, повії. До початку 1850-х рр. подібна 
публіка «відпочивала» в трактирах на Трубному бульварі. Втім, у 1852 р. мос-
ковський генерал-губернатор Арсеній Закревський видав наказ: «Найдя, что 
Трубный бульвар служит притоном мошенникам и проституткам, а по 
способу посадки деревьев полиции затруднительно иметь за ним наблю-
дение, приговариваю его к уничтожению». Дерева негайно повирубува-
ли, бульвар перейменували в Цвєтной бульвар, а тамтешніх постояльців 
відтіснили в сусідній трактир «Крим» на Трубній площі. Дурною славою 
користувалися в Москві трактири «Каторга» і «Сибір» на Хитровці.

Діяльність трактирів регулювалася спеціальними постановами (1821, 
1828, 1836, 1842), що вводили різні обмеження як для господарів трак-
тирів, так і для їх відвідувачів. Скажімо, заборонялося відвідувати трак-
тири жінкам і нижчим армійським чинам. У гоголівські часи найбільш 
відомими були трактир Гуріна (знаходився на місці нинішнього готелю 
«Москва») і Троїцький трактир на Ільїнці, який Шевченко відвідав у бе-
резні 1858 р. Скажімо, про трактир Гуріна говорили: «Побувати в Москві 
і не зайти до Гуріна те саме, що побувати в Римі й не побачити папу».

Пізніше набули великої популярності трактири Єгорова і Тестова. 
Трактир Єгорова в Охотному ряду славився на всю Москву млинцями, роз-
тягаями й рибними стравами. Трактир Тестова — поруч з Театральною пло-
щею — національною кухнею: холодним борщем з осетриною, солянкою, 
поросям із кашею, кулеб’якою. В народі побутувала приказка: «Хочешь про-
ку да сговора, начни у Тестова, кончи у Егорова». В щоденнику підпри-
ємця П. Медведєва читаємо: «Пошли в Егоров. Слово за слово, судили-
рядили про дела, про себя, да касалось и до людей. Рюмка за рюмкой, в 
голове зашумело, ну и ври что попало, а там шампанского. Напился я до 
положения риз...»

Що бувало з купцями після тривалих загулів, розказували очевидці: 
трощилися столи, бився посуд, летіли на підлогу наїдки... «А на все пре-
тензии и вопросы половых был один ответ: „Скольки?“ Ему называли 
сумму. Купец вынимал бумажник, платил и вдруг ни с того ни с сего хва-

тал бутылку шампанского и — в зеркало. На шум и грохот подбегали при-
слуга, буфетчик... „Скольки?“ И вновь платил, не торгуясь».

У спогадах Смирнової є розповідь про те, що на Масницю в 1852 р. Щеп-
кін і Нащокін запрошували Гоголя на млинці до відомого московського 
трактиру Бубнова. Тоді Гоголь відмовився, але цей факт свідчить, що Ми-
кола Васильович міг бувати в трактирі з друзями раніше.

Майже кожен московський прошарок мав свої улюблені трактири. Ска-
жімо, в Московському трактирі в Охотному ряду збиралися чиновники. 
У ньому можна було отримати всі російські журнали, а також «Мертвые 
души» Гоголя. А неподалік у «Лондоні» збиралися візники. Їхніми улюбле-
ними трактирами були також «Коломна» на Неглинній і «Центральний» в 
Столешниковому провулку: «Там русский люд пьёт с тремя парами (шесть 
маленьких кусочков сахара) до устали плохой чай, потребляя иногда ча-
шек двадцать и более, и до отвалу ест жареную баранину или коренную 
осетрину...» Панські лакеї, кучери та інша дворова челядь збиралася у «Вок-
залі» на Арбаті, навпроти церкви Миколи Явленого. Московські злидарі та 
жебраки збиралися в трактирі на Смоленському ринку та в Петербурзь-
кому трактирі біля Кам’яного моста, який у народі називали «Втраченим 
раєм». Тут взагалі нічого не готували, а годували відвідувачів об’їдками, ку-
пленими у панських лакеїв, офіціантів трактирів тощо. За деякими дани-
ми під час перших приїздів Гоголя в Москві було понад сотню трактирів, у 
1846 р. — близько двохсот, а Іван Кокорев, який знав це середовище, навіть 
наводив цифру — понад трьохсот трактирів. Перші ресторани в Москві 
з’явилися вже в першій половині ХХ століття під час російсько-японської 
війни. Більшість трактирів стали називатися ресторанами.

Трійці у вишняках при свято-Тихоновському богословському ін-
ституті церква — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 808).

Троїцька вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 773).

Трубна вулиця — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 751).

Трубна площа (Труба) — у Сретенській дільниці міста (тепер — Міщан-
ський і Тверський райони).

Гоголь бував тут, скажімо, коли відвідував Тимофія Грановського у квітні 
1841–1842 рр. Шевченко називав цю площу, як і в народі, — Трубою.

Сучасні москвознавці вважають, що назва Труба пов’язана з водогоном 
у стіні Білого міста (1587) довжиною близько 5 метрів, яким протікала 
річка Неглинна. Проте нещодавно вийшли в світ неопубліковані раніше 
праці москвознавця Забєліна, що містять таке твердження: «Трубою из-
давна назывался устроенный ещё в земляном валу деревянный проход 
для потока реки Неглинной». Тобто, назва ця набагато старіша. В 1817 р. 
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річку помістили в підземний колектор, який також називали трубою, піс-
ля чого утворилася площа, що отримала назву Трубної (тепер — між Цвєт-
ним і Рождественським бульварами та Неглинною вулицею).

Тодішня неофіційна назва цієї площі в народі — Труба. Скажімо, з 1737 р. 
є відомою церква Миколи Чудотворця, що на Трубі. В гоголівські часи через 
Трубну площу проклали лінію конки, що проходила Бульварним кільцем. 
До середини ХІХ століття значна частина площі була зайнята городами, 
розташованими недалеко від Богородице-Рождественського монастиря. 
На Трубну площу перевели з Охотного ряду торговців птахами та дрібними 
тваринами, а з Театральної площі — квітами та саджанцями. Сім’я студента 
Чехова жила на Трубній вулиці, що стала місцем дії кількох оповідань мо-
лодого Антона Чехова, зокрема, «В Москве на Трубной площади»:

«Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую 
называют Трубной, или просто Трубой, по воскресеньям на ней бывает 
торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых кар-
тузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее 
весну... На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, 
жаворонки, чёрные и серые дрозды, синицы, снегири... Труба, этот не-
большой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так 
мучат, живёт своей маленькой жизнью...»

Цікаво, що перший пам’ятник Шевченкові в Москві (не зберігся) було 
встановлено восени 1918 р. на Трубній площі на початку Рождественсько-
го бульвару. Поет сидів у простому селянському одязі, в чоботях, спер-
шись на коліна руками і схиливши голову в глибокій задумі.

Ще один момент хотілося б особливо наголосити. Поняття «Труба» 
ввійшло до сучасного лінгвоенциклопедичного словника Володимира 
Єлістратова: «Труба. Трубная площадь и Трубный рынок в Москве (А. Че-
хов, В. Гиляровский, И. Шмелёв и др.)» (Елистратов В. С. Язык старой 
Москвы. Лингвоэнциклопедический словарь. — М., 2004. С. 615). Отже, 
Шевченко вживав старомосковське поняття «Труба» за кілька десятиліть 
до згаданих авторів.

Трьохсвятительський тупик — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 774).

Тургенєв Олександр Іванович (1784–1845) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 748).

Уваров Сергій Семенович (1786–1855) — граф з 1846 р., президент 
Академії наук (1815–1855), міністр народної освіти (1834–1849). Автор 
гасла «Самодержавство, православ’я, народність».

Уваров покровительствував Гоголю, якого відзначив як літератора. 17 
березня 1845 р. він доповідав Миколі І:

«Министр Императорского двора сообщил мне от 15 сего марта за № 
828 по высочайшему вашего императорского величества повелению для 
рассмотрения и доклада представленную е. и. в. великой княгине Марии 
Николаевне супругою церемониймейстера Смирнова записку о литера-
торе Гоголе, при сем всеподданнейше прилагаемую. Писатель сей с само-
го начала литературной деятельности, своей обратил на себя внимание 
неоспоримою оригинальностью дарования. Желая открыть ему способы 
к полезной деятельности, я определил Гоголя при С.-Петербургском уни-
верситете в звание адъюнкт-профессора по кафедре истории; но направ-
ление его таланта не согласовалось с постоянными серьезными заняти-
ями; он оставил ученое звание, чтобы предаться литературе, и на этом 
поприще разные произведения приобрели уже ему известность. Гоголь, 
сколько мне известно, находится теперь за границею. Благодеяние ваше-
го императорского величества оживит его деятельность на пользу отече-
ственной словесности. От щедроты царской зависит определение мер 
пособия для поддержания его существования».

Тиждень потому Уваров повідомив імператора про заходи, спрямова-
ні на допомогу Гоголю:

«По всеподданнейшему докладу моему о представленной ее высочеству 
великой княгине Марии Николаевне супругою церемониймейстера Смир-
нова записке относительно литератора Гоголя, вашему императорскому 
величеству благоугодно было повелеть мне определить меру пособия, 
которое он заслуживает. При болезненном положении своем, Гоголь до-
лжен, по приговору врачей, пользоваться умеренным заграничным кли-
матом и тамошними минеральными водами. Удостоение его на первый 
случай временного вспомоществования на три года по тысяче рублей 
серебром на каждый, из сумм государственного казначейства, будет, по 
моему мнению, истинным благодеянием милости царской».

На цю доповідь Микола І наклав резолюцію: «Согласен». Ще три ти-
сячі рублів до суми з казначейства додав спадкоємець престолу великий 
князь Олександр Миколайович, чиїм вихователем був Василь Жуковський, 
котрий клопотався про Гоголя.

Наприкінці квітня 1845 р. Гоголь писав Уварову:
«Благодарю вас искренно, за ходатайство и участие. О благодарности 

Государю ничего не говорю: она в душе моей; выразить ее могу разве од-
ной молитвой о нем. Скажу вам только, что после письма вашего мне ста-
ло грустно. Грустно, во-первых, потому, что всё, доселе мною писанное не 
стоит большого внимания: хоть в основание его легла и добрая мысль, но 
выражено всё так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не 
так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим со-
чинениям скорее дурной смысл, чем хороший, и соотечественники мои 
извлекают извлеченья из них скорей не в пользу душевную, чем в пользу. 
Во-вторых, грустно мне потому, что и за прежнее я состою доныне в нео-
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платном долгу пред Государем... Грустно мне даже и то, что сим самым ва-
шим письмом и вашим участием во мне вы отняли у меня право сказать и 
вам то, что я хотел. Я хотел вас благодарить за все, сделанное для наук, для 
отечественной старины (от этих дел перепала и мне польза наряду с дру-
гими), и что еще более — за пробуждение в духе нашего просвещения твер-
дого русского начала... Итак, примите лучше, вместо всякого выражения 
благодарности, это искреннее изложение моего душевного состояния; 
иного ничего не могу сказать вам; не прибавляю даже и почтительного 
окончания, завершающего светские письма, потому что позабыл их все, а 
остаюсь просто вам обязанный и признательный искренно. Н. Гоголь».

Уваров був причетний і до професійної долі Бодянського. Правду кажу-
чи, міністр довгий час ставився до нього непогано: всі службові й науко-
ві просування Бодянського, починаючи зі здобуття ступеня кандидата в 
1834 р., сталися за Уварова. Він таки захоплювався Уваровим, особливо 
після повернення з-за кордону в університет. Якраз 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 мы можем многого надеяться и много получить для своего сла-
вянства; решительно влюблен по уши в него, а известно, что любовь рада 
творить хотения сердца...»

Все 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 до поважного професора. Хай не міністр 
штовхав його в спину, але ж і не гальмував до 1848 р., коли вигнав Бодян-
ського з університету в результаті «флетчерівської історії».

Коли у 1855 р. невдовзі після Грановського Уваров помер, Бодянський у 
щоденнику порівняв їхні похорони в Москві, виявивши глибоке розуміння 
справжньої ролі двох відомих людей в історії Москви й Росії: «Как можно 
сравнить похороны его (Грановського. — В. М.) с похоронами человека, 
далеко и дольше его действовавшего на одном и том же поприще, попри-
ще просвещения, и притом большей частью во главе; разумею похороны 
бывшего министра народного просвещения графа Уварова, случившиеся 
ровно месяцем раньше. Там все было должностное, так сказать, заказное; 
здесь — наоборот: добровольное непринужденное чествование. Честь и 
благодарность Москве, умевшей понять, оценить и отделить истинные за-
слуги от мнимых, или, по крайности, взять во внимание и свесить средства 
и дарования двух деятелей; неувлекшейся громкостью роли первого, смог-
шей 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».

«Украинец» — альманах, перша книжка якого була підготовлена Ми-
хайлом Максимовичем у Москві протягом 1858 р., тобто у рік відвідин 

Шевченком міста. Про цю збірку згадується в «Биографическом сло-
варе профессоров и преподавателей Императорского университе-
та Св. Владимира (1834–1884)», виданого в Києві в 1884 р.: «В начале 
1859 г. он выпустил в свет первую книжку „Украинца“, сборника подо-
бного „Киевлянину“ (альманах, який Максимович видавав у 1840, 1841 
і 1850 рр. — В. М.), состоявшего отчасти из статей исторического со-
держания, отчасти из статей литературных на малорусском языке». В 
«Украинце», виданому в Москві, було вміщено псалми, які Максимович 
переклав українською мовою. Другу книгу «Украинца» Максимович ви-
дав уже в Києві в 1864 р.

«Українська книга» — книгарня, що входить до складу Національного 
культурного центру України в Москві, знаходиться на вулиці Арбат, 9. Пра-
цювала в будинку № 9 з 30-х рр. На фотографії, зробленій в 90-х рр. мину-
лого століття бачимо вивіску цього магазину. В той час Іван Шишов пи-
сав: «За сталінщини українське національне життя в Москві було зведене, 
але повністю не знищене. Люди жили й діяли, так би мовити, в підпіллі. 
Останнім вогником, а вірніше — каганцем — блимала „Українська книга“ 
на Старому Арбаті,.. очевидно для того, аби виловлювати „свідомих укра-
їнців“, як виловлюють крокодили антилоп, коли ті приходять із спекот-
ної савани до водопою вгамувати спрагу».

У роки Великої Вітчизняної війни в цій книгарні виступали перед бій-
цями Олександр Довженко, Андрій Малишко, Максим Рильський, Пав-
ло Тичина, Володимир Сосюра та ін. У післявоєнні роки тут побували 
Ліна Костенко, Борис Олійник, Микола Вінграновський та багато інших 
українських поетів і цікавих людей. У книгарні організовувалися зустрі-
чі, до яких доклали зусиль Іван Карабутенко, Микола Котенко... Всереди-
ні 80-х рр. минулого століття на дверях книжкового магазину з’явилося 
скромне оголошення, надруковане на машинці, в якому йшлося про ство-
рення в Москві українського товариства. В книгарні збиралися патріо-
ти, які започаткували першу в Москві українську громадську організацію 
«Славутич»: Василь Антонів, Софія Буняк, Стефанія Гнідина, Тарас Дуд-
ко, Михайло Забочень, Борис Козаренко, Володимир Любунь, Іван Мов-
чан, Олег Олійник, Анатолій Сірий, Іван Шишов... Хай простять мене 
ті, кого не назвав — ця сторінка історії будинку № 9 вимагає окремого 
докладного дослідження.

Не раз відвідувачі Культурного центру згадували добрим словом той 
книжковий магазин. Олександр Голобородько розповідав мені, як багато 
важило для нього та його друзів з українського роду зайти до книгарні, 
вибрати потрібну книгу, поспілкуватися між собою в атмосфері духовної 
України. Коли до нас завітав Олег Стриженов, то він, передусім, згадав 
про книгарню й наголосив, що саме тому знаходження Культурного цен-
тру України на Арбаті цілком вмотивоване.
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Утім, повернемося до радянських часів, коли магазин «Українська 
книга» став історичним приводом постановки питання про створення 
Культурного центру. Річ у тому, що всередині 80-х рр. минулого століття 
Виконавчий комітет Московської міської ради народних депутатів ви-
рішив передати в аренду Московському об’єднанню Держкомінтуриста 
СРСР всі приміщення першого поверху будинку № 9, включаючи мага-
зин «Українська книга», для розміщення ресторану «Арбатський під-
вальчик».

Цікаво, що на захист української книгарні стали відомі російські та 
українські діячі культури, які звернулися з колективним листом до Мос-
ковського міського комітету КПРС. Цей лист, переданий мені в копії укра-
їнським поетом Віталієм Крикуненком, заслуговує на публікацію хоча б у 
скороченому вигляді:

«В МГК КПСС
Совет по украинской литературе Союза писателей СССР, 

многочисленные читатели, пользующиеся услугами магазина „Укра-
инская книга“ по ул. Арбат, с тревогой узнали о том, что существует 
проект решения Мосгорисполкома о передаче в аренду Московскому 
объединению Госкоминтуриста СССР строений по ул. Арбат, которым, 
в частности, предусматривается упразднение этого популярного, вот 
уже на протяжении почти полувека являющегося полпредом укра-
инской советской культуры, книжного магазина по ул. Арбат и пре-
образование занимаемого им помещения в ресторан „Арбатский  
подвальчик“.

Местонахождение этого магазина — своеобразного культурного очага 
Украинской ССР — оправдано исторически: как известно, именно здесь 
по Арбату, следовали к Кремлю посланцы Богдана Хмельницкого.., имен-
но здесь Москва прощалась с Т. Г. Шевченко; да и за годы существова-
ния магазина он, по сути, стал мемориальным — здесь побывали многие 
крупнейшие деятели советской многонациональной культуры, неизмен-
но дававшие самую высокую оценку его работе по укреплению дружбы 
народов, пропаганде политической, научной и технической мысли. Рес-
публиканская и московская пресса не раз рассказывала своим читателям 
о магазине „Украинская книга“ на Арбате... 

Учитывая все это, можно считать, что магазин „Украинская книга“ на 
Арбате выполняет важную идеологическую функцию, является одной 
из культурно-исторических достопримечательностей Арбата, причем 
культурно-пропагандистская ценность несравненно выше проектируе-
мого к созданию на его месте ресторана. Относиться же в решении во-
просов реконструкции к этому магазину как просто к «помещению», к 
обычной торговой точке — значит пренебрегать исторически сложив-
шейся культурной ценностью, символизирующей дружбу народов, про-
являть известную бестактность и близорукость.

Считаем целесообразным внести в проект реконструкции соответ-
ствующие поправки с тем, чтобы магазин „Украинская книга“ остался на 
прежнем месте, а в перспективе он мог бы стать составной частью комп-
лексного украинского культурного очага на Арбате.

М. Алексеев, Герой Социалистического Труда, гл. редактор журнала 
„Москва“, председатель Совета по украинской литературе СП СССР; И. 
Козловский, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР; 
Е. Исаев, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 
секретарь правления СП СССР; Н. Котенко, переводчик, поэт, писатель; 
поэт В. Сафонов, писатель, лауреат Государственной премии СССР».

Цю плідну ідею було підтримано творчими спілками України, але, ро-
зуміючи вирішальний тоді голос московського брата, в серпні 1985 р. се-
кретар правління Спілки письменників СРСР Михайло Алексєєв звернув-
ся до заступника Голови Ради Міністрів України Марії Орлик з мудрим і 
дипломатичним листом, у якому, зокрема, йшлося:

«Совет по украинской литературе Союза писателей СССР просит по-
ложительно решить назревший вопрос о создании в Москве культурного 
центра УССР, поддержать соответствующие ходатайства творческих со-
юзов республики.

Появление такого учреждения в столице нашей многонациональной 
Родины будет реальным вкладом в дело укрепления дружбы и братства 
советских народов. Удовлетворяя специфические культурные запросы 
проживающих в Москве сотен тысяч украинцев, Центр мог бы служить 
действенным средством приобщения к багатой сокровищнице культуры 
украинского народа москвичей и гостей столицы, светоносным очагом 
интернационального воспитания людей разных национальностей.

Все члены нашего Совета готовы принять практическое участие в ра-
боте по организации Центра».

Як говорив у ті часи Михайло Горбачов, процес пішов. Особливо хо-
тілося б відзначити обопільну далекоглядність українських і російських-
московських органів, які займалися цим питанням.

За ініціативи Кабінету Міністрів України Уряд Москви у вересні 1992 р. 
прийняв постанову, згідно з якою Постійному представництву України в 
Російській Федерації було передано в оренду будинок по вул. Арбат, 9, 
будівля 1 «для розміщення Культурного центру». В цьому документі під-
креслювалася потреба «збереження магазину „Українська книга“».

Коли на початку 2001 р. я став генеральним директором Культурного 
центру України в Москві, в ньому працював книжковий закуток на пів-
тора десятках квадратних метрів. Спочатку ми збільшили приміщення 
книгарні до 27 м2, а в серпні 2005 р. власними силами відкрили повно-
масштабний магазин «Українська книга» в новому великому приміщен-
ні (близько 100 м2), який є гордістю Національного культурного центру 
України в Москві.
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Українська народна пісня, яку любив слухати й співати Гоголь у Мо-
скві (у запису Надії Аксакової).

Пісня була записана Надією Аксаковою в листі до Івана Аксакова від 16 
січня 1850 р.:

«Понедельник, 12 часов вечера. Сейчас разъехались наши гости... 
все разошлись спать, и я на просторе села тебе писать, милый Иван. 
Были Горчаковы, Воейковы и Гоголь. Гоголю я пела, по его просьбе, ма-
лороссийские песни, данные Константину (Аксакову. — В. М.) Макси-
мовичем, которые и теперь звучат в ушах моих... Гоголь слушает, кажет-
ся, с удовольствием. Вот одна, которая особенно не выходит у меня из 
головы, которой слова напевал нам Гоголь и которая довольно мила...

Ой пид вишенькою,
Пид черешенькою
Стояв старый з молодою,
Як из ягодою.

И молылася,
И просылася:
— Пусти мене, старый диду,
На улицу погулять.

— Ой сам не пиду
И тебе не пущу,
Хочешь мене стариженького
Да покинуты.

— Ой ты, старый дидуга,
Изогнувся, як дуга,
А я молоденька,
Гуляты раденька.

Ой ты, старый, — кихи, кихи,
А я, млада, — хихи, хихи
Над твоею бородою,
Над сиденькою».

Українська студентська громада в Московському університеті — 
склалася наприкінці 1850-х рр., у ній нараховувалося близько 30 осіб 
(у 1865 р. — 63 особи).

Громада ставила за мету, за словами Марка Вовчка, «працювати для 
України». Серед головних членів громади назвемо Фелікса Волховсько-
го, Івана Силича, Миколу Шугурова, Валеріяна Родзянка, Івана та Ми-
хайла Роговичів, Павла Капніста, Миколу Калениченка, Василя Гука, 
Володимира Тхоржевського, Іллю Деркача. Членами Громади, можливо, 

також були Ананій Брежинський, Семен Гирчич, Микола Динник, Ми-
хайло Максимович, Олександр Милорадович, Павло Прокопенко, Іван 
Самойлович, Віктор Скипський (докладніше див.: Стовба О. Українська 
студентська громада в Москві 1860-х років. — Збірник на пошану проф. 
д-ра Олександра Оглоблина. — Нью-Йорк: Видання Української Вільної 
Академії Наук у США, 1977. С. 411–453).

Бібліотекар Української громади Микола Шугуров свідчив: «Ми знали 
напам’ять численні вірші Шевченка і плакали, коли до нас дійшла звістка 
про його смерть». Безперечно, що члени Громади взяли участь у зустрічі 
труни з поетовим прахом у Москві й у панахиді в храмі Тихона Амафунт-
ського. Саме постать і творчість Шевченка об’єднували в Москві україн-
ських патріотів. Куліш необгрунтовано вивищив свої заслуги, коли в ав-
тобіографічному «Моєму житті» написав, що він почав збирати «громаду 
земляків в ім’я Тарасове»: «Те ж почалось у Москві...»

Студенти з України взяли участь у похоронах Гоголя. Члени студент-
ської громади всім гуртом прийшли на панахиду за Шевченком. Якраз 
тоді університет у зв’язку з відміною кріпосного права переживав пере-
ломний час і піднесення волелюбності, до нього потягнулася молодь з 
провінції. Студентство захвилювалося, і це серйозно стурбувало москов-
ську владу. Професор Осип Бодянський писав невдовзі після панахиди над 
прахом Шевченка в церкві Святого Тихона: «В университете нашем див-
ная совершается. Кажется, последняя кончина ему приходит. Странные 
пророчества ходят насчёт его. Горе ему, если десятая часть сбудется». Мо-
лода актриса Олександра Шуберт у своїх спогадах згадувала, як Щепкін 
відмовив її від участі в студентських сходках: «В Москве начались студен-
ческие 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 Семёнович на 
извозчике: „Иди назад, я еду к тебе чай пить“».

В університеті відмінили навіть традиційну форму одягу, що було сер-
йозною ознакою демократизації студентського життя, адже впродовж ба-
гатьох років студенти мали суворо її додержуватися форми. Не випадко-
во Лев Толстой писав: «вступая в Университет, я уже не думал о поприще 
науки,.. а о мундире с синим воротником...» У травні 1861 р. вступні ек-
замени в університет проходили більш демократично, екзаменаторами 
виступали вчителі гімназій під головуванням когось із університетських 
професорів, вони доброзичливіше ставилися до вихідців із простого 
люду. Водночас, намагаючись вгамувати студентські пристрасті, універ-
ситетське начальство ввело нові правила, що зменшували права студен-
тів і перешкоджали доступ до університету демократичним елементам. 

Відомо, що в університеті діяли підпільні суспільно-політичні гуртки, 
до яких входили українські студенти. Члени цих гуртків, як правило, були 
знайомі з безцензурною поезією Шевченка. Скажімо, в гурток «Вертеп» 
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(1856–1859) входили О. Котляревський, М. Свириденко, П. Єфименко. 
На рубежі 50–60-х рр. в університеті існував гурток І. Аргіропуполо — 
П. Зайчневського, який видавав літографованим способом і поширював 
твори Шевченка. У висновках згаданої університетської комісії зазнача-
лося, що «литография лекций послужила поводом к распространению 
недозволенных сочинений». Навіть заклик Зайчневського «до сокири», 
кинутий у суспільну думку, певно, взятий із поезії Шевченка. Один із ак-
тивних учасників цього гуртка Л. Ященко листувався з «вертепником» 
П. Єфименком. При арешті Ященка й Аргіропуполо в них були знайдені 
твори Шевченка.

Призвідників студентських виступів вже тоді виключали з університе-
ту. Про це є цікаве свідчення Михайла Максимовича з його неопублікова-
ного листа з Москви до дружини на Михайлову гору в листопаді 1858 р.: 
«В университете идёт безладно: студентской молодёжи дали было из-
лишнюю волю, так они и заважничали до того, что профессоров стали 
выгонять, и ректору, и попечителю грубить стали. Но... была уже, гово-
рят, расправа и многих верховодов исключили с дурными аттестатами» 
(Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського, ф. 32, № 8, арк. 2 зв.).

Українські наголоси в духовній історії Москви — Москва була при-
речена на українську духовну присутність з часу свого заснування. Відо-
мо, що перша літописна згадка про Москву пов’язана з сином великого 
київського князя Володимира Мономаха Юрієм Долгоруким (народився 
й похований у Києві) і належить до 1147 р. Після того, як 1155 р. Долгору-
кий став великим князем київським, він почав будувати Москву як форте-
цю, про що згадується в літописі наступного року. Буваючи у Києві, Дол-
горукий бачив величезний розрив у духовній, християнській культурі: з 
цього часу й до середини ХVII століття, тобто до Визвольної війни під 
проводом Богдана Хмельницького, російська культура відчутно відстава-
ла від української. Це зумовлено фактом хрещення киян у 988 р., а в на-
ступні роки — хрещенням населення Придніпров’я та Волині. Наприкін-
ці 90-х рр. Х століття патріарх Константинопольський заснував Київську 
митрополію. Найпершу відому пам’ятку староруської літератури «Слово 
про Закон і Благодать» (середина ХІ століття) написано монахом Іларіо-
ном, який пізніше став київським митрополитом. На початку ХІІ століт-
тя у Києво-Печерському монастирі було створено «Повесть временных 
лет», автором якої більшість учених вважає київського монаха Нестора. 
Саме з цим фактом пов’язано відзначення в Україні Дня української пи-
семності та мови. В Указі Президента України від 6 листопада 1997 року 
зазначено: «Установити в Україні День української писемності та мови, 
який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Препо-
добного Нестора-Літописця». Після прийняття християнства починає 

розвиватися храмове будівництво і церковний живопис. Найвідомішими 
храмами, зведеними у середині ХІ століття, є Софійський собор у Києві 
та Спаський собор у Чернігові.

Сучасні московські вчені визнають, що навіть століття й більше по-
тому після хрещення Русі «християнство нелегко входило у східно-
слов’янські глибинки, а в’ятичеська Мусков була тоді саме такою глибин-
кою... На початку ХІІ століття в’ятичі вбили місіонера Кукшу — монаха 
Києво-Печерського монастиря — за його проповіді слова Божого». Саме 
з Юрієм Долгоруким сучасні москвознавці пов’язують зародження тен-
денції «рівняння Москви на Київ»: «І вже так виходить, що цю тенденцію 
заклав одвічно Юрій Долгорукий з його відомою завзятою, фанатичною 
спрямованістю на Київ» (Москва 850 лет. Т. 1. — М.: Московские учебни-
ки, 1996. С. 40).

У московських істориків, політиків і громадських діячів усе частіше 
звучить думка про те, що в період князювання Івана Калити, а точніше 
у 1325 р., Москва не тільки була головним містом Великого князівства 
Московського, але й стала церковною, духовною столицею Росії. Це 
пов’язується з перенесенням у 1325 р. до Москви з Владимира митропо-
личої кафедри. У цій історичній події український акцент був особли-
во виразним: «Утворення Москви як духовної столиці всія Русі навічно 
пов’язано з іменами двох видатних діячів Землі Руської: Великим князем 
Московським Іоанном І Даниловичем (Калитою) і митрополитом Київ-
ським і всія Русі св. Петром» (Золотые ритмы Москвы. Москва — веко-
вечная столица России // Материалы собрания московской обществен-
ности. — МГФ «Знание», 2007. С. 10). Уже згаданий Рустам Рахматуллін 
зазначає: «Обітування Москви дано святим Петром, митрополитом Ки-
ївським, який перемістився в неї при Калиті». Нагадаю, що Петро став 
митрополитом Київським і всія Русі у 1308 р., а у 1325 р. переніс свою 
резиденцію до Москви, де й помер наступного року. Цікаво, що, читаю-
чи «Историю государства Российского» Миколи Карамзіна та «Историю 
Малой России» Дмитра Бантиш-Каменського, Гоголь записав: «Не в Киеве 
ли посвящались митрополиты, которые уже перешли было во Владимир 
и Москву?» Навіть в «Иллюстрированном энциклопедическом словаре» 
зафіксовано, що впливу Івана І (Калити) у російських землях сприяв 
переїзд до Москви митрополита Петра. Є ще один містичний момент, 
пов’язаний з Іваном Калитою. За переказом, йому якось врятував життя 
вихідець з Києва боярин Родіон Нестерович.

У «Житії», складеному три чверті століття потому митрополитом Кі-
пріаном, київський святий Петро буцімто говорив Івану Калиті — москов-
ському князю:

«Аще мене, сыну, послушаеши и храм Пречистыя Богородицы воздви-
жеши во своем граде, и сам прославишися паче иных князей и сынове и 
внуцы твои в роды и роды. И град прославлен будет во всех градех Рус-
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ких, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща враг его, и 
прославится Бог в нем; еще же мои кости в нем положени будут».

Отже, передумовою московської стратегічної перспективи був крем-
лівський Успенський собор, а в ньому — труна Святого Петра. Київський 
Святий Петро і був закладним каменем Москви — Третього Риму, поді-
бно до того, як апостол Петро — каменем Риму Першого. «З митрополи-
том Петром Москва, що народилася з Долгоруким у плоті, народилася у 
Дусі» (Рахматуллин Р. Две Москвы, или Метафизика столицы. — М.: АСТ: 
Олимп, 2009. С. 15).

Довго вважалося, що Москва стала столицею Російської централізо-
ваної держави за великого князя Івана ІІІ, тобто наприкінці XV століт-
тя. Проте останніми роками наполегливо впроваджується думка, що це 
відбулося у 1426 р., коли за рішенням великої княгині Софії Вітовтівни 
(дружини великого князя Василя І) і Київського митрополита Фотія уря-
довий апарат Владимирського князівства було переведено зі стольного 
града Владимира до Москви (певно, що це було зроблено на виконання 
волі Василя І, який незадовго до цього помер і не встиг здійснити свій 
намір): «1426 рік — рік становлення Москви як політичної столиці дер-
жави Росія». У сучасному виданні читаємо: «Остаточному формуванню 
Москви, як повноправної і повноцінної столиці Російської держави, ми 
зобов’язані Великому князю Московському Василю І Дмитровичу, його 
дружині Софії Вітовтівні і митрополиту Київському і всія Русі Фотію» 
(Золотые ритмы Москвы. Москва — вековечная столица России. С. 10, 
12, 24, 29, 33). Щодо Фотія, то він став митрополитом Київським і всія 
Русі у 1408 р., а 1409 р. зайняв митрополичу кафедру в Москві.

Протягом наступних десятиліть Москва суттєво зміцнила свій столич-
ний статус, стала важливим економічним і культурним центром Росії. 
Чисельність населення міста наприкінці ХV століття перевищила 150 
тисяч жителів. У 1479 р. було завершено будівництво важливого для ро-
сійської духовності Успенського собору, заснованого ще митрополитом 
Київським Петром. У 1485–1495 рр. зведено державні стіни і вежі Кремля. 
У 1508 р. у Кремлі збудовано дзвіницю «Іван Великий». 1524 р. засновано 
Новодівочий монастир, який став важливим елементом зовнішнього обо-
ронного кільця, увійшов в історію Росії.

У 1547 р. Іван ІV прийняв титул царя. У 1589 р. у Москві введено патріар-
шество, Собором прийнято уложення про Російську православну церкву. 
На початку ХVІІ століття Москва пережила «велику Смуту». У 1610 р. міс-
то захопили польсько-литовські інтервенти, від яких його було визволено 
народним ополченням у 1611 р. Восени 1618 р., допомагаючи польському 
королевичу Владиславу, Петро Конашевич-Сагайдачний з 20-тисячним ко-
зацьким військом переміг російське військо під Москвою, а затим штурму-
вав Москву, оборону якої очолював Дмитро Пожарський, але відвів коза-
ків: «...Скородили списами московські ребра» (Т. Шевченко). Відведення 

козацького війська від Москви відбулося у день Покрова Пресвятої Бо-
городиці й зумовлено переважно релігійними причинами: Сагайдачний 
не став штурмувати православну Москву для поляків-іновірців. До речі, 
саме похід гетьмана Сагайдачного на Москву фактично поставив остан-
ню крапку в довготривалому конфлікті часів Смути. (Див. «сагайдачного 
гетьмана похід на Москву», р. 4, стор. 604) Відзначу лише, що українські 
козаки захоплено милувалися московськими церквами й чуйно прислуха-
лися до московського церковного багатодзвіння. 

Після падіння під ударами турецьких військ світового центру 
православ’я — Константинополя (1453) Москва два століття фактично 
залишалася без культурно-освітнього орієнтиру та ідейної опіки. Шев-
ченків знайомець, історик Іван Забєлін писав: «Ум боялся явиться. Умная 
женщина становилась ведьмой, умный мужик — ведуном, колдуном, ве-
щим. Патриархальное начало допускало ум только в старике. Ум был 
контрабандою, а знание прямо вело в ад. Еретик было страшное слово, 
оно означало всякого вольномыслящего, самостоятельно мыслящего». 
Справді, в московських вищих колах побожність традиційно поєднува-
лася з ворожнечею до освіти. Відомий український і російський історик 
Володимир Іконников зазначав: «Само духовенство было несведуще в 
книжном учении и тем подрывало доверие к себе». Побутувало навіть 
рифмоване прислів’я: «Кто по латыни научился, тот с правого пути со-
вратился». Допускалася лише православна освіта. Світська наука запере-
чувалася.

Порівнюючи Київ із Москвою, російський професор О. Архангельський 
ще на початку ХХ століття заявив, що «не только в ХІV, но и в ХV вв. в отно-
шении литературном Москва несравненно ниже Киева ХІІ века». У 1918 р. 
Іван Огієнко (митрополит Іларіон) з цього приводу конкретизував із лапі-
дарною гордістю: «Цебто Київ опередив Москву своєю культурою на цілих 
три віки...» Утім, сам Огієнко висловився ще жорсткіше: «Для мене нема 
жодного сумніву, що культура українська за всі старі віки, аж до ХІХ віку, 
завше була значно вищою од культури московської» (Огієнко І. Українська 
культура. Коротка історія культурного життя українського народу. — К.: Ви-
давництво книгарні Є. Череповського, 1918. С. 66).

Отже, у ХV столітті мисляча Росія звернула свій погляд на Київ і, зда-
ється, завмерла в очікуванні. Справжнє чудо, що врятувало російську ду-
ховність і запалило світло в кінці тунелю, сталося! Здається, найпрямолі-
нійніше писав про це той же Іван Огієнко:

«Нема нічого дивного, що свою культуру ми почали передавати на 
Москву. Так скрізь буває в житті: народ з більшою культурою, з більшою 
освітою завше впливає на свого сусіду, а сусіда переймає все краще. І нема 
нічого дивного, що наші вкраїнці рано почали сунути в Москву, де їм дава-
ли великі посади. Ще в XIV і XV віках на Москві було вже немало вкраїн-
ців, а в XVI віці їх часто кличуть туди на службу. А з 1654 р., з року приєд-
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нання України до Москви, цей рух на Москву прибрав великого розміру, і 
з того часу земляки наші „начаша приходити в великороссійское царство 
и водворятися“.

Москва бачила культуру вкраїнців, охоче приймала їх до себе і добре 
платила. І тому в „далеку Московію“, в „московскія страни“ перейшло ба-
гато людей, що придбали там слави і собі, і своїй Україні. Земляки ці наші 
понесли культуру свою на далеку північ, збудили її од віковічного дріман-
ня і заклали там міцні підвалини нової культури» (Огієнко І. Українська 
культура. — К.: Наша культура і наука, 2001. С. 124–125).

Утім, це визнають і деякі сучасні москвознавці: «Москва, відкривши 
в той час після двох століть незнання Київ і київську тему, відкрила міс-
це свого виходу. Виходу царства, святості, святинь, столичності, самого 
світла християнста для Русі... Росія перейшла до Нового часу дорогою но-
вого... Просвітництва, здійсненого за допомогою Києва». Першою лас-
тівкою київської присутності в Москві стало село Київець, засноване, за 
переказом, у ХІV столітті вже згаданим киянином, боярином Родіоном 
Нестеровичем при дорозі на Київ, майбутній Остоженці: «Києвець став 
знаком Києва в Москві. За змістом переказу, першим у часі знаком. Зна-
ком часу, коли Москва вперше намірилася стати новим Києвом, столи-
цею, резиденцією митрополита Київського і всія Русі» (Рахматуллин Р. 
Две Москвы, или Метафизика столицы. — С. 124, 194, 394, 395).

Історична тенденція московського «рівняння на Київ» особливо 
зримо й вагомо виявилася під час дивовижного періоду перенесення 
до Москви київської вченості, що розпочався у середині ХVII століття. 
Михайло Грушевський настійно підкреслював важливе значення, яке 
«українська наука ХVII в. мала для розвою письменства і культури мос-
ковської». Цікаво, що визнання цього історичного факту можна зустрі-
ти навіть у монографії сталінських часів Я. Дмитерка «Общественно-
политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко», що вийшла у 
видавництві Московського університету (1951): «Видатні вчені України 
славилися далеко за межами своєї країни... Українські вчені внесли 
суттєвий вклад у розвиток загальноруської культури. М. В. Ломоносов, 
наприклад, вивчав грамоту за знаменитою граматикою Мелетія Смо-
трицького». Власне, в Росії аж до ХVIII століття користувалися грама-
тиками українських просвітителів Лаврентія Зазанія та Мелетія Смо-
трицького (Ломоносов називав «Граматику» Смотрицького «вратами 
премудрости».) Ця «Граматика» вперше видана у Вільно у 1619 р., а в 
Москві перевидана 1648 р. Сучасний москвознавець Олена Сморгунова 
навіть не згадує про українське коріння Смотрицького, але визнає, що 
«„Граматика“ Мелетія Смотрицького стала основоположною граматич-
ною працею протягом наступних двох століть, визначаючи граматичні 
правила, вводячи й закріплюючи мовні норми» (Сморгунова Е. М. Мо-
сква москвичей. — М.: ОГИ, 2006. С. 228).

У 1649 р. цар Олексій Михайлович у листі просив київського митро-
полита Сильвестра Косова, який став наступником Петра Могили і рішу-
че виступав проти возз’єднання України з Росією, відрядити до Москви 
для перекладу Біблії з грецької на слов’янську мову випускників Києво-
Могилянського колегіуму, пізніше — Києво-Могилянської академії — alma 
mater вищої освіти в Україні. Сучасники називали Києво-братську шко-
лу колегіумом, або — на пошану її фундатора Петра Могили — Києво-
Могилянським колегіумом, з 1701 р. — Київською академією (за тради-
цією — Києво-Могилянською академією). Кількість студентів у ній весь 
час зростала, значну їх частину складали сини міщан, козаків, селян. Ака-
демія стала важливим чинником становлення національної самобутності 
української культури, значним культурно-освітнім і науковим центром єв-
ропейського масштабу задовго до появи в Росії першого вищого навчаль-
ного закладу — московської Слов’яно-греко-латинської академії (1687). 
За точним висловом Рустама Рахматулліна, Московський університет, 
утворений аж у 1755 р., також був «наступником могилянства» (Рахматул-
лин Р. Две Москвы, или Метафизика столицы. С. 355).

З Києво-Могилянської академії до Москви прибули Єпифаній Сла-
винецький, якого Рахматуллін називає «проводирем усієї київської вче-
ності у Москві» та Арсеній Сатановський. Кількість оригінальних і пере-
кладних творів одного лише Славинецького в Москві сягала майже ста 
п’ятдесяти. Цінним є перший у Росії «Лексикон слов’яно-латинський», 
укладений Сатановським ще в Києві, а доопрацьований і виданий уже 
у Москві (1650). У ньому нараховувалося близько 7500 статей. У Москві 
Славинецький створив ще одну працю — «Лексикон греко-слов’яно-
латинський», який не було видано. Він вважався надзвичайно цінним, і 
для користування ним потрібно було брати дозвіл у самого царя (Історія 
української культури. Т. 3. — К.: Наукова думка, 2003. С. 675). Філологіч-
ний словник, упорядкований двома нашими сподвижниками, пояснював 
церковну термінологію та її вживання. Менше відомо, що Славинецький 
перекладав старослов’янською мовою підручник анатомії А. Везалія «Бу-
дова людського тіла» (1543), що містив детальний опис кістяка, м’язів, 
судин і нервової системи людини. Разом зі своїм колегою Славинецький 
також переклав і видав у Москві космологічну працю Йогана Блеу (Ам-
стердам, 1675), в якій об’єктивно й прихильно подавався виклад учення 
Миколи Коперника.

Славинецький відредагував «Буквар» (1657) й написав ряд педагогіч-
них праць. У 1665 р. видав збірник перекладів з грецької богослужбових 
книг. Ця подія також увійшла до згаданого Хроноскопу. Втім, заслуги 
Славинецького й Сатановського були виокремлені російським істори-
ком, архівістом Олексієм Малиновським ще на початку ХІХ століття: «При-
ехавшие 1649 года в Москву Киевобратского Богоявленского монастыря 
иноки Арсений и Епифаний не только поддерживали сие училище, но 
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исправили Библию и перевели много богословских книг. В 1651 году 
царь Алексей Михайлович присоединил к сим ученым и другого из Киева 
иеромонаха Дамаскина Птицкого».

Окремої сторінки заслуговує дружба Славинецького з патріархом 
Московським і всія Русі Никоном, призначеним на всеросійське патрі-
аршество у червні 1652 року. Відомо, що новий патріарх вимагав від 
царя та бояр шанувати його «как архипастыря и отца верховнейшего», 
не втручатися у справи церкви, не ставити під сумнів будь-яке рішення 
патріарха. Славинецький познайомився з Никоном ще взимку 1849–
1850 рр., коли той приїжджав із Новгорода до Москви. У 1652–1654 рр. 
Славинецький перекладав для патріарха Никона твори з грецької мови. 
У 1654 р. за ініціативи патріарха було проведено Помісний собор, який 
ухвалив рішення про виправлення богослужбових книг за стародавніми 
грецькими і слов’янськими рукописами. До реалізації цієї ідеї доклав 
значних зусиль Славинецький. Уже з 1650 р. він працював у Печатному 
дворі, де наглядав за правкою й публікацією богослужбових книг. Після 
того, як Печатний двір було передано у розпорядження патріарха Нико-
на, вплив Славинецького на книговидавничу діяльність значно посилив-
ся. До того ж, близько 1657 р. київський професор очолив Патріарше 
училище, в якому готувалися перекладачі з грецької та латинської мов 
для роботи редакторами у друкарні і на Печатному дворі (Московская 
энциклопедия. Т. 1. Лица Москвы. Кн. 1. — М.: Издательский центр «Мо-
сквоведение», 2007. С. 562).

Славинецький був експертом, перекладачем і протоколістом на цер-
ковному Соборі 1660 р. У суперечці з грецьким і російським духовенством 
довів неправомірність суду архієреїв над патріархом, протизаконність по-
збавлення Никона священства і відлучення від церкви. Зрозуміло, що на 
Собор 1666 р., який позбавив Никона сану патріарха, Славинецького не 
допустили. Втім, на Соборі російських архієреїв у 1674 р. з нагоди пере-
кладу Біблії він отримав благословення «преводити всю Библию вново».

Особливої уваги заслуговує те, що Никон, який високо цінував талант 
Славинецького, призначив його проповідником, відродивши тим самим 
традицію читання проповідей у церквах, утрачену ще у ХV столітті.

У середині ХVІІ століття на розі Волхонки й Знаменки (біля цього місця 
у квітні 1861 р. провозили труну з прахом Шевченка) стояв будинок друга 
і радника, дворецького царя Олексія Михайловича боярина Федора Рти-
щева (1626–1673), який став провідником києво-могилянської вченості в 
Москві. До речі, згаданий уже Рустам Рахматуллін називає будинок Рти-
щева (не зберігся) знаковим для Москви, що тягнулася до київської вче-
ності. Втім, на думку москвознавця, проукраїнська «мізансцена» цього 
приарбатського куточка збереглася й нині: «Де стояв дом Ртищева, сто-
їть інший знак Києва — доходний дім Перцова, (один із химерних за си-
луетом та декором московських будинків, побудований у 1905–1907 рр. у 

стилі модерн на Пречистенській набережній, який, за словами Рахматул-
ліна, уособлює Київську Русь. — В. М.) і де на висоті Пашкова дома бачимо 
прощальну фігуру малороса Гоголя» (йдеться про пам’ятник письменни-
ку на Гоголівському бульварі за два кроки від Нацiонального культурного центру 
України в Москві). Рахматуллін вважає, що будинок Перцова було зведено, 
аби «Київ починався від воріт Кремля».

Сучасний москвознавець Ніна Молєва називає Ртищева «російським 
просвітителем», і хоча вона навіть не згадує про його зусилля перене-
сти просвіту з Києва до Москви, таки має рацію, бо цей близький до 
царя державний муж абсолютно правильно обрав орієнтири духовного 
й культурно-просвітницького розвитку Росії. Здійснюючи свою полі-
тику, він навіть ставав на прю з патріархом Тихоном, закликаючи його 
не втручатися в державні справи. Ртищев викликав із України (з Києво-
Печерської Лаври, Межигірського та інших монастирів) вчених монахів, 
поселив їх у заснованому ним 1648 р. Андріївському монастирі (за інши-
ми даними монастир існував уже в 1620-х рр. і був оновлений на кошти 
Ртищева) на березі Москви-ріки, поблизу Воробйових гір. З українських про-
світян Ртищев створив училище (так зване Ртищевське вчене братство). 
Це визнано в «Истории России» Сергія Соловйова:

«Сильною любовью к просвещению отличался в Москве постельни-
чий Федор Михайлович Ртищев. Недалеко от Москвы по Киевской доро-
ге на берегу реки Москвы он выстроил Андреевский монастырь, куда пе-
резвал из малорусских монастырей монахов 30 человек, с тем чтоб учили 
желающих грамматике славянской и греческой, риторике и философии. 
Обязанный днем быть во дворце, Ртищев целые ночи просиживал в 
андреевском с учеными монахами» (виділено мною. — В. М.).

У новітньому московському енциклопедичному виданні читаємо:
«У 1648 р. Андріївський монастир було відновлено, і тут за ініціати-

ви відомого просвітянського діяча Федора Михайловича Ртищева було 
створено одну з перших у Москві шкіл (Ртищевське братство). Ртищев 
запросив сюди українських монахів, вони перекладали книги й навчали 
російське духовенство мовам, граматиці та іншим наукам» (Москва: все 
православные храмы и часовни. — М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 31).

Рахматуллін зазначає, що «гурток Федора Ртищева, московський фі-
ліал Київської Могилянської академії, ходив між Андріївським монасти-
рем, що на подолі Воробйових гір, і будинком Ртищева...» На думку мо-
сквознавця, Андріївський братський монастир українські монахи могли 
навмисне розташувати на подолі Воробйових гір, подібно до того, як у 
Києво-Братському монастирі було розміщено Києво-Могилянський коле-
гіум. До речі, зв’язок вибраного у Москві місця для монастиря з дорогою 
на Київ відзначив ще Сергій Соловйов. 

Рахматуллін, називаючи Воробйові гори «підвищеними по-
дніпровськи», а то й просто «Київськими горами», ставить таке запитан-
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ня: «Чи ж випадково Булгаков, який попрощався з Москвою (в «Мастере и 
Маргарите». — В. М.) з висот Ваганькова і Воробйових гір, був киянином?» 
(Рахматуллин Р. Две Москвы, или Метафизика столицы. С. 355). Для су-
часного історика Москви сумнівів немає: «Могилянський Київ вийшов Ан-
дріївським монастирем на Воробйові гори». Тепер заглянемо до енцикло-
педії «Москва» (1980): «В Андреевском монастыре помещалась первая в 
Москве школа, во главе которой стояли Е. Славинецкий и А. Сатановский. 
Монахи „Ученого братства“ андреевского монастыря переводили 
иностранные книги на русский язык» (виділено мною. — В. М.). Відомий 
сучасний москвознавець Сергій Романюк зазначає ще й таке: «Діяльність 
вченої братії викликала невдоволення духовенства й простого народу — в 
„грецькій грамоті єретицтво є“ ...За свій рахунок Ртищев відправляв моло-
дих людей для продовження освіти до Києва...» (Романюк С. К. Москва за 
Садовым кольцом. — М.: АСТ: Астрель, 2007. С. 457).

Отже, з Києва до Москви переносилася вченість, а з Москви до Києва 
відправлялися за вченістю.

До Москви прибували й освічені монахині. Достатньо сказати, що 
важливий для Росії Саввинський чоловічий монастир, де були патрі-
арші хороми, в середині ХVІІ століття став жіночим під назвою «Ново-
Саввинський Київський, що під Дівочим полем»: перші його монахині при-
їхали з Києва.

У 1664 р. до Москви переїхав випускник Києво-Могилянської акаде-
мії, відомий громадський і церковний діяч, письменник, просвітитель 
Симеон Полоцький. Уже наступного року він організував у Заіконоспась-
кому монастирі Кремля школу, яку сам і очолив. У ній готували освічених 
молодих людей для центральних урядових закладів. У школі грунтовно 
вивчалася латинська мова, що була тоді міжнародною. Це було вкрай 
важливо для чинів Посольського Приказу. Завдяки школі у 1687 р. у Мо-
скві було відкрито Слов’яно-греко-латинську академію, що стала першим 
вищим навчальним закладом у Росії. Дореволюційний історик право-
славних монастирів Л. Денисов писав, що «царь Алексей Михайлович 
в 1668 р. „благословил учредить“ училище Славяно-греко-латинское и 
поручить написать строителю монастыря Симеону Полоцкому проект 
устава его...»

У москвознавця ХІХ століття Івана Кондратьєва читаємо, що Полоць-
кий написав устав із 18 пунктів, але помер у 1680 р., а два роки потому 
не стало і Федора Олексійовича. У зв’язку з цим упродовж кількох років 
«проект про заснування Слов’яно-греко-латинської академії не був реа-
лізований» (Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. — М.: Цитадель-
трейд: Вече, 2006. С. 205).

Відомо, що Полоцький був учителем царевича Олексія, а після його 
смерті — царевича Федора та царівни Софії. Саме Полоцький заснував у 
Кремлі світську друкарню і, по суті, став засновником поетичного та дра-

матичного жанрів у російській літературі. В енциклопедії «Москва» про 
Полоцького сказано так: «Яскравий проповідник і діяльний організатор, 
який сприяв перетворенню Москви в одне з головних вогнищ культури 
Древньої Русі, один із зачинателів силлабічної поезії і драматургії, світ-
ської вокальної музики в Росії» (Москва: Энциклопедия. — М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998. С. 735). Ось, чого вартувала тоді освіта, 
здобута в Києво-Могилянській академії!

У 1667 р. Симеон Полоцький одержав від колишнього патріарха Ан-
тиохійського Макарія, патріарха Александрійського Паісія і патріарха 
Московського і всія Русі Іосаафа ІІ грамоти, що дозволяли йому відкри-
вати у Росії вищі навчальні заклади. У 1667 р. на Великому Соборі було 
затверджено церковні нововведення, що передбачали, зокрема, чис-
ленні «виправлення церковних книг», і впроваджувалися священика-
ми, які були «найчастіше родом із України» (Перевезенцев С. Россия. 
Великая судьба. — М.: Белый город, 2007. С. 387). У 1674–1690 рр. па-
тріархом Московським і всія Русі був вихованець Києво-Могилянської 
академії Іоаким. Між іншим, у деяких сучасних працях, у тому числі і 
російському енциклопедичному словнику, відсутні відомості про те, 
що Полоцький та Іоаким вийшли з Києво-Могилянської академії. Не 
згадується про це і в численних москвознавчих дослідженнях. Мало 
хто знає, що ще в ХІV столітті київський митрополит Кипріян у 1389 р. 
став митрополитом московським і правив тут церковні обряди, зали-
шивши для нащадків три послання з інформацією про церковний по-
бут ХІV–ХV століть. Його прах покоїться в одній із ніш Успенського 
собору Кремля.

Московську Слов’яно-греко-латинську академію, що виросла з Ртищев-
ського училища, очолював український учений Стефан Яворський, який 
у 1700 р., коли помер Патріарх Московський і всія Русі Андріан, став 
місцеблюстителем Патріаршого престолу з титулом екзарха. Пізніше 
академію очолював Іван Козлович з Переяслава. У документах Духовної 
колегії (Синоду) неодноразово зустрічаються накази на кшталт цього: «В 
славяно-латинских Московских школах мало учителей, а ко учению фило-
софии весьма никого нет; а слышно де, что в Киеве обретаются к учению 
философии, риторики и пиитики способные мужи... И по его великаго 
государя указу велено способных к учению персон из Киевопечерского 
монастыря, или где инде кто обретается, отправить к Москве обычайно 
на подводах без замедления».

У тодішній Росії працювали київські професори Феофілакт Лопатин-
ський, Платон Малиновський, Стефан Прибилович, Феофіл Кролик, 
Гедеон Вишневський, Інокентій Кульчицький, Гаврило Бужинський, 
Іван Томилович, Іван Козлович, Павло Конюскевич, Георгій Щербаць-
кий, Софроній Мегалевич, Порфирій Крайський, Володимир Каліграф 
(друг Григорія Сковороди) та ін. Світло науки несли вихованці Києво-
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Могилянської академії Григорій Козицький (перекладач і видавець), 
Яків Блоницький (філософ і філолог), Симон Тодорський (філолог-
орієнталіст), Іван Хмельницький (природознавець).

Одним із визначних українських церковних провідників у Москві став 
Я. Богомоловський. Наприкінці ХVІІ століття у догматичних і церковних 
дискутах брав активну участь український церковно-культурний діяч Гав-
риїл Домецький.

У ХVІІІ столітті в Росії продовжувалася «українізація (залучення до ро-
сійських приходів і до структури церковного управління вихідців із Украї-
ни) російського священства» (Кушнир А. Г. Хроноскоп: Летопись фактов 
и событий отечественной истории за два тысячелетия от Рождества Хрис-
това. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. С. 315). Скажімо, у 1787 р. київського 
митрополита просили: «Пинский игумен Ревуцкий преставился... А как нет 
у меня людей, из коих бы могли кто тое место заступить, где особливо тре-
буется начальник просвещённый и честной: то прошу покорнейше Ваше 
Преосвященство ученаго и качеств похвальных человека, для произведе-
ния туда во игумена, волет, буди можно, немедленно ко мне отправить».

Урешті-решт, українці за походженням і вихованці Києво-Могилянської 
академії обіймали єпископські та ігуменські посади по всій Росії. Імпера-
триця Єлизавета у 1754 р. навіть змушена була видати спеціальний указ 
аби обмежити вплив українства на культурно-релігійні справи. Вона ве-
ліла, «чтоб к произведению на праздные ваканции во архиереи Ея Им-
ператорскому Величеству представляемы были из архимандритов и 
великороссияне, да и в архимандриты производимы б были ж и из вели-
короссиян». У катерининські часи малоросіян також охоче замінювали 
простими ченцями «с русских». Проте і в ті часи списки єпископів та на-
стоятелів монастирів рясніють іменами вихідців з України.

Щоб показати, наскільки великим був вплив церковних діячів-
українців, автор «Нарису історії культури України» Мирослав Попович 
переказує історію, яку записала імператриця Катерина ІІ у своєму що-
деннику. Під кінець правління Єлизавети, коли жертвою інтриг став 
канцлер Бестужев, Катерина — тоді велика княгиня — опинилася в дуже 
небезпечному становищі. Їй потрібно було добитися аудієнції у Єлизаве-
ти, що виявилося майже неможливим. Тоді Катерина придумала неспо-
діваний хід — вона запросила до себе даму на прізвище Шаргородська — 
племінницю духівника імператриці отця Федора Дуб’янського, який був 
і її, Катерини, духівником. Отця Федора Єлизавета привезла зі свого 
українського маєтку, саме він таємно вінчав її, тоді ще велику княгиню, 
з Олексієм Розумовським у церкві підмосковного Перове. Домовилися, 
що Катерина зголоситься смертельно хворою і запросить отця Федора 
на сповідь. На «сповіді» Катерина передала листа імператриці і саме за 
допомогою духівника була прийнята. Таким чином їй вдалося уникнути 
видворення за межі Росії.

Як визнав російський професор О. Архангельський, «киевляне, при 
всём предубеждении против них Москвы, уже со второй половины ХVІІ в. 
в Московской Руси — хозяева положения, лучшие, наиболее выдающиеся 
здесь деятели». Ще Іван Огієнко цитував російського професора П. Мо-
розова: «Петр видел, что московское духовенство в своём образовании 
стоит неизмеримо ниже киевлян, что в Великороссии... нет людей, 
которые могли бы руководить просвещением духовенства, заботиться о 
школах, следить за ходом и результатами преподавания; вот почему, же-
лая поднять уровень образования в этой среде, он необходимо должен 
был обратиться к киевским ученым».

Особливою сторінкою київського впливу на Москву стало поширен-
ня у московських храмах українського церковного співу, який на початку 
ХVІІ століття на тлі загального піднесення українського національного 
духу надзвичайно вдосконалився. Скажімо, замість спрощеного під впли-
вом народної пісні невиразного діатонічного ладу з’явився витончений 
і насичений лад гармонійний. У другій половині ХVІІ — першій половині 
ХVІІІ століть в Україні розквітла багатоголоса церковна музика бароко-
вого стилю, яка за своїм високим художнім рівнем, національною само-
бутністю не поступалася українській бароковій літературі, архітектурі та 
малярству. Цей спів в Україні називали партесним, і така назва зберегла-
ся до наших днів. Партесний, тобто багатоголосний церковний хоровий 
спів. Назва походить від латинського слова pars — «частина, участь, пар-
тія». Називний відмінок множини цього слова — partes.

Відомий мандрівник і письменник ХVІІ століття Павло Алеппський 
писав, що в Україні його вразив особливо спів маленьких хлопчиків у гар-
монії зі старшими, який линув із самого серця. За його словами, також 
утішав душу й відганяв сум спів козаків, бо він приємний, ішов від усього 
серця й неначе з єдиних уст. Козаки дуже любили співати за нотами ніжні 
й солодкі мелодії.

У Росії церковний спів занепав, про що зазначалося навіть на Стогла-
вому Соборі, що ухвалив рішення, за яким священикам і дияконам нале-
жало відкривати у своїх будинках училища на зразок українських для на-
вчання дітей грамоті, книжному письму та церковним співам. Згаданий 
Павло Алеппський писав, що московити, не знаючи музики, співали на 
здогад, — їм подобався низький, грубий і протяжний голос, котрий не-
приємно вражав слух. Прекрасні високоголосні пісні вони заперечували, 
дорікаючи цим співом українцям.

Український церковний спів став особливо відомим у Москві з приїз-
дом сюди Славинецького та Сатановського. Прихильником українського 
церковного співу виявився митрополит новгородський Никон, згодом 
московський патріарх. Він перший запросив українців співати у новгород-
ському храмі Святої Софії. Поширенню українського церковного співу 
сприяло й те, що уподобання Никона поділяв цар Олексій Михайлович. 
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Переселення окремих співаків та хорів з України до Росії розпочалося 
у 30-х рр. ХVІІ століття. Так, у 1638 р. п’ятдесят монахинь і п’ятнадцять 
служительок та співачок з монастиря у Прилуках на чолі з настоятелькою 
Єлизаветою Літинською перейшли до російського жіночого монастиря в 
Алатарі. Заснований 1648 р. Андріївський монастир у Москві став базою 
української музичної діаспори, яка згодом зростала. Співаків із цього мо-
настиря перерозподіляли, наприклад, до Чудовського монастиря у Крем-
лі, де було відкрито хорову школу. Хор новоствореного Воскресенського 
монастиря в Новому Єрусалимі під Москвою було скомплектовано також 
з українських співаків.

З 50-х рр. починаються масові переїзди «іноземців київських співаків» 
до Москви. У документах зафіксовано імена цих переселенців, які пере-
їхали до міста на тимчасову службу чи «навічно». Так, навесні 1651 року 
до Москви з групою співаків прибув Олександр Василів; у 1652 р. — два 
хорові колективи — 12-голосний під керівництвом «великого київського 
співака» Федора Тернопольського та 8-голосний з регентом Петром Бе-
режанським. Якщо хор Тернопольського, вочевидь, прибув з Братського 
Богоявленського монастиря, то хор Бережанського, мабуть, було укомп-
лектовано з київських бурсаків. Деякі зі співаків залишались «навічно», 
інші повертались, вербували на службу у царські хори нових переселен-
ців, у тому числі монахинь-співачок. Скажімо, у 1656 р. у Новодівочому 
жіночому монастирі вже співав хор українських монахинь (Історія укра-
їнської культури. Т. 2. — К.: Наукова думка, 2001. С. 759).

Майстри з України ставали церковними півчими, регентами москов-
ських церковних хорів та вчителями партесної музики. Були випадки, 
коли українці відмовлялися їхати до Росії. Так, у 1656 р. цар Олексій 
Михайлович наказав привезти до Москви для керівництва партесним 
співом ченця Києво-Печерського монастиря Йосифа Загвойського, але 
той втік і його не знайшли. Київський єпископ Мефодій, котрий доби-
рав співаків для подібних хорів, зазначав, що українцям і смерть не така 
страшна, як від’їзд до Москви. Одних у Москву привозили примусово, 
інших заманювали кращою перспективою. Василь Барвінський — один 
з авторів «Історії української культури», створеної в 30-х рр. минулого 
століття за загальною редакцією Івана Крип’якевича, писав: «Такі ж 
факти, як пошукування за Йосифом Загвойським із Києво-Печерської 
лаври в усіх київських монастирях та в Чигирині московським князем 
Федором Волконським, якому Богдан Хмельницький заявив, що виїзд 
Загвойського в Московщину залежатиме виключно від його волі, або 
відмова митрополита Сильвестра Косіва відпустити в Москву співака 
Ваську Пікулинського, — ці факти вказують на те, яким великим було за-
потребування українців-співаків у Москві, хоч і не завжди ті московські 
бажання були виконувані» (Історія української культури. — К.: Либідь, 
1994. С. 629–630).

Врешті-решт, у Москві та інших містах Росії опинилося чимало україн-
ських музикантів, обізнаних із партесним стилем, серед них були і компо-
зитори партесної музики, які запровадили цей новий стиль церковного 
співу в Росії. До них належать, зокрема, й видатні композитори Симеон 
Пекалицький, Микола Дилецький та ін.

Дилецький, який здобув прекрасну освіту у Вільні в Єзуїтській акаде-
мії, там же зробив у 1675 р. першу редакцію «Граматики музичної». На 
основі віленської «Граматики...», що не збереглася, були написані її нові 
авторські редакції — у Смоленську (1677) та Москві (1679, 1681). Остан-
ня редакція була створена у 1723 р. у Петербурзі українською мовою! Це 
можна пояснити тим, що у Придворній співацькій капелі та в Олександро-
Невському монастирі було багато півчих з України.

«Воскресенський канон» Дилецького яскраво виявив барокові стильо-
ві риси партесної музики. Сповнена динаміки та контрастів, вона своєю 
емоційністю, риторичністю значно впливала на москвичів, які раніше не 
чули нічого подібного. Вона запалювала, розчулювала заскорузлі людські 
душі, викликала стан піднесення й любові. Партесна музика прославля-
ла Бога, Христа, примушувала віруючих замислитися над сенсом життя, 
викликала радість нового відкриття Божого світу, залишала невигубний 
відзив у серці, яке знову й знову кликало людей до церкви.

З часом українська партесна музика та українські співи набули розго-
лосся по всій Великоросії. У складі придворного, патріаршого та архіє-
рейського хорів були переважно українці. Вже згаданий Василь Барвін-
ський зазначав: «Розвиток церковного співу в Україні почав кидати своє 
проміння й на менш освічену Московщину».

Між іншим, Шевченків друг історик Осип Бодянський цікавився наве-
деними фактами. У його щоденнику прочитав: «Будучи у М. А. Максимо-
вича, узнал от него, что он где-то видел в Малороссии (кажется, в Киеве) 
требование из Петербурга, в царствование Анны Иоанновны, о высылке 
из киевской академии в придворные певчие студентов с голосами и 
умеющих играть изрядно на скрипице...» У 1703 р. із Москви до Санкт-
Петербурга було переведено весь царський хор дяків. Співаком у Петер-
бурзі був і Григорій Сковорода. Відомо, що у 1838 р. Михайло Глинка при-
їжджав в Україну з метою набору співаків для Імператорської придворної 
капели (див. Тышко С. В., Мамаев С. Г. Странствия Глинки. Комментарий 
к «Запискам». Часть І. Украина. — К.: Радуга, 2005).

Серед видатних імен згадаємо Максима Березовського (1745–1777), 
який народився у Глухові, навчався там у музичній школі, а також у Києво-
Могилянській академії. У 1758 р. його було взято до Петербурга, де він 
співав у Придворній співацькій капелі, а в 60-х рр. уже писав церковну 
музику. З 1769 р. Березовський навчався у Болонській академії, а 1773 р. 
знову повернувся до Петербурга. Хоча в Італії Березовський став акаде-
міком Болонської академії, у російській столиці до нього зневажливо ста-
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вилися як до рядового службовця капели. У 32-річному віці Березовський 
покінчив життя самогубством.

Проте не всім талановитим співакам-українцям так пощастило у росій-
ській столиці. Найчастіше хористам жилося на чужині дуже тяжко, бага-
то хто з них прагнув повернутися додому, деякі навіть втікали з чужини.

Талановитий співак і диригент, творець церковної музики Артем Ведель 
(1767–1808) народився у Києві, з 1776 р. навчався у Києво-Могилянській 
академії. Коли московський головнокомандувач Петро Єропкін звернув-
ся до Київського митрополита і ректора Києво-Могилянської академії 
Самуїла Миславського з проханням надіслати йому «знавця церковно-
го співу», вибрали саме Веделя. У Москві він перебував у 1788–1792 рр.: 
керував хоровою капелою, що утримувалася господарем міста Петром 
Єропкіним, а потім наступним московським головнокомандувачем Олек-
сандром Прозоровським (формально вважався канцеляристом у депар-
таменті Сенату).

Важко переоцінити вклад у церковну музику українського композитора 
Дмитра Бортнянського (1751–1825), який народився у Глухові і там же, як 
і Максим Березовський, мабуть, відвідував музичну школу. У 1758 р. його 
відправили до Петербурга у Придворну співацьку капелу. Сучасний росій-
ський «Хроноскоп» фактів і подій за два тисячоліття від Різдва Христово-
го ретельно перераховує написання Бортнянським опер та їх постановку 
у Петербурзі та особливо виокремлює таке: «Середина 1790-х. Директор 
Придворної співацької капели Дмитро Степанович Бортнянський на-
писав небогослужбовий гімн на слова Михайла Матвійовича Хераскова 
„Коль славен наш господь в Сионе“, що став національним російським 
гімном» (Кушнир А. Г. Хроноскоп. С. 434). Дивовижне підтвердження 
того, як Росія приростала духовністю завдяки українським талантам.

До речі, у березні 1851 р. Гоголь у листі з Одеси до Степана Шевирьова 
писав: «Прошу тебя присоединить к прежде сказанным книгам ещё ноты 
церковного пения под названием: Партитурное собрание с переложени-
ем на фортепиано, музыка Бортнянского и других сочинителей...»

Цікаво, що співаки з України не лише привезли до Москви, а й поши-
рили у Росії свій одяг — нижній короткий кольоровий жупан і кунтуш — 
верхній розпашний одяг із одкидними прорізаними рукавами. За наказом 
Миколи І з осені 1832 р. такий одяг став обов’язковим для всіх російський 
співаків.

У контексті українського культурного впливу на Росію важливо також 
наголосити перенесення досвіду церковного будівництва. У цьому зв’язку 
пильну увагу привертає московська доля великого українця, архітектора, 
художника, скульптора Івана Зарудного, якого Ігор Грабар назвав «ви-
датним зодчим, будівничим одного з кращих архітектурних пам’ятників 
Москви і всієї Росії» (Грабарь И. Э. И. П. Зарудный и московская архи-
тектура первой четверти ХVІІІ века // Русская архитектура первой 

половины ХVІІІ века. Исследования и материалы. — М.: Государственное 
издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954. С. 50). 
Це дослідження про Зарудного досі залишається кращим і найвагомішим. 
Перша датована згадка про Зарудного пов’язана саме з Москвою: в «рас-
ходной книге» Малоросійського приказу виявлено запис про те, що 30 
грудня 1690 року до Москви прибув посланець українського гетьмана Іва-
на Мазепи Іван Зарудний. З того часу Зарудний неодноразово приїздив 
до Москви за дорученням Мазепи в іпостасі своєрідного уповноважено-
го з питань культури й храмового будівництва. Принаймні, відомо, що у 
1694 р. Іван Зарудний був у Москві вже втретє, і в подорожній, виданій 
йому на від’їзд до Малоросії, за ним рахувалося не дві, як раніше, а чо-
тири підводи. До того ж, підкреслювалася важливість поїздки і необхід-
ність всілякого сприяння майстру: «От Москвы по дороге до Калуги, и до 
Болхова, и до Севска, и до малороссийских городов по ямом ямщиком, 
а где ямов нет, всем людям без отмены чей кто-нибудь, чтоб есть давали 
войска Запорожского обои сторон Днепра гетмана Ивана Степановича 
Мазепы Ивану Зарудному четыре подводы с телеги и с проводники везде, 
не издержав ни часу, а за те подводы имели б у них прогоны от Москвы до 
малороссийских городов. По нашему, великих государей указу...»

Майстер походив із знатного козацько-старшинського роду Зарудних, 
який з початку ХVІІ століття закорінився на теренах Слобожанщини — 
Святогорського монастиря, Ізюмщини. Свого часу Ігор Грабар помилко-
во припустив, що Іван Зарудний народився в Західній Україні під Луць-
ком, але ніхто не ставив під сумнів безумовне українське походження 
Майстра. На час закінчення Зарудним Києво-Могилянського колегіуму 
і пізніше він отримав виучку в архітектурних майстернях українських 
майстрів. Очевидно, що на молодого й здібного студента звернув увагу 
Варлама Ясинський, який у 1665–1673 рр. очолював колегіум, потім був 
архимандритом Лаври, а з 1690 р. — київським митрополитом. У подаль-
шому важливу роль у житті Зарудного відіграв Стефан Яворський. До 
речі, у Гоголевій записній книжці за 1841–1846 рр. занотовано: «Стефана 
Яворского Проповеди и другие сочинения в 3 томах». І ще: «Сочинения 
Стефана Яворского. М., 1805».

Відомо, що наприкінці 1680-х рр. Іван Зарудний опинився серед лю-
дей, близьких до Івана Мазепи, який розгорнув величезну будівничу ді-
яльність, фактично зробивши архітектуру національним пріоритетом. За 
двадцять один рік гетьманства Мазепа став фундатором дванадцяти но-
вих та двадцяти реконструйованих храмів. Це була не лише меценатська 
діяльність, а виважена державна політика створення представницького 
архітектурно-храмового середовища, відповідного новим суспільним по-
требам і можливостям. В історії української архітектури другої полови-
ни ХVІІ — 70-х рр. ХVІІІ століть мазепинський період називається «часом 
найвищих мистецьких досягнень» (Історія української архітектури. — 
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К.: Техніка, 2003. С. 193). Так от, Іван Мазепа забрав Зарудного до своєї 
резиденції до Батурина, ім’я молодого архітектора згадується в Ромнах.

Українські мистецтвознавці В. Титар і О. Титар вважають, що Іван За-
рудний, який працював з артіллю братів Старченків, є «найімовірнішим 
кандидатом на авторство» трьох відомих Слобожанських храмів ХVІІ 
століття — Спасо-Преображенського собору в Ізюмі, Покровського собо-
ру у Харкові та Миколаївської церкви на крейдяній скелі у Святогорсько-
му монастирі. На погляд учених, опинившись у Москві, Зарудний, пев-
но, був учнем українського архітектора Йосипа Старченка. Наприкінці  
1670-х — початку 1680-х рр. Йосип Старченко створив у Москві ряд важ-
ливих будівель, зокрема, в Кремлі звів новий будинок Посольського При-
казу (1675–1680). У 1680 р. Йосип Старченко закінчив будівництво тра-
пезної Симонова монастиря, яким керував з 1677 р. Порфирій Потапов. 
Старченко прикрасив вікна трапезної гарними наличниками, західний 
фасад — фігурним фронтоном, а башту над сіньми — кутовими стовпчи-
ками з балясинами. Принаймні, за переказами Іван Зарудний та Йосип 
Старченко спільно будували в підмосковних Дубровицях церкву Знамен-
ня (1690–1704). У плані, що зберігся, ця церква хрещата й далеко відхо-
дить від принципів давньоруського зодчества.

Перший датований самостійний твір Івана Зарудного — дерев’яна трі-
умфальна арка в Москві (1696) на честь здобуття Азова російськими вій-
ськами, у складі яких були українські козацькі полки. На думку Олександра 
Кучерука, гіпотетично зодчому можна приписати кам’яницю гетьмана 
Мазепи в Москві, в районі Хохловки, неподалік Малоросійського посто-
ялого двору. Але це припущення потребує перевірки та документального 
підтвердження (Кучерук О. Головний архітектор Москви // Пам’ятники 
України, 1990, № 4, 1991, № 1. С. 44).

Ігор Грабар вважав, що Зарудний побудував у Москві церкву Панкратія 
(1700), біля Сухаревої вежі. Цей тип малої церкви мало чим відрізнявся 
від інших, але у верхній частині, завдяки Зарудному, вона набула нових, 
небачених до того в Москві рис. Спеціалісти звертають увагу на те, що 
карниз церкви було побудовано не за прямими лініями — у центрі кожної 
стінки він мав напівкільцеве вивищення. Кути граней восьмерика церк-
ви були покриті рядом пілястрів, які були розкреновані зверху разом з 
карнизом. Спосіб, який вперше застосовано в Москві, але відомий у по-
будові восьмерика Покровського собору в Харкові. Крім того, над напів-
кільцями вікон граней восьмерика бачимо знову невідоме до того часу у 
Москві: скульптурні голівки янголів завершують півкільцевою бровкою. 
Такі вікна та оформлення зустрічаються вже в Миколаївській церкві Свя-
тогорського монастиря. Сучасні мистецтвознавці вважають, що це дає 
підстави стверджувати: Зарудний використав у Москві ті засоби і форми, 
які він розробляв при будівництві Слобожанських церков, але значно їх 
розвинув і збагатив. Щоправда, немає впевненості, що нижню частину 

церкви Панкратія будував саме Зарудний, але її верх та карниз, на думку 
деяких учених, дуже правдоподібно належать Зарудному.

На початку ХVІІІ століття Стефан Яворський, який очолював Слов’яно-
греко-латинську академію в Москві (в Заіконоспаському монастирі), залу-
чив Зарудного до будівництва в монастирі Спаського собору. Московські 
автори визнали, що собор «належить до пам’ятників кола І. П. Зарудно-
го (у деталях спостерігається схожість з такими будівлями, як Меншикова 
вежа та церква Іоанна Воїна на Якиманці)» (Ильин М., Моисеева Т. Мо-
сква и Подмосковье. — М., 1979. С. 436). У Спаському соборі Зарудний, 
між іншим, декорував екстер’єр. Щоправда, під тиском невдоволеного 
ортодоксального московського кліру Зарудний відмовився від фігуратив-
ної скульптури, але йому вдалося органічно вписати собор в існуючу архі-
тектуру, дещо додавши до неї.

За протекцією Мазепи і за підтримки Стефана Яворського таланови-
тий архітектор навчався за кордоном, зокрема в Італії та Польщі. Серед 
храмових споруд, зведених архітектором після повернення до Москви, 
на першому місці стоїть знаменита Меншикова вежа, яку занесено до 
російського «Хроноскопу» за 1707 р.: «В Москве Иваном Петровичем 
Зарудным закончено строительство (с 1705) Меньшиковой башни (церк-
ви Гавриила Архангела)».

Саме в 1707 р. Зарудного, який утілив свій геній у Меншиковій вежі, 
було призначено керівником (суперінтендантом) «Палати ізуграфства», 
що наглядала за художниками «іконного й живописного писання». В Ука-
зі Петра І говорилося: «...Надзирать и ведать их, кроме всех приказов, и 
свидетельствовать иконы, объявлять признаками, которые их впредь им 
даны будут, и смотреть прилежно у себя Ивану Зарудному... И ведать ему, 
Ивану, с ведома преосвященного Стефана (Яворського. — В. М.), митро-
полита Рязанского и Муромского. А за высочайшую честь святых икон и 
в благопотребном изуграфстве управительного надсмотрения писаться 
ему, Ивану, супер-интендентором».

У листах до Меншикова Зарудний підписувався як «головний над жит-
лами директор», тобто, кажучи сучасною мовою, головний архітектор 
Москви. Ігор Грабар писав, що у 1700–1714 рр. Зарудний «можливо, очо-
лював усе московське будівництво». Втім, обіймаючи таку значну посаду, 
майстер фактично контролював роботу художників і архітекторів усієї 
країни, впливав на її духовне й культурне життя.

До речі, Зарудному й раніше доручалося контролювати роботу буді-
вельників. Скажімо, у 1706 р. він керував будівництвом першого в Ро-
сії та Москві шпиталю у Лефортовому, який зводився під керівництвом 
лейб-медика Петра І, голандця Миколи Бідлоо (тепер — Головний воєн-
ний госпіталь). Водночас із новою посадою у Палаті ізуграфства Заруд-
ному підпорядкували ще й Оружейну палату, де на той час проектували 
та виготовляли іконостаси для великих соборів усієї Російської імперії. 
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Відомо, що майстер із України сам розробив, принаймні, сім проектів 
іконостасів.

У 1709 р. за особистою вказівкою Петра І Зарудний розпочинає будів-
ництво нової церкви: «В Москві на Якиманці закладена й будується (до 
1711) церква Св. Іоанна Воїна» (Кушнир А. Г. Хроноскоп. С. 318). 

У новітній «Московской энциклопедии» зазначено, що Зарудний «вніс 
значний вклад у розробку архітектури тріумфальних воріт, побудувавши 
одну із 9 споруд на честь Полтавської битви 1709 р. і монумент із уперше 
застосованими 2-колонними портиками „Тріумфальні ворота від Синоду“ 
у Китай-городі біля церкви Казанської богородиці (1721–1723, на честь 
миру зі Швецією)». Зарудний будував будинок М. Апраксіна (1712–1714), 
московський Синодальний дім (1723, не зберігся). З іменем Зарудного 
пов’язують й інші московські споруди — церкву Петра і Павла на Новій 
Басманній вулиці, палати Аверкія Кирилова на Берсеневській набереж-
ній. Влітку 1725 року він очолив ремонт і відновлення розписів у Грано-
витій палаті Кремля (Московская энциклопедия. Т. 1. Кн. 1. С. 602).

Ігор Грабар переконливо довів авторство Зарудного у будівлях Андро-
нікова монастиря: «На особливу увагу заслуговує надбудова трапезної па-
лати, здійснена з таким незрівнянним художнім тактом, що вона навіть 
не здається надбудовою, являючи собою ніби природне увінчання єдино-
го цілого, задумане з самого початку будівництва. У цьому більше, ніж у 
чомусь іншому, видно справжню майстерність автора». Грабар також до-
вів, що у будівлі соборної церкви Варсоноф’ївського монастиря поблизу 
Луб’янки відчувається «та сама могутня архітектурна воля, що створила 
церкву Іоанна Воїна».

Насамкінець, Грабар вказав на Зарудного, як на «творця найзагадкові-
шого і найнезвичайнішого з усіх творінь початку ХVІІІ століття — казко-
вої церкви Знамення у селі Дубровиці біля Подольська». При цьому Гра-
бар наголошував, що, будуючи її, Зарудний «явно згадував Україну»:

«Вже одна ідея увінчати церкву не просто куполом, а короною не при-
йшла б у голову кровному московському зодчому. Українцю вона була рід-
ною, бо корона — емблема слави „царя небесного“ і як така була не раз 
використана на його батьківщині».

Підбиваючи підсумки трудів і днів Івана Зарудного академік Ігор Гра-
бар писав:

«Приходиш до висновку, що за яскравістю й багатогранністю талан-
ту, за силою уяви, за відчуттям сучасності й новизни, а також за великою 
образністю своїх творінь, він нагадує майстрів епохи Відродження... Ар-
хітектурна спадщина Зарудного взагалі дала наступним московським зод-
чим такий багатий матеріал форм і прийомів, що їх вистачило не лише до 
кінця ХVІІІ, але й до початку ХІХ століття» (Грабарь И. Э. И. П. Зарудный 
и московская архитектура первой четверти ХVІІІ века. С. 69, 76, 84, 88, 
89–90).

Грабар наголошував, що Зарудний, очевидно, був першим архітекто-
ром не іноземцем, який уже перейшов на рисування й креслення своїх 
споруд. Друге його важливе нововведення — багате використання реаліс-
тичної скульптури. Зарудний також значно збагатив українську тенден-
цію до висотності та ярусності церков. Крім того, застосовуючи прийом 
восьмериків на четверику, майстер зробив цілий ряд нових знахідок, які 
потім багатьма наслідувались.

Феномен Івана Зарудного виріс із всесвітньовідомого стилю архітекту-
ри (друга половина ХVІІ — початок ХVІІІ століть), який звично називають 
українським бароко. Втім, сучасні вчені вважають, що таке визначення є 
умовним через глибоку феноменологічну відмінність цього стилю від, на-
приклад, італійського бароко, що стало органічним завершенням трива-
лої епохи Ренесансу. Взагалі культурний контекст розвитку українського 
бароко виходив далеко за межі барокового напряму західноєвропейської 
культури, входячи до світової культури самобутньо-яскравим, національно-
своєрідним і неповторним явищем. У сучасній «Історії української архі-
тектури» зазначено, що, сприйнявши під кінець розвитку згаданого пері-
оду певні пластичні засоби барокової архітектури, українське зодчество 
все-таки розвивало власні будівельні концепції: «Тому архітектура цього 
періоду демонструє своєрідний синтез в умовах хронологічної ретардації 
обох європейських стилів (ренесансу та бароко) на українських теренах. 
Споруди, комплекси й ансамблі цього періоду позначені яскравою націо-
нальною індивідуальністю і є цінним внеском України до скрабниці світо-
вої архітектури» (Історія української архітектури. С. 221).

Москва, зрозуміло, відчула на собі, передусім, через Івана Зарудного, 
наймогутніший вплив української концепції храмового будівництва, в яко-
му особливо сильно виявилися важливі здобутки національної традиції.

Важливим виявом української духовної присутності в Москві стала 
слобода Хохловка (тепер — Хохловська площа та Хохловський прову-
лок) — поселення українців (хохлів) у ХVІІ столітті. У Хохловському про-
вулку збереглася садиба дяка Омеляна Українцева з палатами ХVІІ століт-
тя (буд. № 7), в якій з 1770 р. розташовувався Архів Колегії закордонних 
справ. Його виникнення, напевне, пов’язане з близькістю до Маросейки, 
де в ХVІІ — ХVІІІ століттях знаходився Малоросійський постоялий двір. 
Тарас Шевченко бував у цьому районі міста. 20 березня 1858 р. записав у 
щоденнику, що після відвідання Кремля вийшов «на Покровку». Це озна-
чало, що поет пройшовся й Маросейкою. Річ у тому, що Покровка, подібно 
до всіх радіальних вулиць Москви, починалася в давнину як дорога. Зі 
зростанням Москви довжелезний шлях ділився на окремі відрізки-вулиці, 
які москвичі для зручності називали своїми, народними іменами. Скажі-
мо, вже з ХVІІ століття початок вулиці Покровка — від Ільїнки до Покров-
ських воріт — називався в народі Маросейкою, проте офіційно цю назву 
було прийнято лише наприкінці першої половини ХІХ століття.
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Зазираючи у ХVІІ століття, побачимо, що на його початку в Москві 
працював український друкар і палітурник Онисим Радишевський, який, 
зокрема, видав Євангеліє у 1606 р. і «Устав» у 1610 р. Радишевський видав 
також «Устав ратних гарматних та інших справ» (1620). Та головне, що 
книги київського друку на початку ХVІІ століття досить широко розпо-
всюджувалися в Москві та Московській державі. Наприкінці 1627 р. у Ро-
сії було видано указ про те, щоб «впредь никто никаких книг литовской 
печати не покупали». Втім, ця нетерпимість на практиці продовжувалась 
недовго. Київські книги не лише вільно поширювалися в Москві, але тут 
і передруковувалися.

Після Переяславської угоди ця тенденція значно посилилася. «Осо-
бенно быстро и в большом количестве стали распространяться киев-
ские книги в Москве при патриархе Иоасафе ІІ (з 1672 р. — В. М.), ког-
да цензура некоторых из привозимых в Москву книг киевской печати 
была поручена Симеону Полоцкому, который, конечно, не очень стро-
го относился к сочинениям своих друзей» (Эйнгорн В. Книги Киев-
ской и Львовской печати в Москве в третью четверть ХVІІ в. — М.: Ти-
пография Т-ва И. Д. Сытина, 1894. С. 4). Навесні 1672 року до Москви 
приїхали київські міщани Яким Супрунов, Іван Васильєв і служитель 
печерського монастиря Матвій Федоров, які привезли значну кіль-
кість книг з Києво-Печерської лаври. Судячи з усього, торгівля ними 
була небезуспішна. «Несколько месяцев спустя архимандрит Киево-
Печерской лавры Иннокентий Гизель... послал в Москву двух мастеров 
печатного двора Киево-Печерской Лавры, батырщика Алексея Муши-
ча и Тимофея Кушву с другими книгами печерского издания... При-
ехав в Москву, Мушич и Кушва наняли лавку и открыли в ней продажу 
книг. Достоин внимания самый факт открытия в 1672 году в Москве 
киевлянами, хотя и временной, но всё-таки специально книжной лав-
ки. Дело в том, что до самого конца третьей четверти ХVІІ в. в Москве 
не было книжного ряда... книги продавались в овощном ряду вместе с 
другими товарами... Не была ли „книжная лавка“ наших киевлян пер-
вою попыткою поставить самостоятельно частную книжную торгов-
лю в Москве?» Іван Забєлін вважав, що лише всередині ХVІІІ століття 
торгівля книгами в Москві в основному зосередилася у двох спеціаль-
них лавках. Одна з них знаходилася в старовинному будинку на місці 
сучасного Історичного музею, друга — лавка петербурзької Академії 
наук — неподалік на Нікольській вулиці. Книги, привезені киянами до 
Москви, були невідомими в Росії: «Такой книги московской печати не 
бывало».

Відомо, ще Петро І посилав своїх людей в Україну для навчання друкар-
ській справі. Наприклад, на початку 1701 р. «отправлен был из москов-
ского Приказа книгопечатного дела в Киев и Чернигов книгопечатного 
дела знаменщик Михаила Дмитриев в книжные типографии для науче-

ния книжному печатному делу, составлять чернилы и всякому книжному 
урядству».

Неабияке значення мало те, про що писав російський вчений, про-
фесор Московського університету Федір Буслаєв: «Как литература мос-
ковская во второй половине ХVІІ века была под сильнейшим влиянием 
южно-русской, из которой она вносила в северо-восточную Русь западные 
идеи, так и живопись московская той эпохи, без сомнения, многими успе-
хами обязана мастерам южно-русским, произведениями которых были 
украшены как рукописи, так и старопечатные книги».

До речі, 1674 р. у Києві було створено й надруковано перший підруч-
ник вітчизняної історії «Синопсис», складений одним із місцевих пра-
вославних ієрархів, імовірно ректором Києво-Могилянської академії, а 
з 1656 р. — архимандритом Києво-Печерської лаври Інокентієм Гізелем 
(1600–1683). У цій книзі грунтовно викладалася історія України аж до 
70-х рр. ХVІІ століття. Скажімо, у третьому, київському виданні (1680) 
було вміщено матеріал про чигиринські походи та перемогу над турками, 
багато сторінок присвячено історії Києва. У «Синопсисі» йшлося про єд-
ність історії Великої, Малої і Білої Русі, про єдину державну традицію Ки-
ївської Русі й навіть про єдиний «руський» або «православно-російський 
народ». Аж до початку ХІХ століття «Синопсис» використовувався в Ро-
сії як офіційний підручник історії, а книгою «для народу» залишався ще 
довше. «Синопсис» фактично започаткував російський історичний нара-
тив. Скажімо, Василь Татищев називав його одним із основоположних 
джерел своїх поглядів. У свою чергу Михайло Грушевський віддав багато 
сил і часу розвінчанню «звичайної схеми „русскої“ історії», яку популяри-
зував «Синопсис».

Промосковський «Синопсис» всіляко підтримувався властями, про-
те на час його виходу в світ і популярності припадають гоніння на київ-
ські книги в Москві. Зокрема, у 1675 р. було постановлено, щоб із Києва 
«преосвященный архиепископ книг  н и к а к и х  в царственный град Мо-
скву на  п р о д а ж у  не присылал». Особливо жорстка політика щодо укра-
їнського книговидання характерна для періоду після Полтавської битви 
1709 р., коли вповні виявилася воля до перетворення української науки 
і освіти в провінційні, обмежені в правах порівняно з Москвою. У 1720, 
1727, 1728 рр. були видані укази, за якими московський Синод зажадав, 
щоб на Україні книжки видавалися не інакше, як за суворим порівнянням 
із російськими текстами. Київський митрополит Рафаїл Заборовський, 
який очолював Православну церкву в Малоросії, дістав указівку вилучити 
з усіх українських церков українські видання і замінити їх на московські.

Настали часи, коли в книжковій справі, як і взагалі в національній куль-
турі, малоросам, говорячи словами Михайла Грушевського, «прийшлося 
почути над собою московську зверхність, а з тим і видання і школи укра-
їнські взято під московську цензуру, дуже підозріливу і неприязну».
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Оскільки Київська друкарня продовжувала друкувати свої книги, не-
зважаючи на московську заборону, у 1766 і 1772 рр. велено було припини-
ти українські видання і слово в слово передруковувати московські. Між 
іншим, архимандрит печерський Зосима в 1769 р. просив у Синоду до-
зволу друкувати бодай букварі не московські, але йому було відмовлено. 
У 1775 р. Синод знову вимагав від митрополита Гавриїла Кременецького, 
щоб у виданнях Київської лаврської друкарні порівняно з московськими 
«ни малейшей разницы не было».

За словами Івана Огієнка, «давня фактична всеукраїнська академія, 
яка так енергійно працювала на духовну користь свого народу, потроху 
перетворилася у філію московської синодильної друкарні...»

Підсумовуючи сказане, зрозуміємо, що великий Іван Франко мав 
рацію, коли написав, що царі українськими руками прорубали вікно 
до Європи, щоб численні вікна в Україні до тієї самої Європи якнай-
щільніше позамуровувати. Професор Іван Огієнко дійшов висновку, 
що «українці принесли з собою всю свою велику культуру, і вплив їхній 
одбився на Москві на всьому житті» (Огієнко І. Українська культура. 
С. 133) У контексті цієї книги важливо відзначити, що наші предки 
приносили до Москви свою неповторну, самобутню релігійність, укра-
їнську душу з її живими емоціями, переживаннями, почуттями. Укра-
їнський письменник Іван Шишов, який мешкає в Москві, зазначає: 
«Виходило, що російська урядова й церковна верхівка охоче відчиня-
ла свої двері нашим культурно-освітнім діячам та при цьому ревниво 
ставилася до українського впливу на московський спосіб життя. Та хоч 
би яким відчайдушним був той спротив, а вплив української культури 
виявився досить потужним. Своєю діяльністю в Москві українські вче-
ні зробили справжній переворот у світогляді росіян, примиривши їх 
із західною наукою та суто українським православ’ям» (Шишов І. Са-
мозахист на чужині (з московської україніки) // Українська діаспора, 
1992. № 1. С. 48).

Наївно було б шукати повсюдну підтримку цього висновку в москов-
ських виданнях, але в сучасній російській літературі визнається: «Взага-
лі культура, відома сьогодні як російська, була у ХVІІІ і першій половині 
ХІХ ст. плодом спільної творчості еліт російської та української...» (Мил-
лер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском обществен-
ном мнении (вторая половина ХІХ в.). — СПб.: Алетейя, 2000. С. 32). Так 
само на Заході є історики, які поділяють цю точку зору. Скажімо, дослід-
ниця Ліа Грінфельд (США) стосовно ХVІІІ століття зазначає, що «не мен-
ше 50 процентів російських націоналістів першого призову були україн-
цями». Якщо навіть український вплив не розкривається повною мірою 
у сучасних фундаментальних працях з історії Росії, то в них нерідко хоча 
б коротко визнається, що Україна в ті часи стала «справляти серйозний 
вплив на культурну ситуацію в країні».

У цьому контексті не забудьмо, нарешті, що вперше в континенталь-
ній Європі Українська козацька держава реалізувала ідею конституціо-
налізму в Конституції Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 року («Пакти й 
Конституції законів та вільностей Війська Запорозького»). Насамперед, 
українська Конституція була історичним проривом у сфері вивільнення 
політики від свавілля, тоді як у тогочасній Україні під російською владою 
торжествувало не право, а сила.

На початку ХVІІІ століття Москва, яка нараховувала понад 180 тисяч 
жителів (а наприкінці століття — більше 200 тисяч), зберігала значення 
«першопрестольної» столиці (це визначалося тим, що Москва була най-
давнішою столицею Росії з головним престолом усієї держави. У місті 
знаходився патріарх), важливого політичного, релігійного, економіч-
ного і культурного центру, незважаючи на те, що Петро І — останній 
москвич, який управляв країною, — скасував патріаршество (1701) і пе-
реніс офіційну столицю до Петербурга (1712). У місті відбувалися коро-
нації російських імператорів. Майже всі центральні державні установи 
Росії (Сенат, Священний Синод, колегії, міністерства) мали в Москві 
свої відділення.

За Петра І перехід у Москву значних культурних і наукових сил із 
Києво-Могилянської академії продовжувався, про що свідчить яскравий 
приклад українського письменника, церковного і культурного діяча Фео-
фана Прокоповича. Здобувши освіту в академії, він учився в Італії, Швей-
царії та Німеччині, а після повернення в Україну понад десять років 
був професором і ректором Києво-Могилянської академії, де викладав 
поетику, риторику, філософію, математику, теологію. Саме він написав 
одну з перших історичних трагікомедій за сюжетами вітчизняної історії 
«Володимир», одразу поставлену на сцені Києво-Могилянської академії 
(вперше видана 1722 р. у Львові) і трактат «Про поетичне мистецтво». 
У 1711 р. Прокоповича було призначено ігуменом Києво-Могилянського 
монастиря, ректором академії і професором богослів’я. У 1713 р. ректор 
Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович уклав «Історію імпе-
ратора Петра Великого від народження його до Полтавської битви». У 
1715 р. Петро І викликав Прокоповича до Санкт-Петербурга для підго-
товки і проведення церковної реформи, в результаті якої на чолі церкви 
став Петро І. До 1720 р. Прокопович керував у Росії створенням «Духо-
вного регламента», що було утверджено 1721 р. На чолі Духовної колегії 
(Синоду) став київський учений Стефан Яворський, а віце-президентом 
був Феофан Прокопович. 7 травня 1724 р. Архієпископ Феофан Проко-
пович коронував дружину Петра І імператрицю Катерину Олексіївну. У 
1726 р. було видано працю Прокоповича «Коротка повість про смерть 
Петра Великого, імператора Російського».

Прокопович був автором першого російського варіанта теорії освіче-
ного абсолютизму, заснованого на ґрунті концепцій природного права й 
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суспільного договору, пристосованих до російського політичного кон-
тексту, а також вчення про освіченого володаря — «філософа на троні» 
(Історія української культури. Т. 3. С. 580).

До речі, нагадаю, що Гоголь читав книгу Юрія Самаріна «Стефан 
Яворський і Феофан Прокопович як проповідники», видану в Москві 
у 1844 р.

До Москви прибули професори Р. Краснопольський, О. Соколо-
вський, Г. Госкевич, А. Стресовський, М. Канський та інші, всього про-
тягом 1701–1763 рр. — до 95 професорів, з яких 18 були ректорами і 23 
префектами. З другої половини ХVІІІ століття українських професорів в 
Москві меншає, але тут працювали багато українських вчених, медиків, 
митців. Та ще пам’ятаймо, що зі збільшенням залежності України Москва 
стала місцем заслання чи навіть ув’язнення політичних і державних ді-
ячів. Зокрема, гетьмана Петра Дорошенка за наказом російського уряду 
було вивезено з України, і в 1677–1679 рр. він жив у Москві, а помер під 
Москвою.

Українські народні пісні, які любив слухати й співати Гоголь у Мо-
скві (за спогадами Сергія Аксакова, Осипа Бодянського, Михайла Макси-
мовича, записаними Пантелеймоном Кулішем).

Цих пісень — 35, їхні початкові куплети було опубліковано в ХVІІ томі 
Повного зібрання творів і листів М. В. Гоголя (С. 423–430).

Найулюбленішими у Гоголя були три пісні, які починалися так:

Ой бида, бида
Чайци небози,
Що вывела диткы
Пры бытій дорози!..
________//________
Ой ходыв чумак
Сим рик по Дону,
Та не було прыгодоньки
Николы ёму...
________//________
Ой у поли могыла
З витром говорыла:
Повий, витре, ты на мене,
Щоб я не чорнила...

Ще одній пісні Гоголь навчився у дитинстві:

У поли крыныченька,
Холодна водыченька, –
Там чумак волы наповае...

Успіння Пресвятої Богородиці на Покровці церква (знесено у 
1936 р.)

Її бачили і Гоголь, і Шевченко.
Побудована наприкінці ХVII століття. Василь Баженов ставив цю 

церкву в один ряд з храмом Василя Блаженного. За переказом Наполеон, 
вражений нею, вигукнув: «О, російський Нотр-Дам!»; імператор наказав 
врятувати храм від пожежі. Михайло Достоєвський надзвичайно високо 
цінував архітектуру церкви. Академік Дмитро Лихачов якось зізнався, 
що саме церква Успіння на Покровці, побачена ним у молоді роки, визна-
чила його шлях у науці, спонукала зайнятися дослідженням старовинної 
російської історії. Втім, храм Успіння на Покровці був, скоріше за все, ви-
твором... українського Майстра. Ось що пише про це москвознавець Лев 
Колодний: «Колокольня его возвышалась пятью шатрами! А всего над тра-
пезной и храмом колосилось восемнадцать глав, созвездие куполов, излу-
чающих сияние божественной красоты. Кто творец шедевра? Неизвест-
но. Подобные храмы строили на Украине, возможно оттуда приехал, как 
едут сейчас на заработки, неизвестный гений, малороссиянин-украинец». 
Додам лише, що український архітектор міг приїхати в Москву не «на за-
робітки», а разом із однією з офіційних делегацій від гетьмана Івана Мазе-
пи, які зупинялися в Малоросійському постоялому дворі на Покровці. 

Є дані, що на одній з капітелей церкви був напис: «Лета 7204 года 
(1695. — В. М.) октября 25 дня. Дело рук человеческих. Делал именем Пе-
трушка Потапов». На його честь названо один з прилеглих провулків — 
Потаповський. У Центральному державному архіві кінофотодокументів 
Росії зберігся документальний фільм, у якому зафіксовано варварське 
знесення церкви в 1936 р.

Училище малярства і скульптури Московського художнього това-
риства — див. «адресуйте мені в Москву» (р. 5, стор. 809).

Феодора студита церква біля Нікітських воріт — див. «адресуйте 
мені в Москву» (р. 5, стор. 809).

Фет Афанасій Афанасійович (1820–1892) — російський поет.
Закінчив Московський університет у 1844 р. Його професорами були Го-

голеві друзі Михайло Погодін і Степан Шевирьов.
Гоголь мимохідь зустрівся з Фетом у Погодіна. Фет згадував: «Все мы 

хорошо знали, что Николай Васильевич проживал на антресолях в доме 
Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на 
крыльцо Погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его 
горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, 
хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча». Трохи пізніше 
Фет передав свої перші вірші на суд Погодіну, а той показав Гоголю. Фет 
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одержав назад свої поезії зі словами Погодіна: «Гоголь сказав, що це без-
перечний талант».

Фет не любив Шевченкову творчість і не схвалював прихильного став-
лення до нього передової російської інтелігенції, зокрема Івана Тургенє-
ва. За свідченнями сучасників, Лев Толстой захищав поезію Шевченка 
від несправедливих нападок Фета.

У спогадах Фет розповідав зі слів своєї дружини, як організовано й 
швидко супроводжували прах Шевченка з Москви в Україну: «От Тулы 
жену мою на каждой станции догонял и затруднял в получении лошадей 
гроб Шевченка, сопровождаемый ассистентами, перевозившими тело 
его на юг».

Філарет (в миру Дроздов Василь Михайлович, 1782–1867) — святи-
тель, видатний ієрарх Російської Православної церкви, викладач, пропо-
відник і богослов, громадський діяч, митрополит Московський з 1826 р., 
тобто в гоголівські часи. Канонізований церквою. У 2004 р. мощі святи-
теля Філарета були урочисто перевезені з Троїце-Сергієвої Лаври у Храм 
Христа Спасителя.

Гоголь познайомився з Філаретом наприкінці 1848 р., коли за порадою 
Олександри Смирнової відвідав його. Відома думка Філарета про гоголів-
ську книгу «Выбранные места из переписки с друзьями»: «...Хотя Гоголь 
во многом заблуждается, но надобно радоваться его христианскому на-
правлению». Протягом останнього місяця свого життя Гоголь виявив 
підвищений інтерес до Філарета. Наприкінці 1851 р. він хотів його від-
відати, але свій намір не здійснив. У цей час писав Степану Шевирьову: 
«К митрополиту я хотел ехать вовсе не затем, чтобы беседовать о каких-
либо умных предметах, на которые, право, в нынешнее время поглупел. 
Мне хотелось только прийти к нему на две минутки и попросить молитв, 
которые так необходимы изнемогающей душе моей».

10 лютого 1852 р. у Прощену неділю Гоголь попросив графа Олександра 
Толстого передати свої рукописи святителю Філарету, щоб той визначив, 
що треба друкувати, а що не варто. Граф не взяв папери, кажуть, він по-
боювався ствердити в Гоголі думку про смерть. Та вийшло на гірше: з того 
дня Гоголь перестав виїжджати з дому. Більше того, він сам відібрав руко-
писи для спалення, в тому числі й другий том «Мертвых душ». Приблизно 
тиждень потому Толстой сам поїхав до Філарета і розповів йому про хво-
робу Гоголя та його піст. Філарет, слухаючи, просльозився й сказав, що 
його, Гоголя, порятунок не в пості, а в послушанні. Після цього Філарет 
нібито щоденно закликав до себе приходського священика Олексія Со-
колова і Гоголевого духовника Іоанна Никольського, розпитував їх про 
Гоголя і доручив їм передати хворому, що просить його виконувати при-
значення лікарів. Утім, 18 лютого Гоголь, як свідчив лікар Олексій Тара-
сенков, зліг і більш уже не вставав.

Філарет вніс значний вклад у створення маніфесту про звільнення се-
лян у 1861 р. Йому належить введення в науковий і практичний обіг тер-
мінів «гласність» і «перебудова». Щоправда, митрополит мудро поперед-
жав: «Усиленное стремление к преобразованиям, неограниченная, но 
неопытная свобода слова и гласность произвели столько разнообразных 
воззрений на предметы, что трудно между ними найти и отделить луч-
шее и привести разногласие к единству. Было бы осторожно как можно 
менее колебать, что стоит, чтобы перестроение не обратить в разруше-
ние» (виділено мною. — В. М.).

До речі, у Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. знаходимо но-
татку про «время ломок, перестроек, вечных переправок и переделок».

Філіпповський провулок — див. «адресуйте мені в Москву»  
(р. 5, стор. 774).

Флетчерівська історія — див. «У Москві у мене є приятелі та друзі» 
(р. 3, стор. 325–326, 330–331,333).

Флігель — у Володимира Даля: «Строение сбоку главного дома, в од-
ной связи, или отдельное». Крило будинку, або окремо зведена другоряд-
на будівля, що входить у садибний комплекс і композиційно підпоряд-
кована головному будинку. Сучасник розповідав: «В каждом владении, 
кроме главного дома, выходившего на улицу или в переулок, во дворе 
существовали так называемые „флигеля“, которые и отдавались внаймы 
квартирантам».

Микола Берг згадував, що влітку 1851 р. він приїхав на дачу до Степана 
Шевирьова в селі Троїцькому на Казанській дорозі: «...Мне был предложен 
для житья уединённый флигель, окруженный старыми соснами. Гоголя вов-
се не ждали. Вдруг в тот же день после обеда подкатила к крыльцу наёмная 
карета на паре серых лошадей и оттуда вышел Гоголь... Явившийся хозяин 
просил меня уступить Гоголю флигель, которого я не успел даже и занять... 
Гоголь перебрался ту же минуту во флигель со своими портфелями».

Коли у 1840 р. Гоголь заходив до Петра Вяземського, той жив у флігелі 
будинку у Чернишевському провулку.

Флора і лавра церква біля М’ясницьких воріт (тепер — вулиця 
М’ясницька, 23) — Гоголь бачив її, коли бував на М’ясницькій вулиці. Відо-
ма з 1547 р. У 1620 р. була дерев’яною, 1657 р. поруч побудовано цегляну 
церкву, що й збереглася до ХХ століття. Оновлено в 1851 р. Реставровано 
в 1900–1901 рр. Закрито в 1932 р., знесено в 1935 р.

Фонвізін Іван Олександрович (1796–1853) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 754).
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Харчевня — у гоголівські часи була фактично трактиром нижчого роз-
ряду. Розрахована на простих, небагатих людей, у тому числі селян, які 
приїжджали до Москви в своїх справах. Простацьку обстановку в цьому 
закладі добре передає картина Віктора Васнецова «Чаювання в харчевні» 
(1874).

У Гоголевого сучасника історика Олексія Малиновського зустрічаємо та-
кий опис московської харчевні:

«В харчевнях содержат всякий харч вареный, печеный и жареный для 
простого народа, а на утоление жажды позволяется харчевникам прода-
вать только полпиво и квас. Харчевни, белыми называемые, для помеще-
ния приходящих обедать за столом не могут занимать более трех горниц, 
включая в то число и ту, где готовится кушанье. Есть и черные харчевни в 
виде лавочек, там не готовят щей, а продается кусками в мясоед вареное 
мясо, в пост же рыба. Содержатели сих последних имеют своих разнос-
чиков, с которыми рассылают разные съестные припасы на лотках для 
продажи по улицам и рынкам».

20 березня 1858 р. Шевченко занотував у щоденнику: «Зашёл в харчев-
ню, напился чаю с кренделями». Очевидно, це була «біла» харчевня, де 
можна було не тільки випити й чаю з кренделями, а й спробувати, скажімо, 
варення. В середині ХІХ століття в Москві налічувалося 120 харчевень.

Харчування в Москві — див. «Я в Москву приїхав» (р. 1, стор. 126–129).

Хомяков Олексій Степанович (1804–1860) — російський поет, філо-
соф і публіцист, один із лідерів слов’янофілів. Був одружений з Катери-
ною Язиковою, сестрою Гоголевого друга, поета Миколи Язикова. Гоголь 
познайомився з Хомяковим у Москві у лютому 1840 р. на вечорі у Дмитра 
Свербєєва.

Іван Аксаков писав, що у своїх творах Хомяков висловив «ціле 
слов’янське віросповідання». За словами Сергія Єфремова, Хомяков 
«був одним з найвиразніших теоретиків слов’янофільства, що поклав 
підвалини під його теорію». На думку Петра Струве, «Хомяков, самый 
универсально образованный русский человек и самый всеобъемлющий 
ум, какой произвела Россия ХІХ века». Сергій Аксаков, підкреслюючи різ-
нобічні таланти Хомякова, говорив, що з нього можна викроїти десять 
чоловік. Олександр Герцен так характеризував Хомякова: «Ильей Муром-
цем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей 
Степанович Хомяков... Ум сильный, подвижный, богатый средствами и 
неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он 
горячо и неутомимо проспорил всю жизнь... Необыкновенно даровитый 
человек, обладавший страшной эрудицией...»

Гоголь зустрічався з Хомяковим у липні 1847 р. в Емсі та Остенді. У 
серпні він провів його в Англію. У зв’язку з цим писав Олександру Толстому: 

«Хомяков между прочим, привез с собой катехизис, отысканный им на 
греческом языке в рукописи, и перевод его на русский, тоже в рукопи-
си. Катехизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не была доселе 
так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы. Все в 
таком виде и в такой логической последовательности, что может сильно 
подействовать на немцев и англичан. По моему мнению, на французский 
язык его не следует вовсе переводить. Французов могут познакомить с 
ним немцы и англичане своими собственными сочинениями, которые, 
без сомнения, появятся не в малом количестве по поводу этой книги в 
той и другой земле».

Втім, насправді за новознайдений катехизис Хомяков видавав власний 
твір «Церква одна», який було видано вже після його смерті — у 1864 р.

У 1839–1840 рр. Гоголь, перебуваючи у Москві, став свідком салонних 
сутичок Хомякова з західниками. Іван Тургенєв, який був одним з актив-
них опонентів Хомякова, зафіксував ці моменти боротьби. Скажімо, 18 
лютого та 1 березня 1840 р. у Єлагіної: «Кончил вечер в споре с Хомяковым 
и с Киреевским»; «Спор с Хомяковым и Киреевским о праве естествен-
ном». В обох випадках був присутнім і Гоголь, але в суперечки він не втру-
чався. Катерина Хомякова писала брату Миколі Язикову: «Все здесь на-
падают на Гоголя, говоря, что слушая его разговор, нельзя предполагать 
в нем чего-нибудь необыкновенного, Иван Васильевич Киреевский, что 
с ним почти говорить нельзя: до того он глуп. Я сержусь за это ужасно. У 
них кто не кричит, тот и глуп». Тобто, генію відмовляли в розумі, тому що 
він не хотів однозначно стати на чийсь бік...

У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «Вопросы 
Хомякову: О крестьянах: вольных, господских, казенных и удельных, их 
внутренным быте, правлении, правах и преимуществах, состоянии нрав-
ственности и духе, как результате [всего] быта».

У січні 1850 р. Хомяков писав з Москви історику Олександру Попову: 
«Гоголь очень весел и, следовательно, трудится». У цьому ж місяці та році 
Гоголь став хрещеним батьком сина Хомякова. 4 березня 1850 р. Гоголь 
читав Хомякову й Юрію Самаріну першу главу другого тому «Мертвых 
душ».

Поет Гліб Глинка (1903–1989) писав, проживаючи у Філадельфії:

...Арбатская немая глушь
Нависла памятью былого.
Здесь Гоголь в доме Хомякова
Читал страницы «Мёртвых душ».

Гоголь тяжко пережив смерть Катерини Хомякової у січні 1852 р. Хо-
мяков свідчив: «На панахиде он сказал: „Все для меня кончено!“ С тех 
пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер 
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религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, по-
прекая себя в обжорстве».

14 лютого 1852 р. Гоголь, за словами Хомякова, заявив: «Надобно меня 
оставить, я знаю, что должен умереть».

Шевченко позитивно ставився до нелегального вірша Хомякова: 
«Тебя призвал на брань святую...» («России»), написаного у червні 
1854 р. під час Кримської війни (в легальній пресі опубліковано тільки 
у 1860 р. після смерті Хомякова). Цей вірш ходив у рукописних списках 
і відразу став надзвичайно популярним завдяки критиці миколаївської 
Росії.

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Бесчестной лести, лжи тлетворной
И лени мёртвой и позорной
И всякой мерзости полна!

Петро Бартенєв писав: «Это стихотворение, разошедшееся в списках, 
пробудило негодование не только петербургских властей, в особенности 
наследника престола, но и многих москвичей... В марте 1856 г. новый го-
сударь (Олександр ІІ — В. М.) приказал ему (Хомякову) обрить бороду и 
никому не читать своих произведений».

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.

Особливої уваги заслуговує віртуальне перетинання Шевченка та Бо-
дянського в оцінці цього твору. Шевченко переписав «сумний цей вірш» 
у свій щоденник 4 вересня 1857 р. під назвою «Кающаяся Россия», а 16 
квітня 1858 р. «прекрасний вірш Хомякова» вже вдруге записав у щоден-
ник поета Григорій Галаган.

Зовсім інакше сприйняв цей твір Бодянський, який познайомився з 
ним ще в 1854 р. 19 червня професор записав у щоденнику:

«Слышу, что А. С. Хомяков за свои стихи по случаю войны с Турцией, 
написанные и обращенные к России, получил не только замечание от 
правительства через генерал-губернатора, но даже взята, говорят, под-
писка или же просто честное слово ничего не распространять из своих 
стихотворений прежде, нежели одобрит их петербургская цензура, в 
которую он должен их представить... Правда, они чрезвычайно звучны, 
проникнуты неподдельным жаром любви к родному, но тем не менее 

большинству не могли прийтись по нутру, потому что заключают в себе 
упреки, хотя и справедливые, но совершенно неуместные, безвременные, 
в ту пору, когда всё и все устремились к делу и деланию великому, может 
быть, единственному в летописях мира. Тут не до исчисления гадостей, 
которых и у нас, как у всех смертных, довольно и не до забот об истре-
блении их».

Бодянський іронічно зауважив, що вірш слов’янофіла Хомякова при-
пав до душі всім так званим московським західникам, які підносили його 
до небес, і наодинці записав: «Если, несмотря на недостоинство своё, мы 
всё-таки избраны.., если нас

За братьев Бог зовёт
Бороться крепкой бранью,

то, разумеется, либо недостатки наши не так еще велики, как они кажутся 
обличителю, либо же, если и так, Богу угодно клин клином выколотить» 
(Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857. С. 134–135).

Отже, Бодянський вважав, що Хомяков у своєму критичному пафосі 
зайшов надто далеко і дорікав йому за несвоєчасність емоційної критики 
пороків миколаївського царювання. Він називав Хомякова «вискочкою» 
і нищівно зауважив: «Ясно, что ему хотелось чем-нибудь в такую высокую 
минуту отличиться от других в своём стихотворении, чтобы могло обра-
тить на себя всеобщее внимание. Проделка не удалась; кроме весьма не-
многих, связанных с певцом узами приязни и родства, стихи его были 
встречены всеми, в обеих столицах, без малейшего сочувствия, с явным 
и громким неодобрением...»

Бодянський з явним задоволенням цитував у щоденнику поетичну від-
повідь Хомякову та йому подібним графині Євдокії Ростопчиної:

И грех и стыд вам, лжепоэты,
Клеветники Руси Святой...

Шевченко познайомився з Хомяковим 25 березня 1858 р., коли напе-
редодні від’їзду з Москви заїхав увечері до Олександра Кошелєва на По-
варську вулицю. Поет не розповів у щоденнику про розмову з Хомяковим, 
але це зовсім не означає, що він його проігнорував, як дехто писав, а ско-
ріше за все Шевченко захопився тоді декабристом Сергієм Волконським. 
Знаючи про прірву між Шевченком і Хомяковим, акцентую увагу не на 
ній, а на тому, що поет у Москві мав змогу зустрітися з ідеологічним ліде-
ром слов’янофільства, своїми очима побачити талановиту людину.

Іван Дзюба наголошує на тому, що Шевченко і Хомяков зверталися 
часто-густо до одних і тих самих фактів і питань російського суспільства, 
життя народів Російської імперії (у ряді випадків навіть одночасно), але 
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давали відмінні оцінки й розуміння цих фактів і питань, виявляючи нео-
днаковість громадянських позицій, ідеологій, творчих мотивів. Фактич-
но, вони часто мимоволі «полемізували» між собою, навіть коли один про 
одного не знали або не пам’ятали, — і в цьому відбилася глибина їхнього 
об’єктивного, позаособового протистояння як представників і співтвор-
ців дедалі розбіжніших світоглядів, а також і як послідовних речників ан-
тагоністичних суспільно-політичних таборів.

У цьому контексті зустріч Шевченка з Хомяковим у Москві набирає 
знакового характеру й не повинна забуватися.

На думку сучасних дослідників, «Шевченко швидко збагнув реакційність 
слов’янофільської ідеології та політичної практики змикання з клерикаль-
ним обскурантизмом, яке й висміяно у вірші „Умре муж велій в власяни-
ці...“, де Хомякова прирівняно до мракобісів на зразок Аскоченського та 
митрополита Григорія» (Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у дванад-
цяти томах. Поезія 1847–1861. Т. 2. К.: Наукова думка, 2003. С. 741–742).

Справді, Шевченко залишив убивчу характеристику Хомякова у вірші 
памфлеті «Умре муж велій в власяниці» (1860), який є сатиричним від-
гуком на смерть митрополита петербурзького і новгородського Григорія 
(Постникова Георгія Петровича), відомого своїми випадами проти осві-
ти, науки, преси, й, зокрема, проти малюнка жіночого плаття з візерун-
ками у вигляді хрестика. У вірші, що пародіює «надгробний плач», діс-
талося і видавцеві реакційно-монархічного журналу «Домашняя беседа» 
Віктору Аскоченському, і Хомякову, 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 юпкоборцеві 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 ди-

вовижною проникливістю визначив деякі головні реакційні риси 
слов’янофільства взагалі і Хомякова зокрема: орієнтація на патріар-
хальну, зрештою, міфічну Русь; протиставлення „православної“ Мо-
скви як, мовляв, осередка „руської думки“ зіпсутому Петербургові як 
джерелу революційних ідей; квасний, перебраний над усяку міру патрі-

отизм; така ж надмірна ревність о православ’ї (саме тоді Хомяков ви-
магав „неизбежного исполнения обряда“ в навчальних закладах); під-
міна суспільно-політичної критики абстрактним морально-релігійним 
каяттям...»

У 2004 р. у Даниловому монастирі було встановлено пам’ятну дошку: 
«Памятная доска установлена в честь 200-летия А. С. Хомякова по благо-
словению патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ».

Похований на Новодівочому кладовищі навпроти Гоголя.

Хохловка (тепер — Хохловська площа та Хохловський провулок в Бас-
манному районі Москви) — поселення українців (хохлів) у ХVІІ століт-
ті. Його виникнення, напевне, пов’язане з близькістю до Маросейки, де в 
ХVІІ–ХVІІІ століттях знаходився Малоросійський постоялий двір. У Хох-
ловському провулку збереглася садиба дяка І. Українцева з палатами ХVІІ 
століття (буд. № 7), в якій з 1770 р. знаходився Архів Колегії закордонних 
справ.

Гоголь бував у цьому районі міста.

Цвєтной бульвар — у Міщанській дільниці міста (тепер Тверський 
і Міщанський райони), між Трубною і Самотьочною площами. Виник у 
1830-х рр. як Трубний бульвар після поміщення річки Неглинної в під-
земний колектор і утворення Трубної площі. В 1851 р. одержав назву 
за квітковим базаром, перенесеним сюди в 1850 р. з Театральної площі.

Гоголь, очевидно, бував на бульварі, коли він мав назву Трубний. 27 
квітня 1861 р. Цвєтним бульваром провезли домовину з прахом Шевчен-
ка дорогою з Миколаївського вокзалу до Арбатської площі. 

Цих Володимир Францович (1805–1837) — уродженець Харківської гу-
бернії, за походженням з Угорщини або Чехії, вихованець Катеринослав-
ської гімназії і Харківського університету. У 1833 р. видав у Харкові книгу, 
повна назва якої виглядала так: «Решение вопроса по причине беспрес-
танного умножения массы исторических сведении и распространения 
объема истории не оказывается ли нужным изменить обыкновенный 
способ преподавания сей науки, и какой он должен быть именно, как 
вообще, так и особенно в университетах? Рассуждение, написанное кан-
дидатом Владимиром Цыхом для получения степени магистра по части 
исторических наук». Праця виявила чималі знання автора та його орі-
єнтацію на досягнення німецького любомудрства. Навесні 1834 р. про-
фесійного історика Циха було призначено екстраординарним професором 
загальної історії в Університеті Святого Володимира в Києві, тобто він 
зайняв місце, на яке претендував Гоголь.

Саме з цим пов’язані згадки про Циха у тодішніх Гоголевих листах до 
Максимовича: «Что ты пишешь про Цыха?» (березень 1834 р.); «Ты зна-



692

Гоголiвська Москва

693

Розділ 4. «Москва моя батьківщина»

ешь Цыха? Кто этот Цых?» (травень 1834 р.); «Я не могу также понять 
и Брадке. Давши слово Жуковскому ожидать меня далее целый год и не 
отдавать никому кафедры всеобщей истории, и через месяц отдать её 
Цыху» (червень 1834 р.). Тоді ж — у листі до Погодіна: «Что это за Цых? 
Откуда он и как он взялся? Я имени его ещё нигде не встречал в литера-
турном мире».

Згодом Володимир Цих був ординарним професором загальної історії та 
ректором Університету святого Володимира.

Чай у Москві — Гоголь багаторазово зустрічався з небувалою москов-
ською пристрастю до чаю, зокрема, у сім’ях, де жив довгий час, — у По-
годіна і Тализіна, в інших московських домах. Утім, схильність до чаю 
Гоголь привіз з дому. У приписці для сестри до листа, відправленого ма-
тері у лютому 1831 р., він, зокрема, зазначав: «Мысль моя всегда с вами. 
За чайным столиком, за обедом, я невидимкою сижу между вами...»

Письменник знав, що чаювання розливалося по всій Росії і в «Мертвых 
душах» згадав, як у загальну залу губернського готелю «купцы по торговым 
делам приходили... сам-шест и сам-сём (вшестером і всемером. — В. М.) 
испивать свою пару чаю», а «пара чаю» — це великий фарфоровий чай-
ник із міцною заваркою та величезний чайник з крутим кип’ятком.

В іншому місці «Мертвых душ» у сюжеті з чаєм, особливо виявляється 
позамежна скнарість Плюшкіна:

«– Да, мне пора! — произнес он, взявшись за шляпу.
— а чайку?
— Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.
— Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник 

до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. 
Прошка! Не нужно самовара!»

Гоголь цікавився лікувальними властивостями чаю. У 1839 р. писав 
сестрі Ганні Василівні: «...советую тебе пить вместо чаю по утрам 
посылаемую при сем мяту. Ее нужно настаивать так же, как и чай». 
У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. знаходимо помітку: «Чай 
акаций... в лихорадке. Цветы сирени, чай, женщинам, потерявшим ме-
сячное течение крови». Миколі Язикову радив улітку 1846 р.: «Пей чай и 
всё утро на воздухе прохаживайся побольше...»

У листі до Єлизавети Черткової у червні 1839 р. знаходимо жартівливі 
рядки, з яких видно, що Гоголю запам’яталося чаювання у Черткових:

«Странная вещь. как только напьюсь чаю, в ту же минуту кто-то не-
видимкой толкает меня под руку писать к вам, и Елисавета Григорьевна 
не сходит ни на минуту с мыслей. И отчего бы это?.. Вы, верно, знаете, 
отчего вы живее в моих мыслях после чаю. Верно, вы один раз, пив-
ши его, вообразили, что льете мне его на голову, и вылили вашу чашку 
на пол... Или может быть ваша Лиза, взявши чашку с чаем и приготов-

ляясь пить, закричала во весь голос: Ах мама, вообрази, здесь в чаш-
ке сидит Гоголь! Вы бросились с места и вскрикнули: Где Гоголь? Лиза 
принялась ловить ложечкой в стакане и закричала вновь: Ах, это не Го-
голь, это муха! И вы увидели, что это была, точно, муха и может быть в 
эту минуту сказали: Ах, зачем эта муха, которая так надоедала мне, уже 
далеко от меня. Словом, что-нибудь верно случилось, иначе мне бы не 
было такого сильного желания писать к вам именно после чаю. Вы мне 
обыкновенно представляетесь сидящею в креслах, в ваших креслах. Но 
после чаю вы стоите возле меня живо, опершись на спинку стула, и как 
будто что-то говорите. Почти так, как, помните, один раз вы сказали 
или может даже подумали так, что сосед ваш вовсе не слыхал, а услышал 
я. Вы сидели у окна, ваши губы едва шевельнулись или почти не ше-
вельнулись. Вы мне лучше и чаще представляетесь в эту минуту. Словом, 
хотя мне чай вреден, но я буду его пить чаще, чтобы иметь подобные 
минуты».

Чай у Москві з’явився у ХVІІ столітті: «Что же касается до чая, то 
последний только при царе Михайле Федоровиче появился в первый 
раз в России, как редкость и новость. Он был прислан в дар царю от 
монгольского государя, и во второй половине ХVІІ столетия знатные 
лица употребляли его как лекарство, приписывая ему целительную 
силу». Та століття потому — з середини ХVІІІ століття чай уже став на-
ціональним напоєм, а в наступному столітті москвичам здавалося, що 
чай був завжди. Скажімо, відомі офіційні дані про те, що в 1846 р. у 
майже двохстах московських трактирах було випито близько 200 ти-
сяч фунтів чаю на суму більш як півмільйона рублів сріблом, а цукру 
вжито майже 40 тисяч пудів на суму понад 30 тис. рублів сріблом. Якраз 
у цей час Віссаріон Бєлінський писав: «В Москве много трактиров, и 
они всегда битком набиты преимущественно тем народом, который 
в них только пьёт чай... Это народ, выпивающий в день по пятнадца-
ти самоваров, народ, который не может жить без чаю, который пять 
раз пьёт его дома и столько же раз в трактирах». Якщо йшлося про 
п’ятнадцять самоварів на день на одного відвідувача трактиру, то це 
забагато, якщо про весь трактир — замало, але по суті Бєлінський мав 
рацію. Ніхто не в змозі був порахувати, скільки чаю випивалося в сі-
мейному колі.

Сучасник писав: «Бывали ли вы в доме чисто русском, где хозяин не 
прячется от посетителей, где перед вашими глазами не сядут за стол, не 
пригласив вас разделить хлеба-соли, „чем Бог послал“? Тут никакое под-
чеванье не обойдется без чаю; им оно начнется, как следует, по порядку, 
и им же нередко кончится, на дорогу. Хозяева только что отпили, вы при-
шли, когда самовар уже снялся со стола, но это не помешает ему закипеть 
снова и явиться для услаждения беседы, и вы будете пить не одни: любез-
ность хозяев посоответствует вам. Никакие оговорки не избавят вас от 
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обязанности присесть к самовару: погода холодная, сырая — вы, конечно, 
прозябли, следовательно, вот законная причина согреться; будь тепло в 
20 градусов — все-таки есть повод пить чай для прохлаждения. Словом, 
во всякий час и всякое время года у истого москвича чай предлагается 
каждому гостю».

Здається, в жодному іншому місті світу не було такого культу чаюван-
ня. Воно завжди було чимось на зразок ритуалу, священнодії, без чого 
не міг обійтися жоден москвич. Відомий сучасний лінгвіст Володимир 
Єлістратов зараховує цей ритуал до системоутворюючих елементів ро-
сійської державності: «Если несколько полемически заострить мысль, 
я утверждаю примерно следующее: знание нескольких десятков колен 
соловьиного пения, запах свежего навоза под полозьями саней, ежед-
невное чаепитие в течение ста лет в 17.00, умение предсказывать по-
году по звону деревянного чурбачка, искусство резать расстегай и т. д. и 
т. п. — вот суть составляющие, сделавшие Россию грандиозной, великой 
страной...».

Чай у Москві називали «п’ятою стихією», пили декілька разів на день, а 
то й взагалі без ліку. Навіть у богомольців існувала традиція — попити чаю 
в трактирі біля застави перед виходом із Москви. Це називалося «Москву 
повыполоскать» перед святою дорогою.

Тим паче, вдома дорогого гостя завжди частували саме чаєм. Тради-
ційне московське шанування гостей чаєм описав Гоголів приятель поет 
Петро Вяземський:

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!..

Здається, виключенням у всій Москві був Гоголів друг Бодянський. Куліш 
свідчив: «Чи з гігієни, чи з якої іншої уваги, не пив наш Ісько Материнка 
чаю (а де ж його й пити б, як не в Москві?)» (виділено мною. — В. М.). 
Судячи з усього, сталося це не відразу, бо в грудні 1837 р. Бодянський пи-
сав Погодіну з Праги, як про давно відоме: «Вы знаете, что я пью только 
чай, квас и воду: квасу здесь нет и даже никто не ведает что это такое; от 
чаю я отказался и остался при одной воде...» Можливо, саме з тих часів 
і залишився Бодянський на одній воді, яку з лікувальною метою випивав 
по декілька склянок на день.

Куліш розповідав про комізм домашньої колізії, який полягав у тому, 
що дружина Бодянського не уявляла своє життя без чаю: «Марфа ж Ні-

кітішна любила чай, мов китаїня, і пила мало не ввесьденечки. Як при-
ходив який гість до її затворника (а він любив одвідини людей поваж-
них), вона дивилась крізь щілину в дверях, який він, той гість. Куліша 
ж вона любила, а й надто ще його пані, що потім уславилася яко Ганна 
Барвінок оповіданнями з народних уст, і вдостоювала чаєпиття з нею 
самою не то їх обох у парі, та й самого його, так що, не перебиваючи 
бесіди земляків, приносила сама гостеві чай. Як же прийде, бувало, хто 
інший, Марфа Нікітішна подивиться в щілину: «Нет, не ндравицця!», — 
скривиться і не пішле гостеві чаю. Хто ж був їй по смаку, тому зараз 
посилає; а чай у неї — мушу сказати — був препахущий. Раз Куліш сидів 
у Бодянського з Костомаровим. Чаю не подано: Костомара Марфі Нікі-
тішні не пондравивсь; а через приятеля й сам Куліш не вдостоївсь тоді 
від неї честі» (Куліш П. Твори в двох томах. Т. 2. — К.: Наукова думка, 
1994. С. 683).

Зовсім інакше, тобто справді по-московському, ставився до чаю Ми-
хайло Щепкін. Олександра Щепкіна (Станкевич) згадувала про нього: 
«Спокойно расположившись в кресле, с сигарой в небольшой и полной 
руке, он тихо улыбался, прихлебывая из стакана чай (который всегда был 
его любимым напитком)...» Тема чаю неодноразово виникала в листуван-
ні Щепкіна. Скажімо, 29 листопада 1829 р. він послав Михайлу Погодіну 
такий чотиривірш:

«С днём ангела вас поздравляю,
Наливки посылаю.
К обеду будете ль, не знаю,
А чай пить верно ожидаю».

Цікаво, що наступного дня після прем’єри «Ревизора» в Москві 26 
травня 1836 р. у листі до виконавця ролі городничого в Петербурзі, ар-
тиста Івана Сосницького Щепкін побіжно згадав про спектакль, зате ба-
гато писав про... чай, який вислав: «Чай, смею уверить, превосходный; я 
отправил чай без письма...» Здивований Сосницький свій лист-відповідь 
починав так: «Скажи пожалуйста, ленивый кабан, разве можно так пи-
сать к человеку, который интересуется знать об успехе пьесы? Я из твоего 
письма только и узнал, что „Ревизора“ сыграли и чай выслан». Сосниць-
кий докоряв, що до нього звернувся Гоголь, а він нічого не міг повідоми-
ти йому про прем’єру: «Он справшивает меня: „Ну что?“ А я ему отвечаю: 
„Чай выслан, но без письма“. Тот вытаращил глаза на меня, думал, не по-
мешался ли я...»

У березні 1848 р. у листі до синів у Берлін Щепкін вибачався, що тра-
диційно не вислав їм чаю: «Я виноват, что чаю вам до сих пор не выслал. 
Право, так заработался, что было не до чаю... Но с будущей почтой не-
пременно вышлю». Отже, москвич Щепкін не уявляв себе без чаю, і Го-
голь це відчув повною мірою, коли гостював у нього.
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Чай заварювали дуже міцний, настоювали і пили гарячий, «щоб об-
пікав губи», за один раз випивали чимало. Справжні любителі чаю не до-
пускали розведення його вершками чи будь-чим іншим, не дозволяли собі 
закурити сигару за чаюванням. Усе, що відвертало від чаю, гурмани засу-
джували, а цукор завжди вживали вприкуску, розуміючи, що він призна-
чений для підсолоджування, а не для розсироплювання чаю. Від погано 
завареного чаю, «через який Москву видно», бувалі москвичі делікатно 
відмовлялися, так само, як і від напою, налитого в чайник, — вважалося, 
що справжній чай можна пити лише з самовара. (До речі, в ті часи чай-
ник називався «посудиною», а його нинішнім іменем величали любителя 
чаю.) Більшість москвичів у ті часи були чайниками. «Хіба це чай? — го-
ворили в Москві з усмішкою про напій з чайника. — Так, тяганина одна. 
Ні на бесіду не настроює, ні на сердечність. Інша річ, самовар! За ним 
розсядешся, перехрестишся, гудзичок розстебнеш... А за посудиною тво-
єю що? За нею навіть соромно сидіти солідній людині. Ні сімейності в 
ній, нічого...» Самовари в Москві з’явилися наприкінці ХVІІІ століття, а у 
Гоголеві часи були майже в кожній сім’ї. Сучасник писав: «Из москвичей 
редко найдёте бедняка, у которого не было бы самовара. Иной бьётся как 
рыба об лёд, в тесной каморке его нет ни одного неизломанного стула 
(хоть их всего-то пара): а ярко вычищенный самовар красуется на самом 
видном месте, составляя, может быть, единственную вещь, какою владе-
ет хозяин». Читаємо у того ж Вяземського:

Самовар родной, семейный наш очаг,
Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ...

Або у Пушкіна:

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар...

Гоголь добре знався на повсякчасному московському чаюванні й якось 
у березні 1843 р. нагадав з Риму Сергію Аксакову: «...Ко мне можно писать, 
не дожидаясь никакого расположения или удобного времени, а в сумато-
хе, между картами, перед чаем...» У сім’ї Аксакових, як і в інших москов-
ських сім’ях, був чайний стіл, який Гоголь ігнорував, будучи в поганому 
настрої. Григорій Данилевський згадував щодо вечора 31 жовтня 1851 р.: 
«Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошёл в себя и по-
чти уже не принимал участие в общей, длившейся беседе».

У спогадах Івана Панаєва є навіть таке свідчення. У Петербурзі Гоголя 
запросили до викладача Олександра Комарова: «В ожидании Гоголя не 
пили чай до десяти часов, но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному 
столу без него. Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от 
чая, говоря, что он его никогда не пьет...» Очевидно, що в цьому випадку 

Микола Васильович просто не став шукати причину для відмови приєд-
натися до компанії, тим більше, що «от ужина... он также отказался. Вина 
не хотел пить никакого...»

З друзями Гоголь смакував чай, який був неминучим і на званому чо-
ловічому обіді, і під час зустрічі з дамами. Скажімо, після іменинного обіду 
в погодінському саду 9 травня 1840 р. увечері до Гоголя приїжджали пити 
чай Євдокія Єлагіна, Катерина Свербєєва, Катерина Хомякова, Єлизаве-
та Черткова. Сергій Аксаков розповідав про подібний вечір у Погодіна 
на початку травня 1842 р.: «Перед своими именинами, по случаю пре-
красной погоды, еще до приезда матери, Гоголь пригласил к себе в сад 
некоторых дам... Я слышал потом, как дамы говорили, что Гоголь был 
чрезвычайно любезен и остроумен. Наконец пошли пить чай; сделалось 
холоднее. Гоголь подавал всем дамам салопы и услуживал, как умел. По-
сле чаю воротились в комнату...» Коли 12 травня 1850 р. Бодянський 
прийшов у гості до Гоголя, той запропонував йому чаю, але професор від-
мовився: «Його я ніколи не п’ю».

Гоголь за тиждень до смерті вранці вживав хліб або просфору, яку за-
пивав липовим чаєм.

Чемодан — у словнику Володимира Даля «кожаный дорожный баул, 
сундук, укладка». Додам, що в ті часи чемодан міг бути також із фанери. 
Гоголь приїжджав у Москву з чемоданами. Якось писав: «Уведомьте, по-
слали ли вы с привозившим коляску чемодан ко мне или нет. Мне сегод-
ня понравился один чемодан и чуть было не купил; но, вспомнивши, что, 
кажется, хотели переслать ваш, решился до времени обождать». Тарас 
Шевченко, знаходячись у Москві, у Щепкіновій оселі, 19 березня 1858 р. 
написав у листі до Михайла Лазаревського про Павла Овсянникова, який 
мав придбати для нього чемодан: «Я не знаю, чи купив він мені чемодан, 
чи ні. Якщо купив, то нехай хоч соломою напха та пришле, а то доведеть-
ся в Москві куповать». Про поетову зустріч із Овсянниковим у Москві 
відомостей немає. Від’їжджаючи з Москви 26 березня, Шевченко про че-
модан не згадав, а написав так: «... Забравши свою мизерию, поехал я к 
железной дороге...»

Чертков Олександр Дмитрович (1789–1858) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 757).

«Чигрине, Чигрине...» — вірш Шевченка, написаний 19 лютого 
1844 р. у Москві. Без нього для українців розуміння тогочасної Москви 
буде неповним.

У Гоголевих нотатках гетьманська столиця Чигирин з’являється при 
читанні ним книги І.-Б. Шерера «Хроніка Малої Росії, або Історія запо-
розьких козаків України», виданої в Парижі у 1788 р. Гоголь записав, 
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що Михайло Хмельницький «был секретарём или, лучше, принимате-
лем у старосты Чигиринского Ивана Даниловича». І ще: «Староство 
Чигиринское было очень значительно»; «Субботово было подарено 
Хмельницкому Михаилу Чигиринским покойным старостою. Чаплин-
ский притеснил и отнял его у Хмельницкого». Читаючи книгу Г. де Бо-
плана «Описание Украины» (Петербург, 1832), Гоголь лапідарно зано-
тував ключове слово: «Чигирин». У дванадцятій главі «Тараса Бульбы» 
назву стародавнього міста Чигирина Гоголь використовує як своєрід-
не знакове узагальнення разом з Глуховим, Батурином, Переяславом.

Серед українських історичних пісень і дум, зібраних Гоголем, була й 
пісня, що починалася так:

 «Славна стала, славна стала та Чигриньска рада,»
Що всіей Украині далася порада.
 Славна стала, славна стала та Чигриньска січа,
Що побито католиків з Подолья, з Поричья.
 Славна стала, славна стала та Чигриньска хмара,
Що кравчина католикам похмілье задала».

Коли в лютому 1844 р. Шевченко у Москві створив «Чигрине, Чигри-
не...», Гоголь писав з Ніцци Миколі Язикову:

«Есть средство в минутах трудных, когда страданья душевные или 
телесные бывают невыносимо мучительны; его добыл я сильными 
душевными потрясениями, но тебе его открою. Если найдет такое состо-
яние, бросайся в плач и слезы. Молись рыданьем и плачем. Молись не 
так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в вол-
нах, ухватившийся за последнюю доску. Нет горя и болезни душевной 
или физической, которых бы нельзя было выплакать слезами. Давид 
разливался в сокрушеньях, обливая одр свой слезами, и получал тут же 
чудное утешение. Пророки рыдали по целым дням, алча услышать в себе 
голос Бога, и только после обильного источника слез облегчалась душа 
их, прозревали очи, и ухо слышало Божий голос. Не жалей слез, пусть по-
трясется ими весь состав твой; такое потрясение благодетельно».

У вірші «Чигрине, Чигрине...» Шевченко також писав:

Я посію мої сльози,
Мої щирі сльози.

Про що й заради чого плакав Гоголів сучасник і земляк у Москві? Щоб 
відповісти на це питання, звернемося до Шевченкового вірша «Чигрине, 
Чигрине...». Його автограф — в альбомі «Три літа». Вірш поширювався у 
списках. Очевидно, найпершим з них був список Осипа Бодянського, який 
не має розбіжностей з автографом у збірці «Три літа». Професор Осип 

Бодянський був живою енциклопедією знань з історії України, і саме він, 
очевидно, своїми розповідями причетний до написання Шевченком у 
Москві медитавно-філософської поезії «Чигрине, Чигрине...», яку поет 
датував так: «19 февраля 1844. Москва». Вірш «Чигрине, Чигрине...» дру-
кувався раніше з посвятою Щепкінові — певно, на підставі одного з утра-
чених рукописних записів.

Вважається, що «вірш написано під враженнями од відвідин Шевчен-
ком Чигирина (гетьманської столиці 1648–1676 рр.)» (Тарас Шевченко. 
Кобзар. — К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1993. С. 493). Більше 
того, Степан Смаль-Стоцький свого часу категорично заявив, що «нічо-
гісінько 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 Бодянським... Він знав і без розмови з Бодянським, що Чи-
гирин був столицею гетьманів України від Хмельницького аж до Доро-
шенка, 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“)» 

Не виникає жодних сумнівів, що Шевченко все це знав-таки без розмов 
з Бодянським, і концептуально поезія «Чигрине, Чигрине...» не була на-
віяна Бодянським, а визріла в поетові в Україні, передусім, від вражень у 
самому Чигирині в липні—серпні 1843 р., тобто задовго до появи вірша.

Це легко зрозуміє кожен, хто побував у славетному Чигирині, підні-
мався на гору над містом, яку героїчно захищали козаки. Про це прониз-
ливо писала Ліна Костенко:

Козацька тверджа, давній Чигирине,
уламок слави серед цих полів!
Усе святе, усе неповториме,
усе чекає невимовних слів...

Тут запеклася кров мого народу
І одридали волю кобзарі.
Брати мої, а де ж ви брали воду
в цьому камінні, на такій горі?
 . . . . . . . . . . . . . . . 
Як ви пробили цей суцільний камінь?
Як добулись до того джерела?
Ломами? Кайлом? Голими руками?
Чи вам сама земля допомогла?

Навчи мене, навчи, о Чигирине!
Колодязь твій глибокий, не змілів.
Усе святе, усе неповториме,
усе чекає невимовних слів...
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Іван Дзюба називає «Чигрине, Чигрине...» «своєрідною поетичною 
квінтесенцією пережитого і передуманого за дев’ять місяців перебу-
вання — не перебування, життя — в Україні...» Проте в жодному разі не 
можна нехтувати тим, що «Чигрине, Чигрине...» був написаний саме в 
Москві! Як же ми забули, що ще Олександр Кониський спостеріг: «Пе-
ребуваючи в Москві, Шевченко, певна річ, здіймав довгі бесіди з Бо-
дянським 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“» (Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хро-
ніка його життя. — К.: Дніпро, 1991. С. 145–146). Чи пізніше хто-небудь 
писав настільки впевнено? Так! Ярослав Дзира на початку 60-х рр. ми-
нулого століття вмотивовано заявив: «У Москві поет прожив біля двох 
тижнів і під впливом рукопису Величка та свіжих вражень з подорожі 
по Україні 19 лютого написав поезію „Чигрине“». Та й пізніше відомі 
шевченкознавці так чи інакше тримали факт московської появи поезії 
в полі зору. Скажімо, Євген Кирилюк зауважував, що «в Москві Шевчен-
ко, очевидно, розповідав Щепкіну й Бодянському про свої враження» 
(від перебування в Україні, зокрема, в Чигирині). Іван Дзюба в наш час 
так висловився щодо появи поезії «Чигрине, Чигрине...»: «Можливо 
розмови зі Щепкіним були одним із стимулів до її написання».

Безперечно, що й це було. Та, на мій погляд, найважливішим стимулом 
стали розмови саме з істориком Осипом Бодянським, який цікаво й захо-
плююче говорив про незабутні сторінки козацької слави... Він, саме він, 
познайомив Шевченка з якимись історичними подробицями, з докумен-
тальними матеріалами, передусім літописом Величка, що схвилювало по-
ета. Саме Бодянський найперше сприяв тому, що в свідомості Шевченка 
переплавилися перші враження від Москви — багатої та процвітаючої — з 
болем за бідне, занедбане повітове містечко Чигрин, який був гідний ін-
шої, високої долі... Бо Чигирин пам’ятав, як був за Богдана Хмельниць-
кого спочатку сотенним містом, а потім — гетьманською резиденцією, 
фактично столицею України!.. З Бодянським згадали і Миколу Марке-
вича, який якраз у Москві видав у 1831 р. поетичну збірку «Украинские 
мелодии». В ній містився вірш «Чигирин», з яким Шевченків «Чигрине, 
Чигрине...» перегукується мотивами туги за славною минувшиною і па-
тріотичними настроями. В 1840 р. Шевченко написав вірш «Н. Маркеви-
чу», називав його «бандуристом, орлом сизим» і сумував за Україною:

Там могили з буйним вітром
В степу розмовляють,
Розмовляють сумуючи,
Отака їх мова:
«Було колись — минулося
Не вернеться знову».

Отже, в Москві Шевченко написав один-єдиний вірш, але то був 
«Чигрине, Чигрине...»! Любуючись «старим красенем Кремлем», який 
віками стояв велично-непорушно і виглядав упевнено-сильним, україн-
ський геній особливо болісно страждав за принижений Москвою Чи-
гирин:

                 ...І про тебе,
Старче малосилий,
Ніхто й слова не промовить,
Ніхто й не покаже,
Де ти стояв? Чого стояв?
І на сміх не скаже!!

І далі Шевченко ставить гірке запитання, на яке ми й досі не дали по-
вної відповіді: «За що скородили списами московські ребра??»

Від вірша, народженого в Москві, досі пече національну свідомість 
Шевченковою жертовною любов’ю до України:

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.

Це написано задовго до пронизливих рядків із останньої поезії циклу 
«В казематі» та вірша «Сон» («Гори мої високії...»), що визначають по-
етичне осердя Шевченкової безмежної любові до України.

В атмосфері бундючного першопрестольного міста поет особливо 
гостро відчув, що саме Москва (в тандемі з Варшавою) є витоком і при-
чиною бездержавності України, насаджування в українцях історичного 
безпам’ятства, яке паралізує волю до боротьби за незалежність:

Що ж на ниві уродилось??!
Уродила рута... рута...
Волі нашої отрута.

Нагадаю, що рута є символом привабливості, тож московська отрута 
була підступно-запаморочливою, притуплююче-дурманною. Не піддати-
ся їй міг тільки геній, і саме Шевченкові випало «запить з московської 
чаші московську отруту» за весь український народ.



702

Гоголiвська Москва

703

Розділ 4. «Москва моя батьківщина»

Ще раз згадаю нашу велику сучасницю Ліну Костенко, яка вклала у вус-
та гетьмана Богдана Хмельницького такі слова:

А що Москва? Москві немає діла.
Ми — щит Європи і свій хрест несем.
Хіба їй що? Вона іще й зраділа –
де двоє б’ються, третьому хосен.

Ось ми сповна зазнаєм свою муку.
І прийде час, безвихідний наш час, –
вона нас візьме під високу руку,
не ворухнувши й пальцем задля нас.

Важливо пам’ятати: саме у Москві Шевченко виявив грізне споді-
вання на те, що його слово таки послужить пригнобленій Україні, а з 
посіяних його сліз на виораному ним перелозі 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!!!

Отже, вицідивши сукровицю з ураженого серця, наллємо в нього жи-
вої, чистої, святої козацької крові. У «Чигрині, Чигрині...», написаному 
в Москві, йшлося про сильну, державну, благородну козацьку кров. Адже 
Шевченко страждав від того, що не вернуться запорожці, не встануть 
гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Згадаймо «Івана Підко-
ву» (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.

У «Чигрині, Чигрині...» Москва-місто не згадується, але воно вже фі-
зично присутнє з «московськими ребрами»:

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 протягом століть боротьбу українського 
народу з агресивними сусідами — поляками, кримськими татарами, мос-
ковськими військами — за свободу та відродження державності. Зокре-
ма, експансіоністська політика Московщини, спрямована на поглинання 
України після Переяславської угоди, насторожувала вже Богдана Хмель-
ницького. Його дратувало те, що Москва уклала з поляками перемир’я. 
Грушевський писав: «Се зараз поправило польські діла і дуже було непри-
ємне Хмельницькому: 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 р. союз зі Швецією і Семигородом та розпочата на початку 1657 р. 
війна з Польщею, що було проти волі Москви, свідчило про нові орієнта-
ції Хмельницького у зовнішній політиці.

Загострення українсько-російських суперечностей у другій поло-
вині 50-х рр., підсумоване укладенням гетьманом Іваном Виговським 
Гадяцького трактату з Річчю Посполитою, переросло восени 1658 р. у 
перший повномасштабний воєнний конфлікт, коли козацтву довело-
ся протистояти московщині. Одна з найбільших битв між українським 
військом гетьмана Івана Виговського і московським військом під ко-
мандуванням князя О. Трубецького відбулася в червні 1659 р. під Коно-
топом, де Виговський з допомогою кримського хана завдав серйозної 
поразки стотисячній окупаційній армії князя Трубецького: «...Відріза-
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ні від основних сил частини московського корпусу майже поголовно 
було винищено, а їхніх командирів взято в полон» (Історія українсько-
го козацтва. Нариси в двох томах. Том перший. — К.: Видавничий дім 
«Києво-Могилянсьа академія», 2006. С. 501). А ще під час народного 
повстання на Лівобережжі 1668 р. за участю Івана Сірка проти утисків 
московських воєвод, останніх було вигнано майже з усіх українських 
міст. Проти московського поневолення боролися гетьмани Іван Мазе-
па та Пилип Орлик.

Крім того, козацькі війська брали участь у польсько-московських війнах 
у складі польських військ у 1579–1581 рр., а також у період «московської 
смути» на початку ХVІІ століття, нарешті, 1618 р. під час війни польсько-
го королевича Владислава проти російського царя Михайла Романова. 
Не забудьмо, що московським військам перепадало й тоді, коли козакам 
не вдавалося виграти битву, більше того, терпіти поразку. Скажімо, в по-
вісті «Наймичка» Шевченко згадував, як за гетьмана Лівобережної Украї-
ни «дурного Самойловича» російський боярин Григорій Ромодановський 
«водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию не-
укротимого гетьмана Петра Дорошенка». Тоді Дорошенко, залишившись 
без війська, незадоволеного його союзом із Туреччиною, змушений був 
здати свою резиденцію Чигирин і зректися гетьманства. Цей історичний 
епізод Шевченко відтворив у поемі «Заступила чорна хмара...»:

І заплакав Дорошенко,
Як тая дитина! –
Не розсиплем вражу силу,
Не встану я знову!..
Возьміть мої гетьманськії
Клейноди, панове,
Та однесіть москалеві,
Нехай Москва знає,
Що гетьмана Дорошенка
На світі немає.

Проте, враховуючи час і місце написання вірша «Чигрине, Чигри-
не...», можна припустити, що безпосереднім поштовхом до написан-
ня Шевченком згаданих рядків стала розмова з Бодянським про похід 
Петра Сагайдачного на Москву в 1618 р., точніше, про те, як 20-ти-
сячне козацьке військо зібралося біля Арбатських воріт для штурму 
Москви.

Поет знав про козацький похід на Москву задовго до першого приїз-
ду в місто та знайомства з Бодянським. Принаймні, в історичній драмі 
«Никита Гайдай» йшлося про те, «как Сагайдачный с козаками Москву 
и Польшу воевал». Тому цілком імовірно, що, приїхавши в Москву, Шев-
ченко попросив Бодянського показати йому конкретне місце козацького 

штурму московських мурів. Та й сам історик Бодянський не міг не при-
вести Шевченка туди, де гарцювали козаки Сагайдачного, не міг не роз-
повісти своєму другові Шевченку про неймовірний похід українського 
гетьмана на Москву. Відомо, що Бодянський обіцяв поетові повідомляти 
про все, гідне уваги, «з історії України».

Від будинку, де жив Бодянський у Столовому провулку, всього півкіломе-
тра до Арбатських воріт, і неможливо повірити, щоб історик Бодянський 
не показав Шевченкові, де колись стояли Арбатські ворота, не розповів 
про їх штурм козаками Сагайдачного... 

Сама присутність поета в Москві, яка тримала Україну під п’ятою, на-
дала «Чигрину, Чигрину...» рідкісної пронизливості й особливої скорбо-
ти за національною справою:

Чигрине, Чигрине,
Все на світі гине,
І святая твоя слава,
Як пилина, лине
За вітрами холодними,
В хмарі пропадає.

В останній строфі «Чигрине, Чигрине...» поет назавжди підтвердив 
це почуття, залишивши притлумлену, але невигубну надію:

         Спи Чигрине, нехай гинуть
У ворога діти,
Спи, гетьмане, поки встане
Правда на сім світі.

Очевидно, своїми болючими враженнями й роздумами поет поділився 
з Михайлом Щепкіним, а той обов’язково прочитав «Чигрине, Чигрине...» 
з посвятою йому. Від вірша палахнуло таким надлюдським, пекельним бо-
лем за Україну, що Михайло Семенович задихнувся від поетичного жару 
нечуваних раніше слів. Він одразу зрозумів, який великий крок уперед 
зробив Шевченко після «Кобзаря» — він став справді народним кобзарем 
і носієм народної правди, народного слова. Ніхто й ніколи не писав ні-
чого подібного, і чутливий Щепкін відчув усю самотність Шевченка. Як 
біблійного пророка?

Вже тоді многомудрий артист з острахом подумав про майбутнє поета 
і, можливо, застеріг його. Свого часу Михайло Мочульський стверджу-
вав, що Щепкін «вживав усяких зусиль, щоб охолодити запал молодого 
поета, притупити вістрє його войовничого меча та погодити полум’яний 
патріотизм з суворою дійсністю». Проте Щепкін усвідомлював марність 
таких умовлянь і застережень. Той же Мочульський визнавав, що «сер-
дечні слова Щепкіна були краплею води на вибух вулкана».
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Напевно, що посвята «Чигрине, Чигрине...» саме Щепкіну була най-
вищим виявом Шевченкової поваги й любові до геніального артиста; 
Бодянський, який був найбільше причетний до появи вірша на світ, не 
відповідав масштабам авторського катарсису й височенного злету націо-
нальної медитації. Можливо, згодом Шевченкові стало зовсім ясно, що 
взагалі посвята цієї поеми будь-кому звужує широчінь поетичного роз-
крилу. «Чигрине, Чигрине...» — це Шевченкова самопосвята — самопо-
жертва Україні, що була під силу лише йому одному...

Упродовж багатьох десятиліть особливо в радянські часи, практично 
замовчувалося те, що написання «Чигрине, Чигрине...» міцно пов’язане 
з атмосферою Москви, багато в чому зумовлено саме перебуванням Шев-
ченка у Першопрестольній. Більше того, в радянські часи вірш безжаліс-
но відредагували, «аби не образити Москву» (М. Жулинський, І. Дзюба). 
Так, у «Кобзарі», виданому в Харкові в 1930 р., було зроблено підміну — за-
мість «московські ребра» з’явилося... «татарські ребра», а заодно й слово 
«ляхами» замінили на «панами». Підправлені «татарські ребра», на пре-
великий жаль, «поселилися» в наступних масових і навіть багатотомних 
зібраннях творів Тараса Шевченка.

Втім, заради справедливості згадаємо призабуту «Повну збірку творів» 
Кобзаря, впорядковану редакцією історично-літературного видавництва 
при Українській Академії наук і видану у київському видавництві «Сяйво» 
в 1927 р. 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 
р.). Так от, у згаданому виданні вірш «Чигрине, Чигрине...» (під назвою 
«Чигирин») був опублікований без купюр і фальсифікацій, у тому числі 
це стосується й небезпечного вже для тих часів сюжету про «московські 
ребра». У публікації було зазначено, що вірш написаний у Москві, а також 
була збережена посвята Щепкіну. Проте в цікавій передмові до збірки Ф. 
Якубовського відвідання Шевченком Москви взагалі не згадувалося, хоча, 
скажімо, розповідалося про його життя в Нижньому Новгороді. Тобто чіт-
ке й повне розуміння важливості московського перебування поета було 
відсутнє.

Відзначимо також, що відомі шевченкознавці не приєдналися до 
фальсифікації «Чигрине, Чигрине...». Принаймні, в період хрущовської 
«відлиги» Євген Кирилюк так описав поетичні рядки, варті нашої ува-
ги: «Шевченко хоче зрозуміти, за що боролися його предки з польською 
шляхтою, з татарсько-турецькими ордами, з царизмом. Народ ніби нічо-
го 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, по-
ширювався в списках, а надруковано його значно пізніше за кордоном 
(Кирилюк Є. П. Шевченко Т. Г. Життя і творчість. С. 155.).

Характерно, що в «Кобзарі», виданому в Києві 1983 р. стотисячним 
тиражем, до «московських ребер» була зроблена примітка такого зміс-
ту: «Йдеться про участь українських козаків і селян в антифеодальних 
селянсько-козацьких повстаннях під проводом І. Болотникова, С. Разіна, 
К. Булавіна, Є. Пугачова, коли вони спільно з російськими повстанцями 
боролися проти кріпосницького гноблення, винищували поміщиків».

Це ж треба було придумати таке «трактування» Шевченкових рядків!
Нам, українцям, ще треба навчитися сприймати появу на світ осерд-

ного поетового вірша «Чигрине, Чигрине...» у московському контексті, 
щоб уповні відчути його історичну місію в утвердженні нашої національ-
ної самосвідомості й здобуття незалежності України.

У Москві особливо гостро-хвилююче сприймаються слова Ліни Кос-
тенко з її «Берестечка»:

І вже ногою бувши в стремені,
я нахилився до своєї Долі.
Я їй сказав: — Чекай в Чигирині.
Ми переможем. Не такі ми й кволі.

Не допускай такої мислі,
щоб Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі.
Немає часу на поразку.

Чичероне — провідник, екскурсовод (італ.). Термін широко вживався у 
гоголівські часи. 1 липня 1834 р. Гоголь радив Максимовичу, який переїхав 
з Москви до Києва, щоб він попрацював з книгами у Києво-Печерській 
лаврі з допомогою київського професора: «А для чичероне возьми Белоу-
сова...» У лютому 1849 р. Ганна Вієльгорська писала Гоголю з Петербурга: 
«...Нам всем очень хочется... остановиться в Москве и хорошенько расс-
мотреть этот для нас совершенно незнакомый город. Я бы очень желала, 
чтоб мы сошлись вместе в Москве и чтоб вы были нашим cicerone».

20 березня Шевченко записав у щоденнику про Щепкіна, який пока-
зував йому Москву: «Мой неразлучный спутник и чичероне». Це слово 
зустрічаємо в повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали», яку 
Шевченко закінчив за місяць до того.

«Чоботи» — так називав Гоголь пісню, яку любив слухати в Москві. Ска-
жімо, 31 жовтня 1851 р. на вечорі в сім’ї Аксакових Надія Сергіївна запита-
ла його: «„Что спеть“...» «Чоботы», — ответил Гоголь». Йшлося про пісню

Чы се тыи чоботы,
Що зять дав? –
А за тыи чоботы
Дочку взяв...
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Григорій Данилевський згадував: «Кто-то в разговоре, которым 
прерывалось пение, сказал, что кучер Чичикова, Селифан, участвующий, 
по слухам, во втором томе „Мертвых душ“, в сельском хороводе, вероят-
но, пел и только что исполненную песню. Гоголь, взглянув на Н. С. Акса-
кову, ответил с улыбкой, что, несомненно, Селифан пел и „Чоботы“, и 
даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными кучер-
скими движениями, вывертом плеча и головы, должен был дополнять, 
среди сельских красавиц, свое „заливисто-фистульное“ пение».

Спочатку Куліш у статті «Выправка некоторых биографических из-
вестий о Гоголе» («Отечественные записки», 1853, № 2. С. 114) до цієї 
пісні зробив таку примітку: «Эту песню любил в особенности Гоголь по 
одной комической случайности. В числе певиц была одна родом из Ряза-
ни. Следуя народному своему выговору, она произносила щоботы вместо 
чоботы. Это очень забавляло Гоголя; он не иначе пел эту песню, как по-
рязански, и прозвал самоё певицу Що’ бо ты! Фраза, непереводимая с 
малороссийского».

Проте ця примітка була знята внаслідок зауваження Сергія Аксакова в 
листі до Куліша в грудні 1853 р.: «Замечание о чоботах несправедливо». 
Справді, дивно було б, якби Гоголь полюбив українську народну пісню «з 
однієї комічної випадковості».

Чоботи в Москві — у той час були найпоширенішим взуттям у чолові-
ків, особливо навесні. Якість чобіт свідчила про належність до певного 
прошарку суспільства, зокрема, серед чиновництва. Дрібний чиновник 
із дворян Поприщин з гоголівської повісті «Записки сумасшедшего» 
комплексував: «Велика важность надворный советник! вывесил золотую 
цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да чёрт его 
побери!..» Гоголів сучасник Петро Вістенгоф дуже критично ставився до 
московських чоботарів: «Хотите ли сапоги, заказанные летом, получить 
к Рождеству, спешите к русскому сапожнику; не смотрите, что у него на 
вывеске исполинского размера сапог с надписью: награжден за отличие, 
он вас за то наградит большими мозолями и сделает, что ваши ноги дей-
ствительно будут отличаться своим безобразием в обществе».

Гоголю довелося самому в цьому переконатися, хоча він замовив собі 
чоботи, здається, у найкращого московського майстра. Судіть самі. 7 лип-
ня 1840 р. Микола Васильович написав з Відня в Москву листа Сергію Ак-
сакову, в якому перелічив доручення та прохання до своїх друзів, зокрема 
наголосив:

«Обнимаю от души Константина Сергеевича... и между прочим, про-
шу его... купить или поручить Михаилу семеновичу (Щепкіну. — В. М.) 
купить у лучшего сапожника петербургской выделанной кожи, самой 
мягкой, для сапог, то есть одни передки (они так уж вырезанные находят-
ся, места не занимают и удобны к взятию); пары две, или три. Случилась 

беда: все сапоги, сделанные мне Таке, оказались короткими. Упрямый не-
мец! Я толковал ему, что будут коротки — не хотел, сапожная колодка, со-
гласиться! и широки так, что у меня ноги распухли. Хорошо бы было, если 
бы мне были доставлены эти кожи, а делают сапоги здесь недурно».

Згадаймо поручика з Рязані, мимохідь виведеного Гоголем у «Мертвых 
душах»: «...Гостиница объялась непробудным сном; только в одном око-
шечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани по-
ручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что зака-
зал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз 
подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: 
сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и об-
сматривал бойко и на диво стачанный каблук».

Так от, за свідченням Льва Арнольді, в особі поручика з Рязані Гоголь 
сміявся над своєю власною слабкістю: «Кто поверит, что этот страстный 
охотник до сапогов не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не 
скрывал этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую 
привычку, всякую излишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его 
маленьком чемодане всего было очень немного, а сапогов было всегда 
три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены. Очень 
может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя один в комнате, надевал но-
вую пару и наслаждался... формою своих сапогов, а после сам же смеялся 
над собою». Барон Андрій Дельвіг згадував про зустріч з Гоголем у Москві, 
що відбулася в період з кінця грудня 1839 р. до кінця квітня 1840 р., тоб-
то саме тоді, коли Микола Васильович замовляв собі чоботи у згаданого 
вище Таке: «...Я встретился с ним в Москве у сапожника Таке, у которого 
он очень хлопотал о том, чтобы сапоги ему были красиво сшиты... Таке... 
был художник своего дела. Сапоги, им шитые, были и прочны и изящны; 
со всех работанных им сапогов у него были колодки, расположенные в 
известном порядке».

«Художник своєї справи», знаменитий московський чоботар Таке не 
зміг догодити витонченому смаку й високим вимогам любителя й знавця 
чобіт Гоголя. До речі, про знавця — не пусте слівце. Можна легко пере-
конатися у цьому, переглянувши гоголівське монтування першої поста-
нови «Ревизора» на сцені Александринського театру у 1936 р., де драма-
тург докладно розписав свої вказівки по «чобітному гардеробу» для всіх 
артистів: «г. Сосницкому. Ботфорты со шпорами... г. Хотяинцеву. Сапоги 
с кисточками... г. Афанасьеву. Полусапожки... г. Сосновскому. Сапоги рус-
ские... г. Хабарову. Сапоги по костюму. Дьячковские...»

У Гоголевих записних книжках неодноразово помічено: «сапоги», а 
ще — «Спальные сапоги». Сергій Аксаков розповідав, що в жовтні 1839 р. у 
дорозі з Москви до Петербурга в диліжансі «Гоголь мог согревать ноги толь-
ко ходьбою и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые 
русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги». 
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У квітні 1842 р. у Москві Гоголь скаржився Погодіну, що у нього хворі ноги:  
«...Не могу натащить других сапогов, кроме спальных». Тимо фій Пащенко 
залишив інформацію, за словами харківського літератора Віталія Пашкова, 
про те, що робив Гоголь уранці, гостюючи у Смирнової: «...Лежа в постели, 
он брал свой сапог и долго, со вниманием, рассматривал каблук сапога».

З чоботами були пов’язані й московські враження Тараса Шевчен-
ка. Відправляючись на прогулянку слякотною Москвою, він попросив 
«вымазать себе сапоги добрым дёгтем».

Як свідчить запис у Шевченковому щоденнику 8 вересня 1857 р., ка-
зенні чоботи, на які поет сподівався, підвели його: «Я рассчитывал, что 
казенные смотровые сапоги послужат мне по крайней мере до Москвы, 
а они и до Симбирска не дотянули, изменили, проклятые, то бишь 
казённые». Виручив Шевченка його знайомий, астраханський чиновник 
Іван Явленський, який подарував чоботи: «Сапоги его пришлись мне по 
ноге, и я теперь щеголяю почти в новых сапогах, вдобавок на высоких ка-
блуках, что мне не совсем нравится, но дареному коню в зубы не смотрят». 
У поетовому щоденнику також є запис про те, що 15 вересня 1857 р. доро-
гою в Нижній Новгород Шевченків знайомий Михайло Комаровський 
подарував йому «бархатные тёплые сапоги».

Чорнослив у цукрі — улюблені Гоголеві ласощі. Про це згадує сестра 
Єлизавета: в шухлядах його комоду знаходила «между бумагами всегда я 
пакеты его любимых конфет, орехов грецких в сахаре и чернослив в са-
харе...» В останні дні життя Гоголя чорнослив був серед небагатьох про-
дуктів (хліб, просфора, каша), які він вживав.

«Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете» — орган Товариства історії і старо-
житностей російських при Московському університеті. Гоголь добре знав це 
видання й високо оцінив його. 12 травня 1850 р. під час розмови з Бодян-
ським Гоголь порадив йому взятися за журнал, мотивуючи це бувалістю 
професора у цій справі та тим, що він має багатий наробок від «Чтений», 
які він видавав раніше. Шевченко у листі до Рєпніної з Орської фортеці 
від 24 жовтня 1847 р. просив її вислати, «если можно „Чтения Московско-
го археологического общества“, издаваемые Бодянским». Він був секре-
тарем Товариства з лютого 1845 року, а з початку 1946 р. — і редактором 
«Чтений». Бодянський опікувався «Чтениями» (з десятирічною перервою 
з 1848 до 1857 рр.) до своєї смерті у 1877 р. Завдяки вченому в «Чтениях» 
було опубліковано багато літописів і документів з української історії. Про 
це розповідає книга Ольги Тодійчук «Украина ХVІ–ХVІІІ вв. в трудах Об-
щества истории и древностей российских» (К.: Наукова думка, 1989).

Див. також «У Москві у мене є приятелi та друзi» (р. 3, стор. 322–232, 
327, 330).

Шевирьов Степан Петрович (1806–1864) — письменник, історик лі-
тератури і критик, професор Московського університету, декан історико-
філологічного факультету в 1846–1854 рр., автор офіційної історії універ-
ситету (1855), академік Петербурзької академії наук, діяч правого крила 
слов’янофільства, великодержавник і монархіст, друг Миколи Гоголя. В за-
писній книжці письменника за 1846–1850 рр. є зворушлива нотатка: «Чьи 
имена вспомнить у Гроба Святого». Після прізвищ Надії Шереметєвої, 
Олександри Смирнової та нотатки про «всю родную семью мою» записано: 
«степана Петровича Шевырёва». Там само є й така помітка: «Шевырёву 
ответ на его грустное письмо». У лютому 1847 р. Гоголь із довірою писав 
йому з Неаполя: «По-настоящему ты бы не должен скрывать передо мною 
и таких своих помышлений обо мне, которые тебе самому показались бы 
неосновательными, не смущаясь даже боязнью сказать глупость или оши-
биться». У Шевирьова письменник жив у 1848 р. (будинок № 4 у Дегтяр-
ному провулку не зберігся), бував тут, коли приїжджав до Москви у 1839–
1852 рр. Починаючи з 1843 р., Шевирьов вів справи Гоголя з видання його 
творів, виплати боргів, надання грошової допомоги для бідних студентів. 
У цей час у Гоголевій записній книжці занотовано: «Препоручаю распо-
ряжение продажи Мертвых душ Степану Петровичу Шевыреву — 2400 
экземпляров за вычетом двадцати процентов для книгопродавцев, беру-
щих по 100 экземпляров. Поныне из типографии взято 570 экземпляров, 
240 в конторе, 30 взято мною, остальные триста находятся у Степана Пе-
тровича». Далі йшло доручення про виплату боргів на суму майже 16 тис. 
рублів: «Выплачивать прежде тому, кому будут нужны». У цілому Гоголь ви-
соко цінував турботи Шевирьова. Скажімо, наприкінці 1846 р. писав Петру 
Плетньову: «На этого человека можно положиться. У него точность, как у 
банкира. Он так выгодно выпродал все мои находившиеся у него книги, так 
изворотливо выплатил все мои долги, не оставив меня в неведении даже в 
последней копейке моих денег, что наиаккуратнейший банкир ему бы по-
дивился». На початку 1847 р. Гоголь писав Плетньову щодо «Выбранных 
мест из переписки с друзьями»: «Как только же они будут разрешены к пе-
чатанью, ты их тотчас же отправь в Москву к Шевырёву, чтобы он их вмес-
тил во второе издание, долженствующее печататься в Москве, прибавив к 
слову „издание“: „пополненное и умноженное“».

У червні 1847 р. у листі до Олександри Смирнової Гоголь радив їй по-
знайомитися з Шевирьовим і дав йому найвищу оцінку: «Человек этот 
стоит на точке разумения, несравненно высшей, чем все другие в Мо-
скве, и в нём зреет много добра для России».

Після смерті Гоголя Шевирьов писав: «Родные покойника могут быть 
уверены, что их интересы так же будут для меня дороги, как были интересы 
покойного, которого дружба и память останутся навсегда священны для 
моего сердца». Гарну характеристику Шевирьова зробив Микола Черни-
шевський в «Очерках Гоголевского периода русской литературы».
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Шевирьова добре знав Бодянський, який працював з ним на одному 
факультеті. Той зробив чимало доброго для Бодянського. У Відділі руко-
писів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України зберігається 
близько 60 листів Шевирьова до Бодянського, які свідчать, наскільки те-
пло й по-дружньому ставився в 30–40-х рр. слов’янофіл до слов’янознавця. 
Всі листи незмінно починалися: «Почтеннейший Осип Максимович», а 
закінчувалися: «Душевно Вам преданный С. Шевирёв». Проте їхні теплі 
і довірливі стосунки припинилися, коли Шевирьов долучився до вигнан-
ня Бодянського з університету під час «флетчерівської історії».

З цього часу Бодянський, як міг, цурався Шевирьова за межами їх діло-
вих зустрічей в університеті. Цікаве підтвердження знаходимо в спогадах 
Григорія Данилевського, котрий, напевне, до ладу й не знав про їх стосунки. 
Данилевський практично не розлучався з Бодянським у Москві, але коли 1 
листопада 1851 р. його було запрошено на вечір до Шевирьова, то Бодян-
ського з ним не було. Далі — більше. Кілька днів потому Данилевський був 
присутнім на знаменитому читанні Гоголем його «Ревизора» в присутності 
акторів Михайла Щепкіна, Прова Садовського, Сергія Шумського, а також 
Сергія та Івана Аксакових, Івана Тургенєва, Степана Шевирьова. Саме присут-
ність останнього, мабуть, унеможливила прихід Бодянського до Гоголя.

Про справжнє ставлення до Шевирьова ще виразніше й переконливіше 
свідчить щоденник Бодянського. Скажімо, 5 лютого 1855 р. він дізнався, що 
саме Шевирьов представляв царю його книгу «О времени происхождения 
славянских письмен». Попечитель Московського навчального округу Во-
лодимир Назимов сказав Бодянському про це так: «Государь чрезвычайно 
остался доволен Вашим трудом, который объяснял Шевырёв». Здавалося, 
можна тільки подякувати, хоча б подумки, Шевирьову. Та Бодянський за-
писує в щоденнику зовсім інше: «„Ну хорош же объяснитель!“ — подумал я 
себе». І тут же жорстко формулює те, що сталося між ними — розрив: «Бог 
ему судья во всём этом: если и десятая доля правды, много и премного по-
сле пятилетнего разрыва и самых жарких заочных перепалок».

Професор Московського університету Федір Буслаєв, як і Бодянський, 
чимало завдячував Шевирьову, писав про нього: «Главной причиной 
мелких неприятностей и крупных несчастий, какие суждено было часто 
претерпевать этому во всех отношениях прекрасному человеку, надобно 
признать раздражительную вспыльчивость, иногда доводившую его до 
ослепления и самозабвения. Он не терпел несогласия кого бы то ни было 
с своими мнениями и ревниво подозревал каждого, в ком предчувство-
вал своего недоброжелателя».

Між іншим, чергова сутичка Шевирьова закінчилася вигнанням його 
з університету. Це сталося після того, як на початку 1857 р. на засіданні 
Товариства історії і старожитностей російських, що проходило в будин-
ку президента Товариства, Гоголевого знайомого Олександра Черткова, 
граф Василь Бобринський у розпалі дискусії побив Степана Шевирьова: 

«...Был избит сильно и безобразно своим противником... рьяность одно-
го наткнулась на буйство другого и получила своё». Так занотував Бодян-
ський у щоденнику 18 січня 1857 р.

Цікаво, що цей інцидент знайшов жваву реакцію в сім’ї Щепкіних. Оле-
на Дмитрівна докладно написала про нього в одному зі своїх листів: «Во-
енному губернатору не хотелось, чтобы вдаль пошло, велел как-нибудь 
уладить келейно; но, кажется, этого нельзя, ибо они обо всём рассказали 
всем, и теперь все только и говорят». А Михайло Щепкін по-філософськи 
зауважив про цю бійку: «Это у нас на Руси не в диковинку, и один забавник 
сказал, что тут ничего нет дурного, что это истинно русская беседа».

Бодянський так розкрив наслідки цієї події:
«Месяца через полтора с небольшим Государь, по донесению генерал-

губернатора,.. 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, пенси-
ей, хоть и не дослужил малой толикой) и сослать на житье в Ярославль».

Справді, Шевирьов залишив Росію і до своєї смерті жив у Парижі.
Шевченко познайомився з Шевирьовим 25 березня 1858 р. на званому 

обіді у Максимовича і записав у щоденнику: «...Шевырёв... несмотря на 
седенькую свою благопристойную физиономию, почтения к себе не вну-
шает. Сладкий до тошноты старичок».

Один раз побачивши Шевирьова, Шевченко тонко відчув те, що відзна-
чали люди, які давно знали його. Скажімо, Олексій Плещеєв ще в 1849 р. 
писав: «Ничего не может быть пакостнее хари Шевырёва, какой-то па-
точной, приторной...» Як це схоже на Шевченкове «сладкий до тошноты 
старичок»! Оцінка Шевирьова Борисом Чичеріним стосується практич-
но того часу, коли його зустрів Шевченко: «Чем старее делался профес-
сор, тем он становился раболепнее... Он стал по всякому случаю писать 
патриотические стихи, и притом в такой пошлой и неуклюжей форме, 
которая обличала полный упадок не только таланта, но и вкуса...»

Кажуть, що Шевирьов був хворобливо самолюбним і заздрісним, хотів 
першенствувати. Багато мемуаристів наводять у своїх спогадах про нього 
епіграму поетеси Кароліни Павлової:

По собственному убежденью
Стоит он скромно выше всех!
Не выносим его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Утім найперше нам цікаве ставлення саме Гоголя до Шевирьова.

Шевченко Тарас Григорович (1814–1861) про Гоголя — у щоденни-
ку та листах Шевченка ім’я Гоголя зустрічається часто, і нині здаються 
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смішними слова Івана Тургенєва про те, що нібито «Гоголь був йому відо-
мим лише поверхово». Дуже важливий оцінний Шевченків висновок про 
Гоголя містився в передмові до нездійсненого видання «Кобзаря» (8 бе-
резня 1847 р.): «Гоголь виріс в Ніжині, а не в Малоросії — і свого язика не 
знає». Малося на увазі, що Гоголь виріс не в селі, в україномовному серед-
овищі, а в російськомовних міських умовах, навчався в панській гімназії, 
подібно до Вальтера Скотта, який жив «в Едемборге, а не в Шотландії», і 
так само «не по своєму писав».

Але насправді Гоголь українською мовою володів з дитинства, інтер-
ес до неї й блискуче володіння підтверджується й московськими сторін-
ками його біографії. Михайло Максимович свідчив, що рідну мову Гоголь 
«знав грунтовно і володів нею досконально. Часом, коли бувало загово-
рить він по-українськи... то — заслухаєшся його...» Зовсім інша річ, що, 
починаючи свій письменницький шлях, він одразу й назавжди обрав ро-
сійську мову. Ми не маємо за мету розглядати причини цього вибору, які 
грунтовно розкрито Юрієм Барабашем у праці «„Коли забуду тебе, Єру-
салиме...“ Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії» (2001).

Та будемо пам’ятати, що цитовану вище фразу з «Передмови» Шев-
ченко закінчував убивчою думкою про те, що у Гоголя й Вальтера Скотта 
«може і ще було що-небудь, що вони себе одцурались. Не знаю». Бара-
баш пише: «Посівши в російській літературі найвище місце, Гоголь зму-
шений був заплатити за нього трагічно високу ціну. Шевченко, нагадаю, 
визначає її гранично жорстко — „відступництво“». У цьому контексті 
нагадаю майже забуту точку зору Івана Нечуя-Левицького, який вважав 
Гоголя геніальним письменником, але дивувався, що він «поніс свою 
працю на користь іншому народові... та й зрадив своєму народові, своїй 
Україні». Втім, Барабаш зазначає, що ні до «Передмови» 1847 р., ні після 
неї нічого негативного, навіть віддалено схожого у Шевченка про Гого-
ля ми не знайдемо. Правда, Андрій Козачковський залишив свідчення, 
що під час приїзду Шевченка влітку 1859 р. 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 піє-
тетом. У хронології про це, передусім, свідчить розглянутий нами рані-
ше вірш-послання «Гоголю», який Юрій Барабаш називає поетовою спо-
віддю, перейнятою гіркотою з приводу духовного занепаду українського 
суспільства, пасивності, національної байдужості земляків, їхньої покір-
ності чужій владі, чужій волі. Проте «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.

„Міф України“ побляк у свідомості письменника, поступившись перед 
„міфом Росії“». Якраз у 1844 р. 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, возлю-
бит и всё, что ни есть в России... К этой любви нас ведёт теперь сам Бог».

Йдемо далі. На самому початку 1847 р. вийшла у світ публіцистична 
книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 24 жовтня 
того ж року Шевченко писав Варварі Рєпніній із Орської фортеці: «Вот 
уже более полугода я не имею никакого понятия о нашей бедной новой 
литературе, и я просил бы вас, добрая Варвара Николаевна, ежели доста-
нете последнее сочинение Гоголя „Письма к друзьям“, то пришлите мне, 
вы сделаете доброе дело...» У наступному листі до Рєпніної від 25–29 лю-
того 1848 р. Шевченко знову нагадував про книгу Гоголя: «Пришлите, это 
для меня хотя малое, но все же будет развлечение». У січні 1848 р. Рєпніна 
відповіла з Яготина, що надішле цю книгу, а 19 березня зверталася до по-
ета: «Извините меня, добрый Тарас Григорьевич, что я так долго медлила 
с присылкою книги „Избранные места“; наконец, я их отправляю...»

У рамках енциклопедії немає потреби докладно аналізувати цей твір 
Гоголя, тим більше, що це вже зроблено Юрієм Барабашем у книзі «Го-
голь. Загадка „прощальной повести“» (1993). Нагадаю лише, що книга ви-
кликала за життя Гоголя серйозні суперечки й дискусії. Скажемо коротко 
про Шевченкових знайомих — Аксакових, які розмежувалися в оцінці се-
ред сім’ї. Іван Аксаков відразу після виходу книги захоплювався нею («Го-
голь 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 смире-
ние». 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 р.: «...Укажу... на вели-
кий 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 аристо-
кратия, 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 з нещадного «Листа до Гоголя» Віссаріона Бєлінського: 
«Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться; или — не смею досказать 
моей мысли... Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обску-
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рантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делае-
те?.. 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 кни-
гою Аполлон Григор’єв, який, до речі, високо цінував творчість Шевченка. 
У листі до Гоголя з Москви у жовтні 1848 р. він писав: «За исключением не-
многих дельных отзывов (Шевырева, например) все остальное, писанное 
о вашей „Переписке с друзьями“, отличается невероятною дикостью, по-
разительною чуждостью к тем страшным духовным интересам, которые со-
ставляют ее содержание, или добросовестным, но неистово-фанатическим 
противоположением. Неудивительно, что я зову добросовестным это про-
тивоположение: напомню вам о покойном Белинском и его письмах к вам 
(непечатных). Этот человек понимал, хотя односторонне, но глубоко ваше 
значение в литературе, любил вас с детским обожанием».

Сергій Аксаков задовго до виходу в світ «Выбранных мест из переписки 
с друзьями» вбачав у Гоголеві вияви містицизму й моралізаторства. Нага-
даю, що на початку 1844 р. письменник вислав Аксакову повчальний твір 
середньовічного містика Фоми Кемпійського «Подражание Христу», як 
«средство против душевных тревог». Вражений і ображений Аксаков від-
повів: «Мне пятьдесят три года, я тогда читал Фому Кемпийского, когда 
вы ещё не родились... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение 
Фомы Кемпийского, насильно, не знав моих убеждений... Я боюсь, как 
огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть 
не могу нравственных рецептов...» Ще більше вразила Сергія Тимофійо-
вича моралізаторська реакція Гоголя на його повідомлення про хворобу 
очей й поступову втрату зору. Гоголь відповів, що тілесна втрата зору ні-
чого не значить, бо людині відкривається зір духовний. 24 травня 1845 р. 
Сергій Аксаков писав Гоголю: «Я хотел от вас живого участия... Я слепну, 
рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня 
утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..» Не випадково Сергій 
Аксаков протестував проти публікації «Выбранных мест из переписки с 
друзьями», про що дізнаємося з листа Плетньова до Шевирьова від 30 
листопада 1846 р.: «Он (Аксаков. — В. М.) вообразил, что новые сочи-
нения Гоголя уронят его в общем мнении, и что мы все, как друзья его, 
должны остановить их выпуск».

Сам Гоголь у листі до князя В. Львова в березні 1847 р. 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 дурно-
го 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 зі-
знання (в листі до Плетньова від 9 травня 1847 р.): «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 з ним вони не зрозуміли Гоголя, який пропонував поважати й лю-
бити своїх начальників, як рідного батька, вихваляв чиновників, а ро-
сійського 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 слу-
жить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь 
под властью, должны покоряться той самой власти, под которою роди-
лись, 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 звертаємося, писав: «Ми знаємо, що Гоголь-художник змалював 
з нечуваною до того часу силою всю мерзоту старої дореформеної Ро-
сії, гострим ножем невблаганного аналізу розсік найбридкіші болячки 
й освітив їх ясним світлом свого художнього генія. А прийшов потім 
Гоголь-моралізатор, збудував з того коштовного і великого матеріялу 
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 Шевчен-
ка, 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 одни слова и названия царских убранств, дорогих 
тканей и каменьев — сущие сокровища для поэта; всякое слово так и ло-
жится в стих». Ці рядки датовано 1844 р., коли Шевченко написав поему 
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«Сон», в якій містяться нищівні рядки про парадний 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 вкрай важливий момент. У «Выбранных местах из переписки с 
друзьями» за словами Дмитра Мережковського, релігійна думка Гоголя ви-
словлена чіткіше й зрозуміліше, ніж в інших його творах. Але вона карди-
нально відрізнялася від Шевченкового погляду на Бога та релігію. Разом з 
тим, лист Шевченка до Рєпніної від 7 березня 1850 р. наштовхує на думку, що 
релігійний сегмент гоголівської книги, можливо, торкнувся поетової душі.

Проте не настільки, щоб змінити позицію Кобзаря. Нагадаю, що Шев-
ченко написав поему «Кавказ» за рік до виходу в світ Гоголевих «Выбранных 
мест из переписки с друзьями». Щепкін читав її в Москві, вона поширю-
валася в рукописних списках, у тому числі були списки, зроблені Бодян-
ським, Кулішем і Максимовичем. Повз них не пройшло дошкульне поетове 
викриття фарисейства православної релігії, покликаної ствердити росій-
ське загарбання Кавказу, та 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 Шевченко-
ве пряме звертання до самого Бога з вічними питаннями «про невідповід-
ність світу Божому задумові, чи то про неясність цього задуму, і чому Він 
терпить спотворення Свого образу, і доки терпітиме неправду і наругу з 
Себе...» (Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. С. 315, 316). 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!

Віра в Бога була частиною Шевченкового генетичного коду. «Віруй! І 
віра врятує тебе», — це Шевченкові слова. І ще: «Милосердний Бог — моя 
нетлінная надія». Проте поет 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...

Цікаво, що автор двотомної монографії про Пантелеймона Куліша Єв-
ген Нахлік пише таке: «У Кулішевому сповідуванні християнських і консер-
вативних уявлень про суспільний прогрес, моральному вивищенні жінки 
над мужчиною, у появі в політико-філософському мисленні пізнього Кулі-
ша раніше чужих йому симпатій до монархізму, до поміщиків-культурників 
та антипатій до демократизму й республіканізму підсилювальну роль віді-
грала, певне, релігійно-соціальна утопія пізнього Миколи Гоголя, викла-
дена у „Выбранных местах из переписки с друзьями“» (Санкт-Петербург, 
1847)...» (Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мис-
литель. Т. 2. — К.: Український письменник, 2007. С. 39).

Утім, у цьому контексті не можу не нагадати призабуті роздуми україн-
ського філолога і історика літератури Дмитра Чижевського:
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«Скажу наперед, что мне кажется, что Гоголь самостоятельно додумал-
ся до своих взглядов в этом вопросе (про „апологію і проповідь експлуата-
ції“. — В. М.). Но указание некоторых параллелей к его „Выбранным мес-
там“ покажет нам, что вряд ли его строгие критики были правы, объявляя 
его книгу „странной“ и единственной в своем роде. Прежде всего, уже кое-
кто из украинских и русских современников Гоголя высказывал — отчасти 
в печати — сходные мысли. Позднейший первый биограф Гоголя П. Кулиш 
(1819–1897) за несколько лет до „Выбранных мест“ выпустил странную 
„Справочную книжку для помещиков Черниговской губернии“, которая 
была проникнута сходным пафосом религиозно-освященного и морально-
санкционированного хозяйствования. Еще ярче эти мотивы звучат в не-
больших по объему и написанных по-украински „Листах до любезних зем-
ляків“ (1839) старшего современника Гоголя, замечательного украинскою 
прозаика, Г. Ф. Квитки-Основъяненка (1778–1843), в прозе отчасти подра-
жавшего Гоголю: здесь и крепостной труд, и русская монархия находят 
морально-религиозное оправдание. Квитка так же духовный выученик 
немецкого пиетизма, как и В. А. Жуковский; на опубликованные только 
много лет по смерти последнего „Отрывки“ (писаны в 1840–1846 гг.) до 
сих пор не обращено достаточного внимания; между тем в них встречаем 
разительные параллели к „Выбранным местам...“ Гоголя. Не забудем, что 
в эти годы Жуковский был уже интимным другом Гоголя».

Шевченко ніколи публічно не виступав проти «Выбранных мест из 
переписки с друзьями». Усі наступні (після висилання Рєпніною книги 
в 1847 р.) Шевченкові згадки про Гоголя мали захоплено-позитивний ха-
рактер, вони стосувалися самої суті творчості геніального письменника 
й поширювалися на його гідних послідовників. 5 вересня 1857 р. 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 р. Шевченко запитував у Рєпніної адресу Гоголя: «...Я напишу 
ему по праву малороссийского виршеплёта, я лично его не знаю. Я теперь, 
как падающий в бездну, готов за всё ухватиться — ужасна безнадёжность!..» 
Справді так, адже в цьому листі Шевченко просив Рєпніну, щоб вона на-
писала Гоголю, аби той звернувся до свого знайомого Василя Жуковського з 
клопотанням про дозвіл поетові 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 ба-
гато допомагав Жуковський митцям, у тому числі Гоголю. Він узяв без-
посередню участь в організації викупу Шевченка з кріпацтва. Сам поет 
написав листа Василю Жуковському, який датується 1–10 січня 1850 р., 
хоча не відомо, чи він був посланий адресатові. Втім, Шевченків відчай, 
у будь-якому випадку, лист передає вповні: «...Мне рисовать запрещено. 
Это самое большое из всех моих несчастий! — Сжальтесь надо мною! 

Исходатайствуйте (вы многое можете!) позволение мне только рисо-
вать — 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 по-
етові. Цікаво, що в листі до Жуковського влітку 1848 р. Гоголь писав із 
Полтави: «Будем же исполнять то, для чего нам даны Богом силы и спо-
собности и в истине чего залогом служат те сладкие минуты, которые 
мы в жизни ощущали, после которых и лучше молилось, и лучше благо-
дарилось, 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 валился мир и все земное разру-
шалось. 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 найменшого полегшення для гіркого заслання — дозволу малювати. 
Втім, це був одиничний випадок, коли Шевченко згадав про Гоголя, як 
про людину, здатну допомогти. Нічого подібного більше не повторилося. 
Сергій Єфремов слушно спостеріг, що, «пишучи про свій скрут і до Жу-
ковського, 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 паралель-
них світах, і не виникло передумов і обставин, які б звели їхні долі. Ми-
кола Жулинський пише: «Шевченко і Гоголь — дві половинки великого 
українського серця — так ніколи й не стулилися. Не зустрілися, не по-
гомоніли. Не пожартували і не заспівали українських пісень...» До того 
ж, пам’ятаймо, що Рєпніна не вислала Шевченкові адресу Гоголя: з бе-
резня 1848 р. вона взагалі перестала писати листи Шевченкові. Це було 
пов’язано, напевне, з її зверненням у січні 1848 р. до шефа жандармів 
Олексія Орлова з проханням дозволити Шевченкові малювати. У спога-
дах Рєпніна зазначала: «Я даже не могла продолжать утешать его письма-
ми во все время его десятилетнего изгнания, потому что получила гроз-
ное предостережение от графа А. О. Орлова». Втім, офіційну заборону 
листуватися з Шевченком Орлов надіслав Рєпніній аж у червні 1850 р. До 
речі, за спогадами Рєпніної, Гоголь навесні 1848 р. заїжджав до них у Яго-
тин, і княжна розчулювалася: «Гуляя со мной по саду, Гоголь восхищался 
деревьями и сравнивал их с мизерной растительностью Одессы. Я пони-
мала, 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 1844 р. з Орської фортеці 
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зі згадкою про «прекрасный Яготин», де він зустрічав новий 1884 р.: «Да 
осенит вас благодать Божия, пишите ко мне так часто, как вам время по-
зволяет. Молитва и ваши искренние письма более всего помогут мне не-
сти крест мой. Евангелие я имею, а книги, о которых я просил вас, при-
шлите, это для меня хотя малое, но все же будет развлечение». Йшлося, 
зокрема, про Гоголеві «Выбранные места из переписки с друзьями», які 
Шевченко просив надіслати ще в жовтні 1847 р., і вислані йому Рєпніною 
навесні 1848-го.

Щире Шевченкове захоплення біографією та творчістю Гоголя під-
тверджується багатьма документами. Скажімо, в жовтні 1854 р. поет пи-
сав Броніславу Залеському: «...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 квітня 1857 р. свідчить, що той висилав йому Кулішеві 
«Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя» (1856), і тоді Тарас Гри-
горович хвалився в листі до Михайла Лазаревського: «Читаю по одному 
листочку в день біографію Гоголя...»

Юрій Барабаш переконливо показав, що Гоголеве ім’я посідає осібне міс-
це не лише в Шевченкових листах, а й відкриває лектуру поета на засланні 
та завершує його десятилітнє покарання, пронизує цей період життя:

«Щоденник („Журнал“), що його Шевченко читає напередодні звіль-
нення і веде понад рік, аж до повернення до Петербурга, наскрізь перейня-
то 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 життє-
вого довкружжя, ставлення, яке виявляє відмінності поміж українським та 
російським національними характерами. Другого разу він пригадує давню 
зустріч з одним із „землячків“, поміщиком-віршомазом Аркадієм Родзян-
ком, 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, гоголів-
ської традиції...» (Барабаш Юрій. Вибрані студії. С. 585–586).

Юрій Барабаш підкреслює той факт, що повісті К. Дармограя було на-
писано саме в роки заслання, у «гоголівський період» Шевченкової духо-
вної біографії, а це, на його думку, набуває символічного значення. Пові-
сті зростали на гоголівському грунті, 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». Вра-
жаюче, що ці слова дивовижно співпадають з 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 Варва-
ри Рєпніної від 7 березня 1852 р. Тепло згадавши на самому початку про 
перебування в Яготині в 1843 р., Шевченко писав: «Случайно как-то за-
шла 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 був серед тих, які беззастережно прийняли геніальний твір Гого-
ля. Поет щиро радів з того, 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 хрис-
тианскую цель его! да!.. »

Далі Шевченко знайшов дивовижні слова, щоб попросити «Мёртвые 
души» Гоголя: «Вся эта речь к тому, чтобы вы мне (найвсепокорнейше 
прошу) прислали „Мёртвые души“. Меня погонят 1-го мая в степь, на 
восточный берег  К а с п и й с к о г о  м о р я  в Новопетровское укрепле-
ние, 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  М о с к в ы,  но увы! Я не могу себе теперь позволить по-
добной роскоши. У меня давно было намерение просить у вас эту книгу, 
но... я не осмеливался. Пришлите ради всего святого!» Як же можна було 
не вислати цю гоголівську книгу після такого прохання-благання?! Бодян-
ський вислав би!

Нарешті, вражають поетові слова про Гоголя, які маємо пам’ятати: «Пе-
ред 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 ві-
чністю. А Шевченкові слова звучать, як на похоронах Гоголя...

Історія не терпить умовного способу, але знайомство Шевченка з Гого-
лем дало б ученим багатющий матеріал для глибшого розуміння «двох по-
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ловинок українського серця», двох іпостасей української ментальності, 
двох способів творчого життя національних геніїв. 

Сергій Єфремов, який до 100-річчя від дня народження Гоголя видав 
про нього в Києві працю «Між двома душами», писав, що Шевченко ці-
нував у Гоголя його сатиричний показ дійсності, глибоке прозирання в 
життя і висміювання його вад: «Тут обидва вони сходилися». Єфремов 
висловив думку про те, що людська особистість Гоголя не викликала в 
Шевченкові такого ж ентузіазму, як його сатиричні твори, а навпаки — 
давала поживу для стриманості й навіть критики. Про що ми, власне, й 
говорили.

Насамкінець розповіді про Гоголя хочу процитувати важливі розду-
ми 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 головне — обидва, взяті як складові діалектичної двоєдності, є найре-
презентативніші, найзначущіші й найвпливовіші явища національного 
духовного життя останніх півтора століття, визначають його парадигму, 
парадигму „грунту і долі“, й що саме на прокладених ними шляхах укра-
їнська література зможе нарешті вирішити свою сакраментальну пробле-
му — залишаючись самою собою, стверджуючи своє національне 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 духо-
вного досвіду людства, дарма що високочоле західне (та й наше, чи, так 
скажу, наське) гоголезнавство цієї істини ще не осягнуло. Випадок Шев-
ченка 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 на-
ціональної мови і національного світовідчуття височать не подоланними 
(і якою мірою назагал подоланними?) бар’єрами поміж ним і світовим 
читачем, якому найчастіше і невтямки, чим у своєму духовному розвої 
зобов’язаний він українському поетові, ймовірно не дуже цим читачем 
знаному, — Шевченкові» (Барабаш Ю. Вибрані студії. С. 691–692).

Щодо Гоголя, то, врешті-решт, не забудьмо найголовніше — Шевчен-
кові слова, виплеснуті з глибини серця в щоденнику 5 вересня 1857 р.: 
«О Гоголь, наш безсмертний 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.

Шереметєва Надія Миколаївна (1775–1850) — див. «адресуйте мені в 
Москву» (р. 5, стор. 749–750).

Шуба — у Володимира Даля: «Верхняя, просторная, меховая одежда, 
мужская и женская».

У Гоголевих «Петербургских записках 1836 года» читаємо: «Москва 
всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед...» 
У Москві побутувала приказка: «Тяжела медвежья шубица». Цікаво, що, 
скажімо, на Підновинських гуляннях франтихи-купчихи їздили з загорнути-
ми за спину полами шуб, щоб одночасно показати і сукню — їх для тепла 
зодягали кілька, одна на одну — і підбій шуби.

Щепкіна Михайла семеновича портрет — Шевченко намалював 
його 16 березня 1858 р. у Москві у Щепкіновій оселі. Роботою захопився 
настільки, що був незадоволений несподіваним приходом гостей — Ми-
хайла Максимовича, потім Андрія Маркевича: «Пренаивные посетители. 
Им и в голову не пришла поговорка, что не вовремя гость — хуже тата-
рина. А, кажется, люди умные, а простой вещи не понимают». Близько 
двадцяти років тому в шевченкознавчій літературі було висловлено думку 
про те, що цей запис зумовлений негативним ставленням поета до Макси-
мовича, проте вона безпідставна. Маємо справу з роздратуванням худож-
ника, увагу якого відволікли від творчого процесу. Нагадаю, що 15 червня 
1857 р. Шевченко почав малювати портрет підпоручика Миколи Бажано-
ва в киргизькій кибитці: «Прекрасное освещение. И я с охотой принялся 
за работу. Черт принес приятельницу (особа не встановлена. — В. М.). Я 
закрыл портофель и вышел из кибитки». Та й згадане прислів’я Шевчен-
ко застосував якось і до самого себе, коли в липні 1857 р. невчасно зай-
шов у гості: «Я вспомнил пословицу: „Не вовремя гость — хуже татарина“ 
и взялся за фуражку». Не випадково Шевченко переклав на непроханих 
гостей і своє невдоволення портретом Щепкіна: «Нарисовал портрет не 
совсем удачно Михайла Семёновича. Причиной неудачи были сначала 
Максимович, а потом Маркевич».

Утім, цій самокритиці далеко до тієї, яку Шевченко залишив у своєму 
щоденнику 26 червня 1857 р.: «О живописи мне теперь и думать нечего. 
Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и по-
давно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого вир-
туоза самого обыкновенного кабашного балалаешника. Следовательно, о 
живописи мне и думать нечего».

У світовому малярстві, мабуть, не знайдеться більше такого самокату-
вання й самозречення. Проте й після десяти страшних років царської за-
борони писати й малювати, Бог залишив Шевченкові геній поета й худож-
ника. Портрет Щепкіна, виконаний на тонованому папері італійським і 
білим олівцями, — неперевершений! Директор Будинку-музею М. С. Щепкіна 
в Москві Антоніна Кучина говорила мені, що це кращий портрет артиста. 
Так само вважав відомий дослідник прижиттєвої іконографії Щепкіна Ми-
кола Пахомов: «Найвдалішим, найпроникливішим слід визнати портрет, 
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зроблений Тарасом Шевченком...» Щепкінознавець Борис Земенков пи-
сав, що портрет «належить до кращих зображень великого актора». Су-
часний біограф Щепкіна Віталій Івашнєв захоплюється: «Один із кращих 
портретів Михайла Семеновича — на ньому зображено людину похилих 
років, але вона зберегла проникливий розум, живість погляду, шляхет-
ність і поетичність натури... По одному цьому портрету неважко уявити, 
яке розмаїття відтінків почуттів, настроїв, поривів душі могли спостеріга-
ти сучасники Щепкіна в спілкуванні з ним, в ролях, зіграних на сцені».

Перед нами вишукано елегантний, статечний й натхненний Щепкін, 
який, зацікавлено припіднявши брови, що, здається, ще й збільшує його 
високочолість, дивиться на нас ясними, відкритими і вдумливими очима. 
Ліве око прикрито повіком трохи більше, і цей штрих, який, вочевидь, 
взятий із життя, зворушує своєю живою точністю. Повні губи, що вида-
ють людину добру й чуйну, помітно зачеплені гіркотою прожитих літ. Об-
личчя великого артиста випромінює вистраждану мудрість, і можна лише 
дивуватися й захоплюватися психологічно тонкою, виразною й точною 
характеристикою портретиста Шевченка.

У той же час, акумульовані в портреті життєві простота і доброта Щеп-
кіна, роблять його образ, сказати б, артистично піднесеним і величним 
у розумінні, сформульованому 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.

Щоб переконатися в цьому, варто порівняти Шевченкову роботу з пор-
третом Щепкіна пензля талановитого художника Василя Пукірєва, викона-
ного за рік до Шевченка — в березні 1857 р. 20 березня Олена Дмитрівна пи-
сала до сина Олександра Михайловича про чоловіка: «Он сидит теперь дома 
(у зв’язку з Великим постом театри були закриті, і Щепкін більше знаходився 
вдома. — В. М.), и с него какой-то молодой человек снимает портрет. Теперь 
очень похож, что-то будет в отделке?» Михайло Семенович «дуже схожий» 
і на літографії, зробленій того самого року за малюнком Пукірєва. Проте 
майстерна фотографічна точність не витримує жодного порівняння з оду-
хотвореністю, залюбленістю Шевченкового сприйняття старшого друга.

До портрета, створеного Шевченком, можна застосувати слова Бєлін-
ського з листа до Герцена, написані ще в 1846 р. про інше зображення ар-
тиста: «Как хорош портрет Щепкина! Слеза, братец мой, чуть не проши-
бла меня, когда я увидел эти старые, но прекрасные в их старости черты; 
мне показалось, будто он, друзьяка, сам вошёл ко мне. Кто хочет убедить-
ся, что старость имеет свою красоту, пусть посмотрит на этот портрет...»

Щепкін Дмитро Михайлович (1817–1857) — старший син Михайла 
Семеновича, був магістром астрономії й одночасно працював у галузі фі-
лології, археології, історії мистецтв. 21 жовтня 1839 р. разом з батьком 

брав участь у обіді у Сергія Аксакова, на якому був присутнім і Гоголь. Через 
туберкульоз мусив подовгу жити за кордоном; помер у м. Малага (Іспанія) 
12 грудня в Іспанії. На початку січня 1858 р. Щепкін повідомляв Шевчен-
ка: «Получено известие из Малаги, что сын мой Дмитрий умер». Шевчен-
ко записав у щоденнику 5 січня: «Письмо своё заключает он печальным 
известием, полученным на пороге своего дома, о смерти сына Дмитрия, 
умершего за границей».

Щепкін Микола Михайлович (1820–1886) — російський видавець, гро-
мадський діяч, другий син Михайла Щепкіна.

Користувався пошаною серед московської інтелігенції як чесна і порядна 
людина. У вересні 1857 р. відкрив у Москві книгарню, що розташовувалася 
в М’ясницькій дільниці на Великій Луб’янці в будинку Михайла Сисаліна (не 
зберігся); тепер на тому місці знаходиться будинок № 11 з меморіальною 
дошкою, яка розповідає, що тут з квітня 1918 р. до грудня 1920 р. працював 
голова Всеросійської надзвичайної комісії Фелікс Дзержинський. Книгар-
ня Щепкіна була одним із центрів поширення нелегальних закордонних ви-
дань Герцена й Огарьова в Росії. Політична поліція, яка стежила за Миколою 
Щепкіним, доповідала: «Во время ярмарки в Нижнем Новгороде и в продо-
лжение зимы, один из сыновей Щепкина уезжал из Москвы и, как говорят, 
развозил несколько тысяч экземпляров запрещённых сочинений...» Улітку 
1857 р. Микола Щепкін разом з дружиною відвідав Олександра Герцена в 
Лондоні, мабуть, ішлося між ними й про відкриття книгарні в Москві. У ній 
продавалися, передусім, книги видавництва, заснованого Миколою Щепкі-
ним у Москві в 1856 р. разом з купцем-меценатом, колекціонером Кузьмою 
Терентійовичем Солдатьонковим (1818–1901), який за часом стоїть першим 
у когорті таких будівничих російської культури як брати Сабашникови, Ма-
монтов і Морозов, Щукіни і Третьякови. У видавництві «К. Солдатьонков 
і М. Щепкін» вибір книг для друку відбувався зі згоди всіх членів компанії, 
і всі вони несли юридичну та моральну відповідальність за кожне видання: 
Солдатьонков і Щепкін, як видавці, Кетчер — редактор.

Щепкін Митрофан Павлович (1832–1908) — публіцист і громадський 
діяч, син професора математики Московського університету Павла Щепкі-
на, троюрідного брата Михайла Щепкіна. Закінчив історико-філологічний 
факультет Московського університету, де був студентом Осипа Бодянсько-
го. Відомий як знавець московського самоуправління й міського господар-
ства. В цій сфері працював протягом 30 років. У 1859 р. був призначений 
помічником редактора «Московских ведомостей», а потім працював редак-
тором цієї газети. На початку 60-х рр. співпрацював з Бодянським, який 
тоді управляв друкарнею Московського університету. У 1866–1871 рр. — 
професор Петровської землеробської академії. З 1895 р. за його редакці-
єю виходила 11-томна «Бібліотека економістів» , яку видавав Кузьма Сол-
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датьонков. Автор чотиритомної праці «Общественное хозяйство города 
Москвы» (1888–1901) та інших праць з управління та економіки Москви.

Щепкін Михайло Семенович (1788–1863) — видатний актор, друг Гоголя.
Див. також «У Москві у мене є приятелі та друзі» (р. 3, стор. 251, 276, 281–303).

Щепотьєвої будинок — у ньому жив Михайло Щепкін з сім’єю у 1848–
1859 рр. Не викликає сумнівів, що Микола Гоголь заходив до свого дру-
га у 1848–1852 рр. Проте, як писав ще у 1954 р. Борис Земенков, «точне 
місцезнаходження будинку невідоме» (Земенков Б. С. Гоголь в Москве. 
С. 132). Не прояснилася ситуація й протягом наступних десятиліть.

Мені вдалося встановити точну адресу будинку Щепотьєвої в процесі 
роботи над книгами про перебування Тараса Шевченка в Москві. При-
їхавши до Москви 10 березня 1858 р., поет вже наступного дня знайшов 
Щепкіна «у старого Пимена в доме Щепотьевой и у него поселился...» 
12 березня Шевченко ще раз упевнено зафіксував свою адресу в листі 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 зрозумілою. Церква Старого Пимена, що знаходилася непо-
далік, була відома всій Москві, а будинки тоді називалися за прізвищами 
їх домовласників. Тож у Москві середини ХІХ століття жодних проблем 
з пошуком будинку Щепотьєвої не було. Зате вони виникли сто років по-
тому, коли дослідники намірилися точно встановити, де конкретно зна-
ходився будинок Щепотьєвої. Почалося з того, що вони полінувалися 
по-справжньому пошукати домовласницю з досить рідкісним для Москви 
прізвищем. Авторитетний московський біограф Щепкіна Борис Земен-
ков наприкінці 50-х рр. ХХ століття заявив, що в жодному довіднику 
тих часів йому не вдалося виявити прізвища домовласниці Щепотьєвої. 
Тридцять років потому автори книги «Шевченко в Москве» І. Карабутен-
ко, О. Марусич і М. Новохатський повторили це твердження і висловили 
припущення, що Шевченко жив, очевидно, в будинку Щепотьєва, але, не 
відаючи про господаря, знав лише його дружину (Карабутенко И., Ма-
русич А., Новохатский М. Шевченко в Москве. Историко-литературный 
очерк. — К.: Радянський письменник, 1989. С. 156). Власне, київські авто-
ри некритично продублювали своїх московських попередників. Театроз-
навець В. Маслих у статті «По щепкинским местам» в журналі «Театр» 
(№ 8) ще в 1963 р. стверджував: «Щепкін поселився у Воротниковському 
провулку в будинку Щепотьєва... Тут прожив кілька днів Т. Г. Шевченко». 
Між іншим, тоді ще ніхто не знав, що навіть московська поліція допо-
відала начальству саме про «будинок Щепотьєва». У знайденому мною в 
Центральному історичному архіві Москви «Рапорті» московського обер-

поліцмейстера князя Кропоткіна військовому генерал-губернаторові Закрев-
ському 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» (Центральний історич-
ний архів Москви, ф. 16, оп. 47, спр. 130, арк.11).

Утім, все це були легковажні заяви, зумовлені, з одного боку, повер-
ховим підходом тодішньої московської поліції, яка не зафіксувала чи 
не врахувала, напевне, смерть Щепотьєва, з іншого — неглибоким ви-
вченням питання радянськими істориками. Досить розгорнути «Книгу 
адресов жителей Москвы» за 1858 р. там, де містяться адреси артистів, і 
прочитати: «Щепкин Михайло Семёнович, Сретенская часть, на Малой 
Дмитровке, в Воротницком переулке, дом Щепотьевой» (Книга адресов 
жителей Москвы составлена по официальным сведениям и документам 
К. Нистремом. 1858. Книга чиновников служащих. — Москва. В типогра-
фии т. т. Волкова и комп. 1858. С. 184). Але ми не вдовольнились цим і 
провели велику пошукову роботу в архівах, аби доконечно підтвердити, 
хто був власником будинку, в якому зупинився Шевченко. Надзвичайно 
цікавою виявилася знахідка сповідальної відомості церкви Старого Пи-
мена. Повна назва цього документу: «Ведомость именная, учинённая Ни-
китского сорока, Пименовским, что в Старых Воротниках, священиком 
Александром Алексеевичем Остроумовым с причтом, обретающимися 
при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людям, со изъявлением 
против коегождо имени о бытии их в Святую Четыредесятницу у испо-
веди и святых таин причастия... в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом 
году». В цій відомості міститься інформація про сповіді парафіян кон-
кретно по кожному будинку під час Святої Чотирьохдесятниці навесні 
1857 р., в якій записано і Щепкінову сім’ю: «Дом Щепотьевой. Артист 
Московских Императорских театров Михаил Семёнович Щепкин. Жена 
его Елена Дмитриевна. Дочь их девица Вера» (Центральний історичний 
архів Москви, ф. 203, оп. 747, од. зб. 1727, арк. 811–811 зв.).

Точна адреса стоїть і на листах, які отримував великий артист. Скажімо, 
в паперах тодішнього московського генерал-губернатора Арсенія Закрев-
ського, є конверт з адресою артиста: «Сретенской части на Малой Дми-
тровке Воротниковском переулке в д. Щепотьевой». Сам Щепкін, перебу-
ваючи на гастролях у Ярославлі в квітні 1858 р., тобто відразу після від’їзду 
з Москви Шевченка, писав до дружини Олени Дмитрівни Щепкіної: «В Мо-
скву в приход Старого Пимена в дом госпожи Щепотьевой» (Державний 
центральний музей ім. О. О. Бахрушина, ф. 312, оп. 1, од. зб. 255). Ще один 
лист Олені Дмитрівні з Ярославля, датований 11 квітня 1858 р., Михайло 
Семенович підписав так: «Её Высокоблагородию Елене Дмитриевне Щеп-
киной в Москве. В приход Старого Пимена в доме г-жи Щепотьевой».

Стало напрочуд ясно, що власницею будинку, в якому жив Щепкін на той 
час, коли в нього бував Гоголь і гостював Шевченко, була саме Щепотьєва.
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Це була сенсація, і про неї я доповів у січні 2006 р. на традиційних 
«Щепкінських читаннях», що проходять в Будинку-музеї М. С. Щепкіна. На-
ступного року вийшла в світ моя книга «Тарас Шевченко: „Моє перебуван-
ня в Москві“», в якій написано таке: «Тож поставимо крапку в надуманій 
версії з відсутністю домовласниці Щепотьєвої та назавжди припинимо 
невиправдану ревізію напрочуд точного щоденникового запису Шевчен-
ка. Насправді, як він і зафіксував, будинок числився не за Щепотьєвим, 
а саме за Щепотьєвою». Згадані автори називали трьох Щепотьєвих, а 
ще кілька потрапили мені на очі в історичних документах. У некрополі 
Донського монастиря я навіть знайшов могилу титулярного радника і ка-
валера Михайла Щепотьєва (1790–1848). Проте в контексті сказаного до 
чоловіків Щепотьєвих інтерес зникає.

Інша річ, що пошуки домовласниці Щепотьєвої з Воротницького провул-
ку були непростими. Власне прізвище Щепотьєвої мені вдалося вияви-
ти відразу вже в документах післяпожежної Москви. Зокрема, у 1818 р. у 
Ніколо-Кузнецькому провулку П’ятницької дільниці міста числилася вдо-
ва поручика Ганна Олексіївна Щепотьєва, яка володіла спаленим будин-
ком («обгорелой землёй»). Ще більшу увагу привернула в «Алфавитном 
указателе к плану Хамовнической части» губернська секретарша Щепо-
тьєва Пелагея Петрівна, яка в тому самому році жила на Пресненській 
вулиці в Пресненській дільниці міста. Проте найвірогідніше «героїнею» 
нашого сюжету мала стати титулярна радниця Щепотьєва Олександра 
Петрівна, домоволодіння якої числилося в Полуектовському провулку 
(тепер Сеченовський), що між Остоженкою і Пречистенкою. Чи не була 
вона молодшою сестрою згаданої Пелагеї Щепотьєвої? Оскільки іншої 
домовласниці з цим прізвищем виявити в адресних книгах не вдалося, 
можна було припустити, що титулярна радниця Олександра Щепотьєва 
жила в приарбатському ареалі, а будинок у Воротницькому провулку у неї 
винаймав Михайло Щепкін.

Цей будинок давно знесено, але навколо нього не стухають пристрас-
ті. Річ у тому, що неподалік від помешкання Щепкіна знаходився будинок, 
у якому в травні 1836 р. під час останнього приїзду до Москви жив у свого 
друга Павла Нащокіна поет Олександр Пушкін. Це був одноповерховий 
цегляний особняк із дерев’яним мезоніном, збудований у 1817–1820 рр., 
у підвалі якого розташовувалася кузня. В 1838 р. замість мезоніна збудува-
ли другий поверх («Паспорт», складений у грудні 1973 р. на об’єкт куль-
турної спадщини федерального значення « Дім, у якому жив О. С. Пушкін 
у свого друга П. В. Нащокіна в 1836 р.». С. 2). Будинок № 12 зберігся і 
називається тепер «Будинком Нащокіна», на ньому встановлено меморі-
альну 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 рр. минулого століття в історичній і москвознавчій лі-
тературі усталилася думка, що саме будинок № 12 винаймав Щепкін і саме 

тут у березні 1858 р. жив Шевченко. Вже згаданий Борис Земенков ще в 
1966 р. писав: «Щепкін переселився в будинок № 12 у Воротниковському 
провулку... За кілька років до того в цьому будинку жив близький друг Пуш-
кіна — Павло Воїнович Нащокін, якого неодноразово відвідував тут Щеп-
кін. Важко повірити, що артист переселився в цей театральний район 
лише заради побутових і житейських зручностей — надто багатозначний 
вибір ним цього гостинного притулку, де, здавалося, ще не стихли дружні 
голоси письменників, артистів, музикантів, які збиралися у П. В. Нащо-
кіна, а кімнати ще берегли тепло щепкінських зустрічей з О. С. Пушкі-
ним» (Земенков Б. С. М. С. Щепкин в Москве. — М.: Московский рабочий, 
1966. С. 111–112). Версію Земенкова активно підтримував доцент Мос-
ковського університету Михайло Зозуля, який у 1974 р. писав: «Будинок, 
у якому Щепкін приймав тоді Шевченка, був до певної міри знаменитим. 
Цей будинок знав Пушкіна й Шевченка, Щепкіна і Гоголя, Грановського 
і Тургенєва, багатьох учених, артистів і музикантів». У «Шевченківсько-
му словнику» (1977) до статті Зозулі «Москва» було навіть вміщено фо-
тографію номера дванадцятого: «Будинок, 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». Ві-
домий москвознавець Сергій Романюк також наполягав, що саме в цьому 
будинку мешкав актор М. С. Щепкін: «Будинок № 12 в той час... належав 
А. І. Івановій... У 1847–1858 рр. будинок винаймав актор М. С. Щепкін. 
Тут же в 1858 р. зупинився Т. Г. Шевченко». Щоправда, того ж 1998 р. у 
книзі «По землям московских сел и слобод», а потім і десять літ потому 
Романюк писав інакше: «Т. Г. Шевченко відвідав Москву вже на схилі ро-
ків. Він приїхав 10 березня 1858 р. і, переночувавши в готелі, поселився у 
свого давнього друга, актора Малого театру М. С. Щепкіна, який тоді зні-
мав будинок у якоїсь Щепотьєвої в Воротниковському провулку (№ 12)». 
Насправді, Шевченко вперше приїхав у Москву в лютому 1844 р., коли 
йому було 30 років. Проте Романюк визнав, що Щепкін жив у будинку, 
який належав Щепотьєвій, але насправді називав будинок, яким володіла 
Іванова, що лише заплутало питання. Найдивніше, що навіть у 2010 р. у 
книзі Павла Шестакова про Гоголя будинок у Воротниковському провул-
ку, 12 називається «Домом Щепотьєва — М. С. Щепкіна».

Моє звернення у 2008 р. до Комітету з культурної спадщини міста Мо-
скви (Москомспадщини) не переконало тамтешніх москвознавців у не-
правоті їх багатолітньої позиції. В своїй відповіді вони повторили по-
милкове твердження, зіславшись на... «дані дослідника С. К. Романюка».

Першими висловили сумнів з приводу того, що Тарас Григорович жив 
у будинку Нащокіна, автори книги «Шевченко в Москве» І. Карабутенко, 
О. Марусич і М. Новохатський. Вони справедливо вказали на те, що Шев-
ченко не міг не відзначити в своєму щоденнику про перебування Пушкіна в 
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будинку, де й він зупинився, проте великий український поет навіть не зга-
дує про великого російського поета. Додамо від себе, що так само й Щеп-
кін 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 привабливої версії, що 
в одному будинку жили чи бували в різний час і Пушкін, і Щепкін, і Шев-
ченко. Принаймні, ця версія панує в Москві до цього часу. Проте вона не 
відповідає дійсності. Довести це неважко. Відомо, що нинішній будинок № 
12 у Воротницькому провулку насправді належав губернській секретарші 
Аграфені Іванівні Івановій, про що є чіткий запис в «Алфавитном указателе 
к плану Сретенской части»: «Ивановой Аграфены Ив. губерн. секретарши, 
в Воротническом пер.». Про це прекрасно знав і Гоголь, який, скажімо, у 
липні 1842 р. адресував листи Павлу Нащокіну: «В Москве, у Старого Пиме-
на в доме Ивановой». Або просив Сергія Аксакова: «Пошлите кого-нибудь 
на квартиру Нащокина (у Старого Пимена, в доме Ивановой)...» Але ж ми 
напевне знаємо, що будинком, у якому жив Щепкін і зупинявся Шевченко, 
володіла зовсім інша домовласниця, а саме Щепотьєва. Проте твердих і 
певних доказів, що знайдені мною домовласниці Ганна, Пелагея чи Олек-
сандра Щепотьєви були саме тими, які мали, крім означених у документах, 
ще й володіння в Воротниковському провулку, не було. Більше того, чуття 
історика підказувало, що саме цю Щепотьєву ще не знайшов.

І тоді довелося зануритися в архівні документи. В Центральному ар-
хіві науково-технічної документації м. Москви знайшовся «Указатель к 
плану города Москвы, печатанному Московскою городскою распоряди-
тельною Думою в 1868 году», а в ньому — безцінна для мене «Ведомость 
городских и владельческих имуществ по планам 1849–1854 годов». У цій 
«Ведомости» в Сретенській частині я знайшов володіння «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“» 
та «Тарас Шевченко і Осип Бодянський». Але сама собою ця інформація 
також не відповідала на питання, де саме стояв будинок Щепотьєвої у Во-
ротницькому провулку. Річ у тому, що в «Алфавитном указателе к плану 
Сретенской части», в якому перелічені прізвища власників усіх будинків 
і поставлені номери володінь на тодішньому плані міста, прізвище Ще-
потьєвої чомусь відсутнє. Та сумнівів не залишилося, бо в Центральному 
історичному архіві Москви були вивчені сповідальні відомості церкви 
Старого Пимена за 1859–1860-х рр. У 1859 р. Щепотьєва була на сповіді, а 
серед мешканців її будинку названо Щепкіна. Відомо, що того року сім’я 
артиста переїхала в інший будинок, але в 1860 р. у сповідальній відомості 
не числилася вже й Щепотьєва.

Працюючи над книгою «Тарас Шевченко: „Мій великий друг Щепкін“», 
вже не міг допустити, щоб точне місцезнаходження будинку Щепотьєвої, 

в якому два тижні жив у Щепкіна Шевченко, залишилося невстановле-
ним. Я вирішив звернутися за допомогою до Центрального історичного 
архіву Москви. Суцільна невдача! Відповідь була такою: «Повідомляємо, 
що в документах архіва відомостей з історії будинку Щепотьєвої, що зна-
ходився у Воротниковському провулку Сретенської частини м. Москви, 
не виявлено». Таким чином, найвагомішими залишилися щоденникові 
записи самого Шевченка, які свідчили, що з вікна будинку Щепотьєвої 
було видно церкву «старого Пимена».

Вивчаючи листування Михайла Щепкіна, натрапив на ще один поді-
бний аргумент. У листі до свого сина Миколи Михайловича від 16 квітня 
1857 р. Михайло Семенович писав про пожежу неподалік від будинку, де 
він жив, — у купця Голяшкіна (карету Щепкіна, що повертався 15 квітня 
додому, завчасно зупинили словами: «Выходите здесь, дальше не прое-
дете, против вашей квартиры пожар, горит дом г-на Голяшкина». Крім 
того, Щепкін розповідав синові: «...Пожарные действовали отлично, и 
притом ветер был в противоположную сторону, то все поуспокоились, и, 
как следует по человеческой природе, чужое несчастие нам интересной 
картиной, и никого не оторвёшь от окон...»

Отже, будинки Щепотьєвої і Голяшкіна, як і Іванової, знаходилися не-
подалік один від одного, втім, у невеличкому Воротницькому провулку всі 
будинки сусідили. В згаданому «Алфавитном указателе к плану Сретенской 
части» читаємо: «Голяшкина Никол. Яков., купца в Воротническом пер.». 
На плані будинок Голяшкіна числився під № 68. Все це було важливо, проте 
не дозволяло точно вказати місцезнаходження будинку, в якому жив Щеп-
кін. Випускати книгу в світ без цього не хотів, а сформульована в ній пропо-
зиція про спорудження пам’ятника Щепкінові й Шевченкові у Воротников-
ському провулку, здавалася мені без адреси немічною й непереконливою.

Й тоді в справу втрутився щасливий випадок — один з тих, завдяки 
яким прокладає собі дорогу закономірність. У процесі роботи часто зу-
стрічалися вчені й архівісти, які так чи інакше допомагали в історичному 
пошуці, а цього разу щаслива дослідницька доля звела мене з унікальною 
жінкою, кандидатом мистецтвознавства, автором крупних монографій, 
заслуженим діячем мистецтв Росії Лідією Андреєвою. Виявилося, що Лі-
дія Володимирівна від дня народження в 1930 р. й до 1953 р. жила в будин-
ку № 16 в Старопименовському провулку. Її батько — Володимир Андреєв 
(1899–1980) — був знаним інженером-будівельником, а мати — Тетяна Про-
свірова (1895–1943) — архітектором. У середині 30-х рр. архітектор Про-
свірова 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 у ХІХ столітті жив актор Михайло Щепкін. У сім’ї його так і 
називали «Дім Щепкіна», і це міцно закріпилося в свідомості дівчинки, а 
потім дівчини, яка призначала побачення біля «дому Щепкіна».
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29 червня 2008 р. Лідія Андреєва показала автору книги, точне місце, 
де стояв колись будинок Щепотьєвої, в якому в 1848–1859 рр. мешкав 
Щепкін. Його було знесено у 70-х рр. минулого століття, коли на тому 
місці — на розі двох провулків — побудували новий будинок. Його ниніш-
ня адреса — старопименовський провулок, № 12/6. 

Будинок Щепотьєвої, з якого Шевченко бачив «старого Пимена», 
справді виходив вікнами на церкву, бо парадним фасадом був зорієнто-
ваний на в’їзд із Тверської вулиці Пименовським провулком. У гоголівські 
й шевченківські часи провулок називався Пименовським, пізніше й за-
раз — Старопименовським.

Спогади Лідії Андреєвої були підтверджені фотознімками та матеріа-
лами з фототеки Державного науково-дослідного музею архітектури ім. 
О. В. Щусєва, де, зокрема, збереглися зображення «Дому Щепкіна», зро-
блені в 1840-х рр., коли в ньому жив Щепкін. У фототеці зазначено: «Бу-
динок на розі Пименовського й Воротниковського провулків» (колекція 
ІV, негатив 188)».

Після показу Лідією Андреєвою конкретного місцезнаходження «Дому 
Щепкіна» з’явилася можливість відшукати його на планах Москви сере-
дини ХІХ століття, що й було зроблено.

«План Сретенской части» з Воротницьким і Пименовським провулками 
з маловідомого «Атласа столичного города Москвы» 1852–1853 рр., тобто 
періоду, що нас особливо цікавить, свідчить, що будинок Щепотьєвої вхо-
див до володіння № 47. На плані має форму перевернутої літери «Г». Щеп-
кін мешкав у тій частині будинку, що виходила фасадом на Воротницький 
провулок (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 датована січнем 1835 р. 
Тоді було затверджено «План дому, стоящему в Земляном городе Сре-
тенской части 1-го квартала под № 26 владения титулярной советницы 
Анисьи Андреяновой дочери Анфиловой». З «Експлікації», складеної в 
той час, видно, що на розі Пименовського й Воротницького провулків 
знаходився палісадник, а за ним — одноповерхова дерев’яна нежитло-
ва будівля площею 46 квадратних саженів (Центральний архів науково-
технічної документації м. Москви, ф. 1, оп. 1, од. зб. 45, спр. 1, арк. 
1). Якийсь час потому на цьому місці вже стояла дерев’яна одноповерхо-
ва житлова будівля, а впритул до неї — дерев’яний сарай, що входили до 
володіння княгині Кудашевої. Пізніше в документах зустрічається пріз-
вище княгині як власниці будинку в Стрілецькому провулку Сретенської 
дільниці Москви. Будівлю на розі двох провулків вона, скоріше за все, 
і продала Щепотьєвій.

Неважко звірити «План Сретенской части» з «Алфавитным указате-
лем», на якому також стояли відповідні номери володінь, але вже біля 
конкретних прізвищ. Так от, володіння № 70в на Плані у Покажчику від-

повідає прізвищу відомої нам Аграфени Іванової, і саме тут знаходився бу-
динок Нащокіна, а, скажімо, № 55 — це церква «Пимена Чудотворца, что 
в Старых Воротниках», яку бачив Шевченко з вікна будинку Щепотьєвої. 
Хто ж у той час володів цим будинком? Виявляється, титулярна радниця 
Онисія Анфілова. Це прізвище зустрічається серед власниць володіння 
в середині 30-х рр. («Онисія Андріянова дочка Анфілової»). Певно, що 
Анфілова мала свій будинок на території володіння № 47 увесь цей час, а 
потім придбала ще й будинок у Щепотьєвої.

Така непроста історія будинку, де понад десять років мешкав Михайло 
Щепкін, який відвідував Микола Гоголь, а у березні 1858 р. у ньому два 
тижні гостював Тарас Шевченко.

Щербина Микола Федорович (1821–1869) — російський поет.
Відомо, що Гоголь зустрічався з ним у Москві у Миколи Сушкова 11 грудня 

1851 р. Щербина цікавий нам тим, що Шевченко згадував його в щоденни-
ку 23 березня, перебуваючи в Москві в Щепкіновій оселі. Поет знав твори 
Щербини ще до заслання, в засланні цікавився його творчістю. Зокрема, 
15 листопада 1852 р. у листі до Андріана Головачова із Новопетровського 
укріплення, згадуючи їх зустріч у жовтні 1852 року, Шевченко писав: «Вы 
прочитали 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, по-
клонитесь от меня Щербине как истинному поэту, в наше время явлению 
редкому». В травні 1854 р. у листі до Бодянського Шевченко просив його: 
«Чи не побачишся коли-небудь з Головачовим, поцілуй його за мене і ска-
жи йому, що я й досі жду-жду Щербину. Бо бачиш: як ми з ним бачилися по-
заторік у цім поганім укреплении, то він читав мені деякі вірші Щербини і 
обіцявся вислать мені із Москви один екземпляр, та й досі нема».

Щербина разом із родиною Толстих сприяв визволенню Шевченка із 
заслання. Невдовзі після приїзду поета в Петербург, 5 квітня 1858 р. Анас-
тасія 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 записав у щоден-
нику: «...Лично познакомился с поэтом Щербиною». 12 квітня Щербина 
виступив на обіді на честь Шевченка у Толстої.

Юшкова будинок — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — М’ясницька, 
21). У ньому з 1844 р. знаходилося Училище малярства і скульптури Москов-
ського художнього товариства. В «Алфавином указателе к плану Мясницкой 
части» зазначено будинок «художественного класса живописи и ваяния 
Московского общества на Мясницкой ул.». Сюди Гоголь приходив до 
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свого знайомого скульптора Миколи Рамазанова. Будинок цікавий і тим, 
що сюди приходив 18 і 20 березня 1858 р. Тарас Шевченко до свого зна-
йомого художника Аполлона Мокрицького, який, до речі, був Гоголевим 
співучнем, «однокоритником» по Ніжинській гімназії.

Чотириповерховий палац навпроти колишньої садиби князя Олексан-
дра Меншикова побудував за часів Катерини ІІ генерал-поручик Іван Юш-
ков. У будинку багато світла, безліч кімнат, вестибюлів і колонад. Його 
напівротонду добре видно від М’ясницьких воріт. Академік Ігор Грабар 
приписав авторство будинку архітектору Василю Баженову, правда, за 
непрямими доказами. Зараз у ньому розміщується Російська академія ма-
лярства, скульптури і архітектури.

Язиков Микола Михайлович (1803–1846/1847) — поет, друг Гоголя. 
Вперше про зустріч з Гоголем Язиков писав улітку 1839 р., а взимку 1840–
1841 рр. вони швидко зблизилися. У 1842 р. разом поїхали в Рим. З 1843 р. 
Язиков жив у Москві, листувався з Гоголем. Язиков хворів з 1829 р., хво-
роба прогресувала, поет помер наприкінці 1846 р., а за новим стилем — на 
початку 1847 р. З приводу цієї смерті Гоголь писав матері 25 січня 1847 р.: 
«Без этой мысли о смерти и вечности я бы не перенес и нынешней моей 
печальной утраты, о которой, вероятно, вы уже слышали. Я лишился на-
илучшего моего друга, с которым, я жил душа в душу, Н. М. Языкова, к ко-
торому я питал истинно родственную любовь, потому что питать истинно 
родственную любовь я могу только к тем, которые понимают мою душу 
и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни своей». У той же день 
Гоголь вигукнув у листі до Жуковського: «И Языкова уже нет! Небесная 
родина наша наполняется ежеминутно более и более близкими нашими 
сердцу и тем как бы становится нам еще желанней и драгоценней».

У статті «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её осо-
бенность» з «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь пи-
сав: «Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков... Имя 
Языкова пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким 
конём своим, и ещё как бы хвастается своей властью... Все ждали чего-то 
необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая 
богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не до-
ждались... Свет любви погаснул в душе его — вот почему примеркнул и 
свет поэзии... И уже скорей от Державина, чем от Пушкина должен был 
он засветить светильник свой».

Розділ 5

«Адресуйте  
мені  

в Москву»
(пам’ятні адреси та місця, пов’язані з Гоголем)

цьому розділі створена реальна картина пам’ятних адрес, 
пов’язаних з українським генієм у контексті Москви саме го-
голівських часів. Адреси названі в алфавітному порядку за та-

ким принципом: назва вулиці чи провулка, дільниці міста у гоголівські 
часи та сучасні назви, адміністративний район Москви, точні координа-
ти місцезнаходження, походження назви. Далі — вказівка на власний бу-
динок чи помешкання в будинку, затим, по можливості, — номер будинку 
на плані Москви гоголівських часів, прізвище тодішнього власника бу-
динку та його мешканця, сучасний номер будинку або інформація про 
те, що він не зберігся, інформація про людей, до яких Гоголь приходив, 
і коли саме. Такий підхід здійснено вперше.

Річ у тому, що гоголівські пам’ятні адреси, які ми звикли осучаснюва-
ти, насправді в ті часи виглядали інакше. Будинки у Москві тоді назива-
лися за прізвищами їх домовласників. Послухаємо пояснення москвича-
очевидця:

«Дома так и назывались по их домовладельцам... Обозначение до-
мов по фамилии их владельцев создавало разного рода трудности при 
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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 рас-
положен 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 обслуживаемого лавочкой района...

Бывали затруднения и в тех случаях, когда по одной улице домами вла-
дели однофамильцы, и при указании адреса надо было обозначать, что 
адресат живет не только в доме Иванова, но „в доме Иванова, бывшем 
Брабец“. Вообще, впрочем, надо сказать, что не было еще общепринято-
го порядка в обозначении адресов и их обозначали то по полицейским 
частям и кварталам, например Хамовнической 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 депо и т. д. 
Нумерация домов начала заводиться, помнится, с 90-х годов (ХІХ століт-
тя. — В. М.), но этот общеевропейский порядок, уже давно усвоенный в 
Петербурге, в Москве прививался очень туго».

Важко погодитися з тим, що уточнення в адресі назви приходської 
церкви, пожежного депо чи поліцейської дільниці були «випадковими». 
Саме такі позначення давали змогу знайти домовласника швидко й безпо-
милково. Більше того, впродовж ХІХ століття найпоширенішою формою 
московської адреси була та, в якій спочатку вказувалася церква, прихожа-
нин якої жив неподалiк. Покажу це на прикладі. Гоголь, який писав з-за 
кордону листи своєму другу Миколі Язикову, 14 липня 1844 р. чітко вказу-
вав його адресу на конверті, називаючи всім відому приходську церкву та 
прізвище домовласника: «Николаю Михайловичу Языкову. В Москве. В 
приходе Иоанна Предтечи, в доме княгини Гагариной, что в Власьевском 
переулке». Місяць потому Язиков знайшов собі нову квартиру на тому ж 
Арбаті й 20 серпня повідомив Гоголю точну адресу: «...Пиши ко мне Арбат, 
к Спасу на Песках, в дом Безменова». У листопаді того ж року Гоголь уже 
писав Язикову на нову адресу: «В Москве. В приходе Николы Явленного в 
Серебрянном переулке, в доме Шидловской». У травні 1846 р. Гоголь на-
діслав Язикову лист за адресою: «В Москве, на Пречистенке, у Троицы в 
Зубове. В доме Наумовой». Як бачимо, скрізь визначальною для адреси є 
наявність храму й прізвище домовласника. Втім, одна ознака змінюється 
в липневому листі за 1846 р.: «Его высокоблагородию Николаю Михайло-
вичу Языкову. В Москве, у Кузнецкого моста, в доме Хомякова». У даному 
випадку Кузнецький міст був відомим у Москві об’єктом.

Так само у Гоголевих записних книжках можна знайти навіть адреси за 
церковними приходами, що названі у цитованому вище тексті москвича-
очевидця: «В Кривом переулке близ Успенья. Мартын исповедник»; «В 
приходе Неопалимой купины. Дом Жданова в Малом Трубниковском 
переулке». Взагалі у Гоголя частенько зустрічаються адреси, записані за 
тодішніми звичаями: «Дом Алсуфьева на Тверской...»; «Алекс. Ник. Попо-
ва на Моховой в доме Устинова»; «У Никитских ворот в доме Мещерина 
против Вознесения Большого»; «На Сивцевом Вражке дом Пушкевича»; 
«Киреевский у Филипа Митрополита»; «Нарышкин на Пречистенке, в 
собственном доме» тощо.

Тож, пам’ятаймо про ці гоголівські «підказки», бо номери будинків, які 
тепер екстраполюють на той час, коли їх насправді не вивішували, неви-
правдані в науковому дослідженні. Інша річ, коли ми називаємо їх стосов-
но сьогодення, щоб уявити місце тодішнього розташування московських 
будинків.

На превеликий жаль, останнім часом ілюстрації до гоголівських 
пам’ятних адрес і місць іноді подаються таким чином, що сучасний чи-
тач і глядач або довірливо сприймає неправдиву інформацію, або роз-
гублено розводить руками, розуміючи безглуздість картинки. Скажімо, 
під зображенням будинку радянських часів можна прочитати, що це 
власність когось із Гоголевих друзів (певно, треба розуміти, що він ко-
лись стояв на тому місці). Ще складніше розібратися, коли будинок дру-
гої половини ХІХ століття датують гоголівським часом. На мою думку, 
подібна практика себе не виправдовує. Тому в енциклопедії-хроноскопі 
містяться лише ілюстрації гоголівських пам’ятних адрес і місць, що 
збереглися, хоч і в зміненому вигляді. Винятком є лише дві ілюстрації. 
Перша — сучасний будинок № 9 у Філіпповському провулку на місці по-
мешкання сім’ї Аксакова у будинку Висоцького. Взимку 1849–1850-х рр. 
тут збиралися «на вареники» з українськими піснями Гоголь, Бодянський 
і Максимович. Кожного разу вони проходили повз володіння № 599 і бу-
динок, на місці якого нині знаходиться Національний культурний центр 
України в Москві. Ці дві крапки на карті Москви, які дорогі всім україн-
цям, відділені одна від одної ста кроками. На другiй ілюстрації зображе-
но місце, де стояв будинок Щепотьєвої, в якому жив Щепкін, бував Гоголь 
і гостював Шевченко.

Та підемо далі. Трапляється, що в новітніх виданнях будинок, який 
відвідав Гоголь, називається власністю його знайомих, а насправді вони 
лише винаймали в ньому помешкання. Або величезний будинок на 
Страсному бульварі, 10, у якому знаходилися Університетська друкарня й 
інші служби, видається лише за «Університетську книжкову лавку», що 
займала в ньому небагато мiсця. Не кажу вже про прикрі помилки, коли, 
наприклад, вже згаданий будинок Щепотьєвої, розташований на розі 
Пименовського й Воротницького провулків (тепер — Старопименовський 
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провулок, № 12/6), плутають з будинком Іванової у Воротницькому про-
вулку, в якому жив Нащокін і бував Гоголь (тепер — Воротниковський про-
вулок, № 12).

В одній із останніх гоголезнавчих книг у рубриці «Москва Гоголя» чи-
тачеві пропонується «Путешествие с планом 1827 года»... гоголівською 
Москвою. Але ж у 1827 р. Гоголь ще навчався у Ніжині, тому подорожу-
вати з ним тодішньою Першопрестольною було неможливо. Може, не 
збереглося інших карт Москви? Нічого подібного. Є карти 1836, 1842, 
1848 рр., а також 50-х рр., тобто справді гоголівських часів. Ними ми й 
будемо користуватися. 

В енциклопедії-хроноскопі вміщено понад 100 ілюстрацій гоголів-
ських пам’ятних адрес і місць, а короткі розповіді про них, у тому числі 
про церкви й монастирі, — у цьому розділі. Церкви й монастирі, що не 
збереглися, зображені на ілюстраціях ХІХ століття, решта — у сучасному 
вигляді. Сподіваюся, що все це дозволить читачеві наочно познайомити-
ся з гоголівською Москвою.

Підписи під ілюстраціями подаються за таким порядком: пам’ятна бу-
дівля чи місце, пов’язані з Гоголем, з назвою, що мала місце за його доби; 
сучасна адреса (у випадку незбігу — ще й адреса гоголівських часів); сучас-
ний вигляд або зображення ХІХ століття; час Гоголевого відвідання чи 
присутності.

і. Будинки, в яких жив Гоголь,  
та їх власники

— Де Гоголь зупинявся у Москві під час перших чотирьох приїз-
дів 1832 і 1835 рр., — невідомо. Скажімо, щодо першого приїзду влітку 
1832 р. Сергій Аксаков писав: «Отдать визит Гоголю не было возможнос-
ти, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого ска-
зать».

У жовтні 1832 р. Михайло Максимович відвідав Гоголя в готелі, де той 
зупинився, але в якому саме — досі невідомо.

— Будинок історика літератури і критика, Гоголевого друга Шевирьо-
ва степана Петровича (1806–1864), який у гоголівські часи в «Алфавит-
ном указателе к плану Сретенской части» числився так: «№ 25. Шевырёва 
Степана Петровича, статского советника, в Дегтярном переулке»  
(пізніше — 4, збереглася у зміненому вигляді лише одна будівля). Дегтяр-
ний провулок — у Сретенській дільниці міста (тепер — Тверський район), 
між Тверською вулицею і вулицею Мала Дмитрівка. Назва виникла в ХVІІІ 
столітті за Дегтярним двором, у якому знаходився склад дьогтю для  
царських конюшен.

Сучасні гоголезнавці, як правило, не пишуть про цю адресу. Проте 
Борис Земенков ще понад півстоліття тому зазначав, що, повернув-
шись до Москви у жовтні 1848 р., Гоголь якийсь час жив у Шеви-
рьова: «На всіх його листах, аж до 9 листопада, позначено цю адре-
су» (Земенков Б. С. Гоголь в Москве. С. 74). Дійсно, ще знаходячись 
у Василівці, Гоголь писав Шевирьову 26 липня 1848 р.: «Приехавши в 
Москву, я заеду прямо в Дегтярный переулок и, если тебя там ещё не 
будет, то зарасположусь там денька на четыре...» Дорогою з Орла до 
Москви у вересні Гоголь повідомляв Олександру Данилевському адресу в 
Москві: «Его высокородию Степану Петровичу Шевырёву, близ Твер-
ской, в Дегтярном переулке, в собственном доме». Цю адресу зазначав 
і в листі до Олександри Смирнової 14 жовтня 1848 р.: «Адресуйте на имя 
его высокородия Степана Петровича Шевырёва, близ Тверской, в Дег-
тярном переулке».

Хоча варто пам’ятати, що адресою Шевирьова Гоголь користувався, 
проживаючи й в інших місцях, скажімо в Петербурзі (восени 1848 р.). У 
Гоголевому листі до протоієрея Матвія Костантинопольського від 9 лис-
топада 1848 р. адреса Шевирьова названа вже для передачі кореспонден-
ції: «Адресуйте мне так: его высокородию Степану Петровичу Шевырёву, 
в Москве, на Тверской, в Дегтярном переулке. Для передачи Николаю 
Васильевичу Гоголю». Перебуваючи в Одесі, Гоголь писав Олександру 
Іванову 18 березня 1851 р.: «Письма адресуйте всегда на имя Шевырёва 
в Москву... Он доставит мне всюду, где ни буду». Навіть проживаючи у Та-
лизіна, Гоголь просив Петра Плетньова у липні 1851 р.: «Письма адресуй 
по-прежнему на имя Шевырёва».

— садиба (не збереглася) історика, археолога, професора Москов-
ського університету Погодіна Михайла Петровича (1800–1875) на Діво-
чому полі. Була оформлена на дружину професора: «№ 435 Погодиной 
Елизаветы Васильевны, статской советницы, на Девичьем поле». Гоголь 
знав її, вони були однолітками. З приводу смерті Єлизавети Василівни, 
Гоголь повчально писав Погодіну в грудні 1844 р.: «Друг, несчастия суть 
великие знаки Божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни 
в человеке, который без них был бы невозможен...» Цікаво, що в офіцій-
ному «Алфавитном указателе к плану Хамовнической части» Погодіна 
рахувалася домовласником і після смерті.

Перебуваючи за кордоном, Гоголь так адресував свої листи: «Его 
высокородию Михаилу Петровичу Погодину. В Москве. Близ Девичьего 
монастыря, на Девичьем поле, в собственном доме»; «В Москве. На Деви-
чьем поле. В собственном доме».

З 1890-х рр. — Погодінська вулиця (тепер — район Хамовники), між 2-м 
Тружениковим і Новодівочим провулками. На місці садиби до цього часу 
збереглася знаменита Погодінська хата.
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Гоголь жив у Погодіна у 1839–1840 рр., 1841–1842 рр. і у 1848 р. Тут 
він працював над першим томом «Мертвых душ», закінчив «Тяжбу» і «Ла-
кейскую», нову редакцію «Тараса Бульбы» та «Портрета».

— Будинок (№ 314 у гоголівські часи, тепер — № 7а) московського 
домовласника Тализіна олександра Iвановича (офіційно записаний 
на Тализіну ольгу Миколаївну) на Нікітському бульварі (тепер — район 
Арбат), між площами Арбатські Ворота і Нікітські Ворота. Назва — від Ні-
кітських воріт.

Цей будинок було побудовано у першій половині ХVІІІ століття 
торцем до вулиці. На початку ХІХ століття його розширювали, а піс-
ля наполеонівської пожежі, у 1820-х рр., перебудували. Тоді й з’явився 
фронтон на дворовому фасаді, а вуличний торець оздобили іонічними 
пілястрами.

Гоголь жив тут у графа Толстого олександра Петровича (1801–1874), 
починаючи з грудня 1848 р. та під час усіх наступних перебувань в Мо-
скві. Вперше Гоголь назвав адресу в листі до графині Ганни Вієльгорської 
28 грудня 1848 р.: «Адресуйте: в дом Талызина, на Никитском бульваре». 
Тут Гоголь працював над другим томом «Мертвых душ». Тут він і помер 21 
лютого 1852 р.

іі. Пам’ятні адреси будинків,  
у яких побував Гоголь,  

їх мешканці та власники

антип’євський (тепер — колимажний) провулок — у Тверській 
дільниці міста (тепер — район Хамовники), між вулицею Волхонка і Го-
голівським бульваром. Назва — від церкви ХVІ століття священомученика 
Антипа Пергамського, «що на Колимажному дворі» (тепер — № 8/4, бу-
дівля 1).

— Помешкання Гоголевого однокласника, професора Москов-
ського університету Редкіна Петра Григоровича (1808–1891) у будин-
ку куликова: «№ 68. Куликова. Владение рядового наследника в Анти-
пьевском переулке» (пізніше — № 2, не зберігся). Тут Гоголь бував у 
1841–1842 рр. 

арбатська (тепер — арбат) вулиця — в Арбатській і Пречистенській 
дільницях міста (тепер — район Арбат), між площами Арбатські ворота і 
Смоленська.

— Помешкання (у буд. № 23) Хомякова олексія степановича — 
засновника слов’янофільства — Гоголь відвідував у 1841–1842 рр. 
Скажімо, напевне відомо, що Гоголь обідав у Хомякова 29 березня 
1842 р.

арбатська площа — названа за Арбатськими воротами Білого міста (зне-
сено у 1792 р.).

— Будинок савича: «№ 173. Савич Александр Дмитриевич, колежский 
асессор на Арбатской площади» (пізніше — № 23, не зберігся). Тут тимча-
сово мешкала зі своїм сином Киреєвським Петром васильовичем (1808–
1856) Єлагіна Євдокія Петрівна (1789–1877), до якої у 1839–1840 рр. 
приходив Гоголь. У листі до сестри Ганни Василівни в серпні 1840 р. з 
Відня Гоголь сам називав цю адресу: «У арбатских ворот в доме савича 
близ церкви».

Безіменний (тепер — скарятинський) провулок — у Пресненській 
дільниці міста (тепер — Пресненський район), між вулицями Поварська і 
Мала Нікітська.

— Помешкання (на місці буд. № 3, не зберігся) старшого брата 
поета Язикова Миколи Михайловича Язикова Петра Михайлови-
ча — громадського діяча, етнографа (1798–1851). Відомо, що Гоголь 
зустрічався з Петром Язиковим, зокрема, у Сергія Аксакова 19 берез-
ня 1849 р., який вважався днем народження Гоголя. Письменник бу-
вав у Петра Язикова у 1848–1849 рр. Цікаво, що в день свого 40-річ-
чя — 19 березня 1849 р. — Гоголь обідав з Петром Язиковим у Сергія 
Аксакова.

Богословський провулок — у Тверській дільниці міста (тепер — Пре-
сненський район), між Тверським бульваром і Великим Палашевським про-
вулком. Назва — від церкви Іоанна Богослова.

— У цьому провулку у 1839–1840 рр. (будинок невідомий) жив Перфи-
льєв степан васильович (1796–1878), у якого бував Гоголь.

Степан Перфильєв — начальник Московського корпусу жандармів, 
генерал-лейтенант, за словами Сергія Аксакова, «особенный почита-
тель Гоголя». Брав участь в іменинному обіді Гоголя в саду Погодіна 9 травня 
1842 р.

Брюсовський (тепер — Брюсов) провулок — у Тверській дільниці міс-
та (тепер — Пресненський і Тверський райони), від Великої Нікітської ву-
лиці до Тверської вулиці.

— Будинок № 21 (не зберігся) Дядьковського іустина Євдокимови-
ча (1784–1841) — лікаря, професора Московського університету, куми-
ра студентської молоді. Гоголь побував тут уже під час першого при-
їзду до Москви влітку 1832 р. Борис Земенков свого часу реконструював 
будинок Дядьковського за матеріалами Міського історичного науково-
технічного архіву (тепер — Центральний архів науково-технічної доку-
ментації Москви). Реконструкцію вміщено у книзі Бориса Земенкова «Го-
голь в Москве».
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— Помешкання (у буд. № 276, пізніше — № 10) поміщика з Чернігів-
ської губернії Марковича олександра Михайловича (1790–1865), у яко-
го, за даними Бориса Земенкова, Гоголь бував у 1848–1849 рр.

В «Адресе-календаре жителей Москвы» за 1850 р. читаємо: «Маркович 
Александр Михайлович, надворный советник, Тверская часть, у Воскре-
сенья на Овражке, в Брюсовском пер., дом Рюминых».

велика Грузинська вулиця — у Пречистенській дільниці міста (те-
пер — райони Пресненський, Тверський), між вулицями Барикадна та 
1-ша Тверська-Ямська. Назва — від місцевості Грузини, де була Грузинська 
слобода.

— Будинок начальника Московського корпусу жандармів, генерал-
лейтенанта Перфильєва степана васильовича (1796–1878) у гоголівські 
часи значився під № 418, пізніше — № 12 (не зберігся). Гоголь бував 
у ньому наприкінці 1840-х рр. Скажімо, точно відомо, що письменник 
обідав у Перфильєва 15 жовтня 1848 р. Зображення будинку Перфильєва 
можна побачити на репродукції акварелі Бориса Земенкова в його книзі 
«Гоголь в Москве».

велика Дмитрівка вулиця — у Тверській дільниці міста (тепер –райо-
ни Тверський і Китай-город), між вулицею Охотний ряд і Страсним бульва-
ром. Назва — від Дмитрівської слободи (ХІV століття).

— Будинок, у якому в 1830–1840-х рр. жив Свербєєв Дмитро Миколайо-
вич (1799–1874) — дипломат і літератор. Гоголь бував тут у 1839–1840 рр. 
Скажімо, відомо, що він заходив до Свербєєва 16 лютого 1840 р.

Борис Земенков писав, що Свербєєв жив у будинку № 6 на Страсному 
бульварі, а Віктор Сорокін вважав, що це був будинок № 8 на тому ж бульва-
рі: «В 1830-і роки це було володіння гвардії поручика М. О. Загряжського. 
У 1830–1840-х роках тут жив Д. М. Свербєєв, у якого в його літературному 
салоні збиралося чимало письменників. У травні 1840 р. тут познайоми-
лися М. В. Гоголь і М. Ю. Лермонтов» (Сорокин В. В. Белый город. — М.: 
ТОНЧУ, 2009. С. 177). Проте насправді в «Алфавитном указателе к пла-
ну Тверской части» володіння Миколи Олексійовича Загряжського (два 
будинки) числилося не на Страсному бульварі, а на Великій Дмитрівці 
(тепер — № 23), хоча будинки справді виходили і на Страсний бульвар.

— Будинок (у гоголівські часи — № 454 і 456, пізніше — № 25, не збе-
рігся) книжкової лавки Базунова івана васильовича (1786–1866). У ній 
Гоголя бачив взимку 1849 р. Галахов олексій Дмитрович (1807–1892), 
який представляв у Москві петербурзькі «отечественные записки»: 
«он (Гоголь. — В. М.) просил показать ему вышедшие в его отсутствие 
литературные новинки».

Іван Базунов — книготорговець, якого свого часу, за словами Бодянсько-
го, витіснили з університетської книжкової крамниці і той, за порадою 

професора, відкрив власну книгарню. Бодянський залишив і чітке місце 
її розташування: «На Страстном бульваре, против университетской ти-
пографии, в доме Загряжского...» Ми вже знаємо, що в офіційному «Ука-
зателе...» це була Велика Дмитрівка. У щоденнику Бодянського зустріча-
ємо записи: «Встретил в книжной лавке Базунова...» (8 липня 1850 р.); 
«Бывши в книжной лавке И. В. Базунова...» (23 квітня 1854 р.); «В книж-
ной лавке И. В. Базунова слышал...» (22 лютого 1855 р.) тощо. Сучасник 
згадував, що книгарня Базунова довгий час була «местом свидания и 
встречи московских писателей, учёных и деятелей печати».

— Помешкання (пізніше — буд. № 30, не зберігся) Арнольді льва іва-
новича (1822–1860), зведеного брата Олександри Смирнової, калузького 
віце-губернатора. Гоголь був тут у 1851 р. Цей номер будинку називав 
Віктор Сорокін, а Борис Земенков — № 32.

велика Нікітська вулиця — в Арбатській дільниці міста (тепер — Пре-
сненський район), між площами Манежна і Кудринська. Назва з ХVІ сто-
ліття — від церкви Микити.

— Помешкання Бодянського осипа Максимовича (1808–1877), який з 
1849 р. винаймав квартиру у великому будинку Надії Мещеринової: 
«№ 243. Мещериновой Надежды александровны, коллежской ас-
сесорши на ул. Большой Никитской» (пізніше — № 31, не зберігся). 
21 грудня 1849 р. сюди приходив Микола Гоголь, щоб привітати Бодян-
ського з поверненням до Московського університету після «флетчерівської 
історії». Бодянський записав у щоденнику:

«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 предпри-
ятий, более другого нужны средства».

Вигляд будинку Мещеринової реконструював за матеріалами архіву 
Борис Земенков і вмістив у своїй книзі «Гоголь в Москве».

— Помешкання Арнольді льва івановича (1822–1860), зведеного 
брата олександри смирнової, який жив в одному будинку з осипом 
Бодянським. Можливо, що Гоголь зустрічався тут з арнольді. При-
наймні, той писав, що, готуючись до їхньої спільної поїздки в Калугу 
в 1849 р., «на неделе два или три раза Гоголь заходил ко мне, но не 
застал дома».

Борис Земенков вважав ймовiрним, що Арнольді жив разом з Аркаді-
єм Осиповичем Россетом (1811–1881) — молодшим рідним братом Олек-
сандри Смирнової. Про це свідчить помітка у записній книжці Гоголя: «На 
Никитской дом Мещеринова против церкви. Россет».
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— Будинок Черкаського, в якому жили васильчикови (у гоголівські 
часи № 334, пізніше — № 46). Гоголь бував у салоні васильчикових на-
прикінці 1840-х рр.

У 1831 р. Гоголь успішно працював у сім’ї сенатора, дійсного статсько-
го радника Васильчикова Олексія Васильовича (1778–1854), домашнім 
учителем. До нього добре ставилася його дружина Васильчикова Олек-
сандра Іванівна (1795–1855). На той час Васильчикови переїхали до Мо-
скви. Гоголь зазначив у записній книжці за 1846–1850 рр.: «васильчиков 
на Никитской в доме Черкаского». Це — недалеко від церкви Великого 
(Старого) Вознесіння.

— Будинок (пізніше — буд. № 3, зберігся зі змінами) архітектора 
Ріхтера Федора Федоровича (1808–1868): «Рихтер Федор Федорович. 
Действительный статский советник, на Никитской, собственный дом». 
Гоголь був знайомий з Ріхтером ще з часів першого перебування в Італії 
у 1830-х рр. Після повернення в Росію у 1841 р. Ріхтер був призначений 
на посаду архітектора Великого Кремлівського палацу, затим очолив Двір-
цеве архітектурне училище. У 1850-х рр. архітектор видав кілька випус-
ків своїх замальовок «Памятники русского древнего зодчества», текст 
до яких частково писав молодий історик, Шевченковий знайомий За-
бєлін Іван Єгорович (1820–1909). У Гоголевій записній книжці за 1842–
1851 рр. є нотатка: «Шевырёву о Рихтере». Гоголь намітив теми бесід 
з Ріхтером: «У Рихтера о школах архитектуры и рисованья и юношах, 
годных в учителя, о бедных, дающих уроки рисованья, о рисовальных 
школах и книгах, изданных рисовальными школами». І ще запис: «Рих-
теру о Тоне и Ржевской церкви». Письменник побував у Ріхтера у  
1851 р.

Цей будинок знаходився поряд з церквою Тетяни Мучениці, в якій рік 
потому відправлять похорон за Гоголем.

велика Полянка вулиця — у Якиманській дільниці міста (тепер — ра-
йон Якиманка), між Кам’яним мостом і Серпуховською площею. Назва — 
з ХVІІІ століття, скоріше, за характером тодішньої місцевості.

— Помешкання (на місці буд. № 30) Гоголевого однокласника, про-
фесора Московського університету Редкіна Петра Григоровича (1808–
1891). Тут Гоголь був у 1835 р. Приблизно 4 травня або наприкінці серп-
ня 1835 р. Гоголь писав Погодіну: «Завтра в 3 часа к обеду нагрянет к тебе 
весь учёный мир, предводимый растением Редькою».

велика Пресненська (тепер — красна Пресня) вулиця — у Преснен-
ській дільниці міста (тепер — Пресненський район), між вулицею Бари-
кадна і площею Краснопресненська Застава.

— Будинок «№ 435. Толстого александра Дмитриевича, графа, пол-
ковника, на ул. Большой Пресненской» (не зберігся). У Гоголевій за-

писній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «Перфильев на Преснен-
ских прудах, дом гр. Толстого».

Як відомо, Гоголь бував у начальника Московського корпусу жандар-
мів, генерал-лейтенанта Перфильєва Степана Васильовича (1796–1878) у 
Богословському і Калашному провулках та на Великій Грузинській вулиці. Мож-
ливо, відвідав його і на великій Пресненській вулиці.

великий афанасьєвський провулок — у Пречистенській дільниці 
міста (тепер — райони Арбат і Хамовники), між Гагарінським провулком 
і вулицею Арбат (недалеко від Національного культурного центру України в 
Москві). Назва — від церкви Афанасія і Кирила. У 30-х рр. ХІХ століття в про-
вулку (тепер — будинок № 8) збирався гурток Миколи Станкевича, до якого 
входив Осип Бодянський. У провулку жив Павло Фівейський — диякон 
храму Тихона Амафунтського біля Арбатських воріт, у якому у квітні 1861 р. 
відбулася панахида над прахом Шевченка.

— Помешкання (пізніше — № 12) письменника, Гоголевого друга 
Аксакова Сергія Тимофійовича (1791–1859) у будинку слєпцова (тоді — 
№ 525, пізніше — № 12). У ньому Гоголь побував у супроводі Михайла 
Погодіна влітку 1832 р.під час першого приїзду до Москви.

великий Нiколопєсковський провулок (у гоголівські часи писався 
так: Великий Миколо-Пісковський провулок) — в Арбатській дільниці 
міста (тепер — район Арбат), між вулицями Арбат і Новий Арбат. Назва — 
від церкви Миколи Чудотворця на Пісках.

— Помешкання письменника, Гоголевого друга Аксакова Сергія Тим-
офійовича (1791–1859) у будинку серединської: «№ 15. Серединской 
Прасковьи Алексеевны, коллежской ассесорши, в Большом Николо-
Песковском переулке» (пізніше — № 4, не зберігся). Іван Аксаков у листі 
до Івана Тургенєва так називав адресу: «...На Арбате, в Николо-Песковском 
переулке, в доме г-жи Серединской, во флигеле». Будинок знаходився по-
руч з церквою Миколи Чудотворця на Пісках (№ 19). Гоголь бував тут 
взимку 1851–1852 рр. Скажімо, 28 січня 1852 р. Гоголь заходив до сес-
тер аксакових, щоб запитати, де поховають Катерину Хомякову.

— Будинок дипломата і літератора, надвірного радника Свербєєва 
Дмитра Миколайовича (1799–1874). У гоголівські часи будинок значив-
ся під № 178 (знаходився недалеко від церкви Спаса Преображення на 
Пісках, № 171), пізніше — № 13 (не зберігся). Гоголь побував у ньому 
21 грудня 1851 р., тобто за два місяці до смерті. Про це свідчить лист 
Дмитра Свербєєва до дружини від 24–25 грудня 1851 р.

14–16 лютого 1852 р. Свербєєв з Іваном Аксаковим відвідали Гоголя, яко-
му стало значно гірше. Свербєєв згадував: «Я был допущен с предупре-
ждением от слуги — пробыть недолго. Принял он меня ласково, посадил 
и через 2–3 минуты судорожно вскочил со своего стула, говоря, что ему 
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давно уже нездоровится. Нашел я его каким-то странным, бледным и, 
судя по глазам, чем-то встревоженным и пламенеющим. Я тотчас поднял-
ся и от него вышел. Таким видел я его в последний раз, дней за пять пред 
концом...»

великий спаський (тепер — великий каретний) провулок — у Сре-
тенській дільниці міста (тепер — Тверський район), між 2-м Колобов-
ським провулком і Садовою-Самотьочною вулицею. Назва — від церкви 
Спаса Преображення на Пісках.

— Будинок (пізніше — № 16, не зберігся) Щепкіна Михайла семено-
вича (1788–1863), який жив тут у 30–40-х рр., Гоголь познайомився з 
артистом улітку 1832 р., а затим бував у нього в 1832–1842 рр. Поріг 
цього будинку переступали Олександр Пушкін і Тарас Шевченко.

Сам Щепкін одного разу так назвав свою адресу: «Большой Спасский 
переулок, во дворе церкви Спаса на Песках». Дореволюційний дослідник 
історії московських церков М. Александровський писав, що Щепкін спо-
чатку навіть жив «у будиночках причету», тобто служителів культу. Він був 
страшенно радий, коли в 1830 р. вдалося нарешті купити власний дім. 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». Але радість Щепкіна не була повною, а з часом і зовсім затьмарила-
ся тим, що грошi, взятi в борг для купівлі будинку, не вдалося виплатити. 
17 років потому його довелося продати, і Щепкін із гіркотою повідомляв 
Гоголя: «Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остаются за упла-
тою и с наёмом годовой квартиры 1500 р. — вот всё мое состояние!»

Свого часу, коли будинок ще існував, Борис Земенков називав його 
«значним меморіальним пам’ятником Москви», проте зберегти його не 
вдалося.

власьєвський (тепер — великий власьєвський) провулок — у Пре-
чистенській дільниці міста (тепер — район Хамовники), між провулками 
Великий Могильцевський і Сивцев Вражек. Назва — від церкви священо-
мученика Власія.

— Помешкання (пізніше — буд. № 11) історика, письменника, гро-
мадського і державного діяча Тургенєва олександра івановича (1784–
1845). Олександр Тургенєв був близьким другом Миколи Карамзіна, Ва-
силя Жуковського, Петра Вяземського, Олександра Пушкіна, зустрічався 
з Гоголем у Москві й за кордоном. Можливо, Гоголь побував у нього у 
1840 р. 9 травня того року Тургенєв брав участь в іменинному обіді Гоголя 
у Михайла Погодіна. Записав у щоденнику: «...К Гоголю на Девичьем поле у 
Погодина». Павло Анненков згадував про вихід «Мертвых душ»: «Алекс. 
Иван. Тургенев, получивший это известие из России, распространил его 
в Париже...»

Будинок, у якому жив Олександр Тургенєв, знаходився приблизно по-
середині між будинком Сергія Аксакова (№ 30) у Сивцевому Вражку і церк-
вою священомученика Власія, яку Гоголь не міг не бачити (тепер — Гага-
рінський провулок, 20).

У Власьєвському провулку у Гоголя був важливий адресат, якому він пи-
сав у 1840-х рр. з-за кордону: «Николаю Михайловичу Языкову. В Москве. 
В приходе Иоанна Предтечи, в доме кн. Гагариной, что в Власьевском 
переулке».

воздвиженка вулиця — у Тверській дільниці міста (тепер — райони 
Китай-город і Арбат), між площами Манежна і Арбатські ворота. Назва — 
від монастиря Воздвиження Честного Хреста Господня (Хрестовоздви-
женського).

— Помешкання Надії Миколаївни Шереметєвої (1775–1850), яка 
жила у своїх далеких родичів (тепер — буд. № 6). Гоголь бував тут у 
1840-х рр.

Будинок входив до колишнього володіння вихідця з України, фаво-
рита Єлизавети Петрівни, графа Олексія Розумовського, який у 1800 р. 
продав його графу Миколі Шереметєву. У Гоголеві часи палац та інші 
будівлі були записані на його сина: «№№ 112, 125. Шереметева, графа 
Дмитрия Николаевича, на воздвиженке». Помешкання Надії Шере-
метєвої знаходилося у глибині двору, поруч з домовою церквою Зна-
мення Пресвятої Богородиці (№ 112). Гоголь адресував листа з Не-
аполя на початку 1848 р.: «Надежде Николаевне Шереметьевой. На 
воздвиженке. в доме графа Шереметьева. в Москве». Сама Шереме-
тєва писала Гоголю влітку 1849 р.: «Если вам вздумается меня порадовать, 
сказать хоть слово о себе, подпишите: в Москве, на Воздвиженке, в доме 
графа Шереметева».

Шереметєва — тітка поета Федора Тютчева і теща декабриста Івана 
Якушкіна — була близьким другом Гоголя. Вони познайомилися у березні 
1842 р. у Москві. Шереметєва привернула увагу Гоголя своєю набожніс-
тю. Вона ніби напророчила на початку 1844 р. у листі до Гоголя: «Зна-
комство наше не без Промыслу устроилось, сошлись о Господе в Нём с 
вами; и не разлучаюсь, и даст Бог, никогда душею не разлучусь. Наружно 
отдалить можно, но внутренние ощущения не от людей зависят». Не ви-
падково Гоголева сестра Ганна Василівна писала: «Он нашёл в ней одну 
из тех женщин, о которых он говорил, что они „живут в законе Божием“. 
Он стал называть её „духовной матерью“...» Про характер їхніх стосунків 
чимало свідчить уже згаданий лист Гоголя до Шереметєвої, написаний 
на початку 1848 р.:

«Ваше письмо, добрейшая Надежда Николаевна, получил. Благодарю 
вас много за то, что не забываете меня. Вследствие вашего наставления, 
я осмотрел себя и вопросил, не имею ли чего на сердце противу кого-
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либо, и мне показалось, что ни против кого ничего не имею. Вообще у 
меня сердце незлобное, и я думаю, что я в силах бы был простить всякому 
за какое бы то ни было оскорбление. Трудней всего примириться с самим 
собой...

Друг мой, молитесь обо мне, молитесь крепче, чем когда-либо прежде! 
Молитесь о том, чтобы Бог дал силы мне помолиться так, как должен мо-
литься Ему на земле человек, Им созданный и облагодетельствованный». 
У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. є нотатка: «Чьи имена вспо-
мнить у Гроба Господнего». У переліку з близько 10 прізвищ другою за-
писано «Надежду Николаевну Шереметеву». Справді, у лютому 1848 р. 
Гоголь повідомив з Ієрусалима: «Помянул у Гроба Господня ваше имя. 
Примите от меня отсюда из этого Святого места, благодарность за ваши 
молитвы».

У зв’язку з кончиною Шереметєвої у травні 1850 р. Гоголь писав сво-
єму духовнику, священику Матвію Константиновському: «...Добрая ста-
рушка Надежда Николаевна Шереметева... меня любила, как сына, хотя 
я не сделал ничего, достойного любви ее, и не был к ней даже вполовину 
так внимателен, как она ко мне. Помолитесь о ней, добрейшая душа, и за 
себя и за меня. Отслужите по ней панихиду и не позабывайте упомянуть 
ее имя в то время, когда поминаете имена усопших рабов Божиих, вами 
чаще поминаемых».

Гоголезнавець Борис Соколов навіть вважає, що «смерть Шереметє-
вої зміцнила у Гоголеві стремління возз’єднатися з її душею на небесах 
і наблизило його мученицьку кончину у лютому 1852 р.» (Соколов Б. В. 
Гоголь. Энциклопедия. С. 654).

волхонка вулиця — у Тверській дільниці міста (тепер — район Хамов-
ники), між площами Боровицька і Пречистенські ворота. Назва — від річ-
ки Волхонка, що впадала в Москву-ріку.

— Будинок (№ 1, не зберігся) оболенського. За даними Бориса Зе-
менкова і віктора сорокіна наприкінці 1840-х — початку 1850-х рр. Го-
голь бував тут у архітектора, директора Двірцевого архітектурного 
училища Ріхтера Федора Федоровича (1808–1868).

воротницький (тепер — воротниковський) провулок — у Сретен-
ській дільниці міста (тепер — Тверський район), між Дегтярним провулком 
і Садовою-Тріумфальною вулицею. Назва — від Воротничої слободи, в 
якій жили вартові міських і фортечних воріт.

— Помешкання (у буд. № 70в, пізніше — № 12) Нащокіна Павла во-
їновича (1800–1854), поміщика, друга Пушкіна, приятеля Гоголя. На-
щокін винаймав його у аграфени іванівни іванової. У липні 1842 р. 
Гоголь адресував лист Нащокіну: «в Москве. У старого Пимена в доме 
Ивановой». Гоголь бував тут у 1835–1852 рр.

Горохова вулиця — у Басманній дільниці міста (тепер — вулиця Казако-
ва у Басманному районі). Назва — від Горохового поля, відомого з 1718 р., 
де знаходився царський гороховий двір.

— Будинок Демидова (не зберігся), в якому мешкав Кукольник Нестор 
васильович (1765–1821). У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. 
занотовано: «Кукольник против семёновских казарм в Гороховой ули-
це рядом с Московскими казармами в доме Демидова». Дім Демидова 
числився тоді під № 411, на Гороховій вулиці знаходився Демидовський 
богадільний дім (№ 393а), а також палац Олексія Розумовського, побудо-
ваний наприкінці ХVІІІ століття.

Відомо, що Гоголь відвідав кукольника 15 березня 1850 р.

Дегтярний провулок — у Сретенській дільниці міста (тепер — Твер-
ський район), між вулицями Тверська і Мала Дмитрівка. Назва виникла у 
ХVІІІ столітті за Дегтярним двором, у якому знаходився склад дьогтю для 
царських конюшень.

— Будинок історика літератури і критика, Гоголевого друга Шеви-
рьова степана Петровича (1806–1864). У гоголівські часи значився так: 
«25. Шевырева Степана Петровича, статского советника, в Дегтярном 
переулке» (пізніше — 4, збереглася у зміненому вигляді лише одна будів-
ля).

Гоголь жив тут деякий час у жовтні 1848 р., а бував у Шевирьова у 
1839–1852 рр.

Денежний провулок — у Пречистенській дільниці міста (тепер — ра-
йони Хамовники, Арбат). Назва — від слободи майстрів грошової справи 
у Монетному дворі.

— Будинок Загоскіна Михайла Миколайовича (1789–1852): «№ 285. За-
госкина Михаила Николаевича, действительного статского советника, в 
Денежном переулке» (пізніше — № 5, не зберігся). У липні 1832 р. Го-
голь, який вперше приїхав до Москви, відвідав Загоскіна у супроводі 
Аксакова сергія Тимофійовича. Борис Земенков зазначав, що Гоголь бу-
вав тут і пізніше, аж до 1851 р.

Драчовка (тепер — Трубна) вулиця — у Сретенській дільниці міста (те-
пер — Міщанський район).

— Будинок Гур’єва (у гоголівські часи № 305, пізніше — № 32), у яко-
му жив Грановський Тимофій Миколайович (1813–1855). Гоголь бував 
тут у 1841–1842 рр.

Саме у цей час у Грановського збирася своєрідний клуб інтелектуалів, 
в основному, професорів Московського університету. Микола Чернишев-
ський писав: «Все, что было в Москве благороднейшего между людьми 
молодого поколения, соединилось вокруг него». У Грановського бували 
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Олександр Герцен, Микола Огарьов, Сергій Соловйов, Федір Буслаєв, Ва-
силь Боткін... Шанованим гостем завжди був і Михайло Щепкін, який жив 
неподалiк.

Навесні 1844 р. у Сергія Аксакова відбувся урочистий обід з нагоди закін-
чення публічних лекцій Грановського в Московському університеті. Було 
проголошено тост за Гоголя, який у той час був за кордоном.

Грановський брав участь у іменинному обіді Гоголя у погодінському саду 
9 травня 1850 р.

Зубовський бульвар — у Хамовницькій дільниці міста (тепер –район 
Хамовники), між площами Кримська і Зубовська. Назва — від слободи 
стрілецького полку під командуванням Івана Зубова.

— Помешкання у будинку Загоскіна — однофамільця Михайла За-
госкіна (у гоголівські часи № 215, пізніше — № 31–33, не збереглися) 
Мельгунова Миколи олександровича (1804–1867) — літературного 
критика і публіциста. Можливо, Гоголь бував у нього у 1839 — напри-
кінці 1840-х рр. Мельгунов був учасником іменинного обіду Гоголя 9 трав-
ня 1849 р.

— Помешкання (на місці буд. № 8, не зберігся) Бєляєва Федора Ми-
колайовича — філолога, перекладача, помічника бібліотекаря Мос-
ковського університету. Гоголь відвідував його у 1849–1850 рр. Бєляєв 
допомагав Гоголю у богослівських заняттях у Парижі. У лютому 1845 р. 
письменник подарував йому грецький «Евхологион»: «Сия книга дарится 
Федору Николаевичу Беляеву в знак дружбы...» Бєляєв віддарувався руко-
писною книгою з грецьким текстом Літургії святителя Василя Велико-
го: «Николаю Васильевичу Гоголю, в знак памяти, любви и почтения от 
Федора Беляева. Париж. Марта 20 дня». У листі до Гоголя Бєляєв напи-
сав: «Затем благодарю вас тысячекратно за то, что вы меня натолкнули 
на мысль обратить внимание на наши православные священнодействия, 
которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиляют душу и проч. и 
проч. Без вас я бы не был деятельным в подобном чтении, а имея его 
только в виду, все бы откладывал, по моему обыкновению, в долгий ящик. 
Это чтение есть истинная манна, манна вышенебесная! Итак благодарю 
вас еще, желая вам от чистого сердца совершенного здоровья и счастия 
во всем том, в чем только можно и должно находить истинное счастье, с 
особенным уважением, душевною преданностью, искренним расположе-
нием и всегдашнею готовностью пребыть честь имею вашим покорней-
шим слугою Феодор Беляев».

калашний провулок — у Тверській дільниці міста (тепер — райони 
Пресненський і Арбат), між Нижнім Кисловським провулком і Великою 
Нікітською вулицею. Назва — від слободи пекарів, які поставляли калачі до 
царського двору.

— Будинок (пізніше — № 3, не зберігся) начальника Московського 
корпусу жандармів Перфильєва степана васильовича (1796–1878). Го-
голь був у нього у 1842 р. У другій половині квітня того року Гоголь по-
відомляв Погодіна, що «Перфильев просит тебя сегодня в три часа обе-
дать... Я бы и сам поехал...»

кузнецький міст вулиця — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — 
Тверський і Міщанський райони), між вулицями Велика Дмитрівка і Ве-
лика Луб’янка. Назва — від Кузнецького моста через річку Неглинна, яку 
сховали у підземний колектор у 1817–1819 рр. 

— Будинок купця Варгіна василя васильовича (на місці буд. № 21, не 
зберігся), у якого, на думку Бориса Земенкова, Гоголь, ймовiрно, бував 
у 1848–1849 рр.

Справді, у записній книжці Гоголя є нотатка: «василий васильевич 
варгин, умный купец в Москве». Вивчення документів показало, що 
Варгін мав свої будинки та інші володіння на Тверській площі, Ільїнці, се-
ред яких основний — на Кузнецькому мосту: «№ 64. варгина василия 
васильевича. серпуховский купец на ул. кузнецкому мосту». Цей 
величезний будинок займав територію ще й нинішнього буд. № 5 на 
Луб’янці.

— Будинок (на місці № 15, не зберігся) друкарні Готьє, яку в 1851 р. 
відвідав Гоголь. Готьє тримав книгарню неподалік від книгарні Миколи 
Щепкіна. На Кузнецькому мосту знаходився й літограф, який працював з 
«Мертвыми душами». У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. чита-
ємо: «литографчик сиверс на кузнецком мосту...»

Москвознавець ХІХ століття Іван Кондратьєв розповідав у книзі «Се-
дая старина Москвы» (1893):

«Своей красотой и постройками Кузнецкий мост обязан поселивше-
муся здесь русскому боярину графу Ивану Ларионовичу Воронцову. Тог-
да кузнецы здесь замолкли, и вся Кузнецкая слобода поступила в его же 
власть. Граф на Кузнецкой горе сразу построил шесть каменных домов и 
при них разбил английские и французские сады, накопал пруды, поста-
вил оранжереи и прочие усадебные постройки. За графом потянулись и 
другие бояре, жившие тогда на Москве, и возле домов Воронцова быстро 
выстроились дома Бибиковых, Боборыкиных, князей Барятинских, гра-
фа Бутурлина, Волынского, пять домов князей Голицыных, четыре дома 
князей Долгоруких и еще несколько других. Незаметно вскоре в боярских 
домах открылись две немецкие лавочки с разными уборами и туалетными 
принадлежностями, к которым также вскоре примкнул ряд еврейских 
лавочек, но их вскоре выселили из этой местности. Впоследствии, уже 
во время Французской революции, здесь открылось и несколько фран-
цузских модных лавок с разным заграничным товаром. Теперь говорят: 
„Ехать на Кузнецкий мост покупать товары“, а в екатерининские времена 
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говорили: „Ехать во французские лавки“» (Кондратьев И. К. Седая стари-
на Москвы. — М.: Цитадель-трейд; Вече. 2006).

Книга Кондратьєва про Москву має такий підзаголовок: «Истори-
ческий обзор и полный указатель ее достопримечательностей: собо-
ров, монастырей, церквей, стен, дворцов, памятников, общественных 
зданий, мостов, площадей, улиц, слобод, урочищ, кладбищ, и проч. 
и проч. С подробным историческим описанием основания Москвы 
и очерком ее замечательных окрестностей». Уже назва свідчить, на-
скільки рідкісною й цінною є праця, і ми широко використаємо її в 
цьому розділі для збагачення розповіді про пам’ятні місця, пов’язані 
з Гоголем.

За гоголівських часів Воронцови, Боборикіни, Барятинські, Бутурлі-
ни на Кузнецькому мосту вже не жили, зате тут селилися багаті купці, ска-
жімо, вже згаданий Варгін.

леонтьєвський провулок — у Тверській дільниці міста (тепер — райо-
ни Тверський, Пресненський), між вулицями Велика Нікітська і Тверська. 
Назва виникла у 1720-х рр. і походить від домовласника Леонтьєва.

— Помешкання поміщика з Чернігівської губернії Марковича олек-
сандра Михайловича (1790–1865), у якого Гоголь бував восени-взимку 
1848 р. Про це свідчив у своїх спогадах Олександр Данилевський: «Гоголь 
бывал потом у Марковича в Москве. он занимал целый дом в леонтьев-
ском переулке, в доме Гагарина, au fond de la cour» (у глибині двору. — 
В. М.).

— Помешкання (на місці буд. № 27, не зберігся) письменника, Гого-
левого друга Аксакова Сергія Тимофійовича (1791–1859), у якого Гоголь 
був у 1848 р.

— Будинок (місцезнаходження невідоме) сім’ї Рєпніних. За даними 
Бориса Земенкова, Гоголь відвідував їх у 1851 р.

23 серпня 1851 р. княгиня Єлизавета Рєпніна-Волконська повідомляла 
Гоголю адресу Кривцової (очевидно, дружини Павла Кривцова, секрета-
ря російського посольства в Італії, попечителя російських художників у 
Римі): «...В доме Репнина, в Леонтьевском переулке».

Мала Дмитрівка вулиця — у Тверській дільниці міста (тепер — Твер-
ський район), між Пушкінською площею і Садовою-Каретною вулицею. 
Назва — від Малої Дмитрівської слободи, що виникла на дорозі в місто 
Дмитрів.

— Будинок (пізніше — № 23, не зберігся) Фонвізіна івана олексан-
дровича (1796–1853), учасника Союзу благоденства, брата декабриста 
Михайла Фонвізіна. Адресу Фонвізіна зустрічаємо у Гоголевій записній 
книжці: «Фон-визин на Малой Дмитровке свой дом. Иван александро-
вич». Гоголь бував тут у 1848–1849 рр. У травні 1849 р. писав Надії Ше-

реметєвій, яка їх познайомила: «Доброго Ивана Александровича Фон-
Визина я имел удовольствие видеть два раза и вам благодарен от души за 
это знакомство». Зі свого боку Фонвізін повідомляв ту ж Шереметєву 28 
травня 1849 р.: «...В самый троицын день он был у меня... Скажу вам, что 
мне с ним чрезвычайно легко и свободно...»

— Будинок (на місці буд. № 27, не зберігся). Тут, за даними Бориса 
Земенкова, Гоголь у 1849 р. був у літератора, дипломата і державного 
діяча, графа Блудова Дмитра Миколайовича (1785–1864). віктор со-
рокін писав, що Гоголь у цьому будинку бував у 1840–1850-х рр. у Пи-
семської в. П. (Сорокин В. В. Белый город. С. 208).

Мала Нікітська вулиця — в Арбатській дільниці міста (тепер — Прес-
ненський район), між площею Нікітські Ворота і Садово-Кудринською вули-
цею. Назва з ХVІ століття — від ближньої Великої Нікітської вулиці.

— Помешкання Бодянського осипа Максимовича (1808–1877), який 
винаймав квартиру «на Малой Никитской, против церкви вознесе-
ния в доме г. кузнецова» (не зберігся).

Гоголь бував тут у 1848 р., коли займався з Бодянським сербською мо-
вою, щоб самостійно читати народні пісні, зібрані Вуком Караджичем. 
Пантелеймон Куліш писав, що Гоголь «более полугода брал уроки серб-
ского языка у О. М. Бодянского...»

Малий Знаменський провулок — у Тверській дільниці міста (тепер — 
район Хамовники), між вулицями Волхонка і Знаменка. Назва — від церкви 
Знамення Божої Матері.

— Будинок чиновника Московської двірської контори Бахметьєва 
олексія Миколайовича (у гоголівські часи — № 49, тобто недалеко від 
згаданої церкви — № 59, а пізніше — № 3, не зберігся). За даними Бори-
са Земенкова, Гоголь був у нього наприкінці 1840-х рр.

У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «Бахметьев 
в колымажном Дворе в собственном доме». Колимажний двір знахо-
дився між вулицею Волхонка і Пречистенським бульваром на ділянці, обме-
женій Антип’євським (тепер — Колимажним) і Малим Знаменським про-
вулками. Іван Кондратьєв пояснював назву так: «Здание было построено 
при царе Алексее Михайловиче и называлось Колымажным потому, что 
в нем стояли царские экипажи, из которых главной была колымага — не-
что похожее на польскую бричку и карету вместе». В «Адресе-календаре 
жителей Москвы 1848 г.» Карла Ністрема числився: «Бахметев Алексей 
Николаевич. Действительный статский советник. Церемонимейстер. 
Тверская часть, приход Антипия, собственный дом». Два роки потому в 
подібному адрес-календарі було записано: «Московская дворцовая конто-
ра. Бахметев Алексей Николаевич. Действительный статский советник. 
Гофмейстер. Тверская часть, приход Антипия, собственный дом».
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У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. є ще така нотатка: «По-
пов, Бахметьев».

Мертвий (тепер — Пречистенський) провулок — у Пречистенській 
дільниці міста (тепер –район Хамовники), між вулицею Пречистенка і Ве-
ликим Власьєвським провулком. Мертвими називалися провулки, які з яки-
хось причин ставали тупиковими.

— Помешкання (у буд. № 317 дворянки Муханової Наталії, пізні-
ше — № 6, не зберігся) Іноземцева Федора івановича (1803–1869) — ві-
домого лікаря, у 1835–1859 рр. професора хірургії медичного факульте-
ту Московського університету, директора хірургічної клініки. У спогадах 
Михайла Погодіна про його перебування з Гоголем у Марієнбаді у липні-
серпні 1839 р. читаємо: «Гоголь занемог в Мариенбаде, но не хотел ле-
читься, а Иноземцев, который также был тогда в Мариенбаде, больной 
ипохондрией, не хотел лечить. Мне надо было их сводить и упрашивать, 
чтоб один решился лечиться, а другой — лечить».

Гоголь бував у іноземцева в Москві у 1850–1851 рр. Той лікував пись-
менника протягом останнього періоду його життя. Лікар Олексій Тара-
сенков згадував: «...Гоголь был на руках у своего приятеля Иноземцева, с 
которым был короток и который его любил искренно».

Міщанська 2-га (тепер — Гіляровського) вулиця — у Міщанській діль-
ниці міста (тепер — район Міщанський), між площами Мала Сухаревська 
і Ризька.

— Будинок (адреса невідома) Киреєвського Петра васильовича (1808–
1856), слов’янофіла, збирача російських народних пісень і билин. За да-
ними Бориса Земенкова, Гоголь був у нього у 1848–1851 рр.

Мохова вулиця — у Тверській дільниці міста (тепер — райони Арбат, 
Пресненський, Тверський), між Боровицькою площею і Тверською вулицею. 
Назва — від місця, де продавався мох для конопачення стін у дерев’яних 
будинках. 

— Будинок (місцезнаходження невідоме) Устинова, в якому мешкав 
Попов олександр Миколайович (1821–1877) — випускник юридичного 
факультету Московського університету, історик. Брав участь в іменинному обі-
ді Гоголя в погодінському саду 9 травня 1840 р. У Гоголевій записній книжці 
за 1846–1850 рр. занотовано: «алекс. Ник. Попова на Моховой в доме 
Устинова». І ще: «Попов на Моховой в доме Устинова...» У цей період 
Гоголь і відвідав Попова.

М’ясницька вулиця — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — Басман-
ний і Красносельський райони). Названа за розташуванням у слободі 
м’ясників (ХVІІ ст.).

— Будинок (№ 8, не зберігся) на М’ясницькій, у якому жив друг Гого-
ля Погодін Михайло Петрович (1800–1875). Тут Гоголь побував ще під 
час першого приїзду до Москви влітку 1832 р. У листі до Погодіна на 
початку 1840 р. Гоголь мимохідь згадав про якусь даму, яка купила у нього 
«дом на Мясницкой».

— Будинок (пізніше — № 7, не зберігся) історика і археолога Чертко-
ва олександра Дмитровича (1789–1858). Коли 17 жовтня 1839 р. Гоголь 
пішов з Малого театру, не дочекавшись кінця спектаклю «Ревизор», він 
відправився саме до Черткова. Його донька згадувала, що, повернувшись 
додому, нібито знайшла Гоголя «храпящим на диване». У Гоголевій запис-
ній книжці за 1841–1845 рр. є помітка: «На лубянке, пройдя кузнецкий 
мост, к Черткову». В «Алфавитном указателе к плану Мясницкой части» 
його будинок було записано так: «№ 163. Черткова александра Дмитри-
евича, тайного советника, на Мясницкой улице». Тодішній вигляд цьо-
го будинку реконструював Борис Земенков і вмістив у своїй книзі «Гоголь 
в Москве».

— Будинок (на місці буд. № 26, не зберігся) колекціонера Булгако-
ва костянтина олександровича (1812–1862), сина відомого у Москві 
почт-директора Олександра Булгакова, до якого Гоголь заходив якось у  
1840-х рр. Кажуть, що тоді він умудрився «не помітити» шанованого старо-
го. Втім, відомо, говорячи словами актора Олександра Толченова, що «с 
людьми, наименее значащими, Гоголь сходился скорее, проще был самим 
собою, а с людьми, власть имеющими, застёгивался на все пуговицы».

— Помешкання скульптора Рамазанова Миколи олександровича 
(1815–1868), який, згідно з «книгой адресов жителей Москвы» к. Ні-
стрема жив в Училищі малярства і скульптури Московського художнього това-
риства в будинку Юшкова (тепер — М’ясницька, 21).

Цілком можливо, що Гоголь у 1851–1852 рр. відвідав свого знайомого, 
з яким познайомився в Італії.

Ця адреса цікава тим, що 18 і 20 березня 1858 р. сюди двічі заходив 
Шевченко до свого приятеля Аполлона Мокрицького, який, як і Рамаза-
нов, викладав в Училищі.

Неглинний проїзд (тепер — Неглинна вулиця) — у Тверській дільниці 
міста (тепер — райони Тверський, Міщанський), між Театральним проїз-
дом і Трубною площею. Виник на місці річки Неглинна, що у 1817–1819 рр. 
була схована у підземну трубу.

— Помешкання (на місці буд. № 18, не зберігся) Гурільова олек-
сандра львовича (1802–1856) — композитора, автора популярних  
романсів.

Юрій Манн пише, що, можливо, йшли перемовини з Гурільовим на 
предмет навчання музики його сестри Ольги Василівни. Так само і від-
відання Гоголем композитора у 1840 р. є здогадним.
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Нижня Пресненська (тепер — Рочдельська) вулиця — у Преснен-
ській дільниці міста (тепер — Пресненський район). Виходить на вулицю 
Красна Пресня. Назва — від Нижнього Пресненського ставка (зараз не 
існує), вздовж якого вулиця пролягала.

— Помешкання (у буд. № 11) Великопольського івана Єрмолайовича 
(1797–1868) — поета і драматурга, у якого Гоголь бував у 1839–1842 рр.

Коли у вересні 1839 р. Гоголь приїхав до Москви, Сергій Аксаков поспі-
шив повідомити про це саме Великопольського, який був великим при-
хильником Гоголевого таланту. Він був присутнім на першому читанні 
«Ревизора» у будинку Аксакових навесні 1836 р. Крім того, Сергій Акса-
ков вважав Великопольського «першим винуватцем» повернення Гоголя 
до Росії, бо під час підписки на користь письменника у 1838 р. він вніс 
головний пай. Сергій Аксаков повідомив Михайла Погодіна у серпні того 
року: «Великопольский даёт тысячу рублей».

Нова Басманна вулиця — у Басманній дільниці міста (тепер — райони 
Красносельський, Басманний), між площами Лермонтовська і Разгуляй. 
Назва — від Басманної слободи.

— Будинок (на місці № 20, не зберігся) Петра Яковича Чаадаєва 
(1794–1856), філософа і публіциста, друга Пушкіна, в якому він жив з 
1833 р. Гоголь побував тут 13 травня 1840 р. у товаристві Модеста Кор-
фа, Михайла Орлова, Миколи Павлова, Олександра Тургенєва. Приходив 
він й іншим разом, здогадно у 1841 р. Принаймні, Дмитро Свербєєв зга-
дував: «Я помню, как... ленивый и необщительный Гоголь, еще до появ-
ления своих „Мертвых душ“, приехал в одну середу вечером к Чаадаеву. 
Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели... 
наконец он приехал и, почти не обращая никакого внимания на хозяина 
и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать... 
Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения». Втім, 
пам’ятаймо, що Гоголь не любив бувати у середовищі неблизьких йому 
людей.

— Будинок Лешкова василя Миколайовича (1810–1881): «№ 79. леш-
кова василия Николаевича, статского советника, на ул. Новой Бас-
манной» (пізніше — № 15). Борис Земенков писав, що, можливо, Го-
голь побував у нього вдома влітку 1851 р.

Лешков — вихідець із Чернігівської губернії, навчався у Чернігівському 
духовному училищі. Вивчав юриспруденцію у Берлінському університеті, 
затим відвідав наукові центри в Лейпцигу, Празі, Відні. З 1842 р. — екс-
траординарний, з 1845 р. — ординарний професор Московського університету. 
Член Київського юридичного товариства. У 1845–1850 рр. — цензор Мос-
ковського цензурного комітету.

У липні 1851 р. Гоголь звертався до Лешкова з листом, в якому просив 
допомогти у виданні другого тому творів:

«Узнавши, что в цензуре есть новые запрещения, вследствие которых 
не только все новые, но и старые, прежде отпечатанные, подвергают-
ся сызнова пересмотру, я прибегаю к вам с просьбой спасти доселе 
отпечатанные мои сочинения от изменений и изданье их в том виде, как 
изданы они доселе. Образ мыслей моих совершенно известен и Госуда-
рю Императору и Государю Наследнику. В сочинениях моих насмешки 
не над правительством, но над людьми, употребляющими во зло доверие 
правительства, не над постановленьями, но над злоупотребленьем их».

Ново-ваганьківський провулок — у Пресненській дільниці міста (те-
пер — Пресненський район), між провулками Малий Предтеченський і 
Великий Трьохгорний. Назва — від села Ваганьково.

— Помешкання (на місці буд. № 5, не зберігся) — казенна квартира 
Перевощикова Дмитра Матвійовича (1788–1880) при обсерваторії Мос-
ковського університету (знаходилася у Нікольському провулку), у якого 
Гоголь бував у 1840-х рр.

Перевощиков — математик, астроном, професор Московського уні-
верситету, приятель Михайла Щепкіна та Сергія Аксакова. Його прізвище 
навіть згадується у книзі москвознавця ХІХ століття Івана Кондратьєва 
«Седая старина Москвы» у контексті розповіді про будівництво Великого 
Кремлівського палацу: «Система громоотводов устроена под наблюдением 
академика Д. М. Перевощикова». За словами драматурга Миколи Чаєва, 
Перевощиков «любил Гоголя и не пропускал ни одного представления 
Ревизора, Женитьбы... С М. С. Щепкиным он был дружен. Гоголь также 
у него бывал...»

остоженка вулиця — у Пречистенській дільниці міста (тепер — район 
Хамовники), між площами Пречистенські ворота і Кримська. Назва — від 
скошеного поля зі стогами. У Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. 
занотовано: «остожье — шиш с жердями, на который мечется сено и со-
ставляется стог».

— Будинок (тепер — № 19) Киреєвського Петра васильовича (1808–
1856) — слов’янофіла, збирача російських народних пісень і билин, 
частину яких опублікував осип Бодянський. Гоголь бував у нього у 
1840–1842 рр. Скажімо, 22 березня 1842 р. Катерина Хомякова повідо-
мляла Миколу Язикова: «Гоголь в последний раз читал у Киреевских главу 
из своего романа и смешил нас ужасно».

Відомий москвознавець і літературознавець Буслаєв Федір Іванович 
(1818–1897), який заходив до Киреєвського додому, писав: «Киреевский 
жил на Остоженке, по левую руку, если идти от Пречистенских ворот, в 
своем собственном доме близ церкви Воскресения. Дом был каменный, 
двухэтажный, старинный, с железной наружной дверью и с железными 
решетками у окон нижнего этажа, как есть крепость. Уцелев в таком 
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виде от московского пожара 1812 года, он стоял в тенистом саду, запу-
щенном, без дорожек. На улицу выходила эта усадьба только сплошным  
забором».

Петроверизький провулок — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — 
Басманний район), між вулицею Маросейка і Старосадським провулком. 
Назва — від церкви Положення честних вериг апостола Петра.

— Будинок (у гоголівські часи № 328, 329, пізніше — № 4, перебудо-
ваний) критика, публіциста, перекладача Боткіна василя Петровича 
(1811–1869), у якого Гоголь у січні 1842 р. зустрічався з віссаріоном 
Бєлінським. Щодо цього є свідчення Віри Аксакової, яка в листі до брата 
Івана Аксакова від 6 лютого 1842 р. писала, що Гоголь передав рукопис 
«Мертвых душ» у Петербург «с кем — не знаем, наверное, но чуть ли не с 
Белинским, с которым, вероятно, он видался у Боткина». Сам Бєлінський 
писав Боткіну з Петербурга: «Уведомь меня, ради Аллаха, — проводивши 
меня, застал ли ты у себя Гоголя и Щепкина?» Борис Земенков висловив 
припущення, що зустріч у Боткіна була влаштована Щепкіним — другом і 
Бєлінського, і Гоголя.

Гоголь бував у Боткіна й пізніше. Скажімо, Боткін писав Павлу Аннен-
кову 10 березня 1849 р.: «Гоголь ещё в Москве... Послезавтра он придёт 
к нам обедать». Галахов Олексій Дмитрович (1807–1892) згадував, що, 
прийшов якось до Боткіна наприкінці 1840-х рр., а тут «неожиданно яв-
ляется Гоголь, по возврате из чужих краёв...» Зображення будинку Бот-
кіна можна побачити у книзі Бориса Земенкова «Гоголь в Москве».

За спогадами літератора Івана Панаєва, «Белинский был в энтузиазме 
от Гоголя, как писателя — это всем известно, но как с человеком он ни-
когда не мог сойтись с ним близко. Гоголь был слишком сосредоточен 
в самом себе и к тому же, по мере своей известности, начинал приоб-
ретать постепенно неприступность авторитета, все более и более сбли-
жаясь с другими литературными и светскими авторитетами. Открытый 
и искренний по натуре Белинский не терпел никакой напыщенности, 
натянутости и признавался, что ему всегда бывало немного тяжеловато 
в присутствии Гоголя. Малороссийские устные рассказы Гоголя и его чте-
ние (известно, что он был удивительный чтец и превосходный рассказ-
чик) производили на Белинского сильное апечатление».

Бєлінський з теплотою бажав Гоголю душевних сил і душевної ясності: 
«Вы у нас теперь один, — и моё нравственное существование, моя любовь 
к творчеству тесно связаны с вашею судьбою; не будь вас, — и прощай для 
меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества».

У статті «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Бєлінський залишив 
такий висновок:

«Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все 
молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писа-

тели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши 
свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее дума-
ли унизить названием натуральной. После „Мертвых душ“ Гоголь ничего 
не написал. На сцене литературы теперь только его школа».

Петровка вулиця — у Тверській дільниці міста (тепер — райони Китай-
город, Тверський), між Театральною площею і Середнім Каретним провул-
ком. Назва — від Петровського монастиря.

— Помешкання (пізніше — у буд. № 3, зберігся частково) Хомякова 
олексія Петровича (1804–1860), в якому Гоголь побував у 1839 р. Тоді 
Хомяков ще жив у батька.

Пименовський (тепер — старопименовський) провулок — у Сретен-
ській дільниці міста (тепер — Тверський район), між вулицями Тверська і 
Мала Дмитрівка. Назва — від церкви Старого Пимена.

— Будинок Щепотьєвої (у гоголівські часи — № 47, пізніше — № 12/6, 
не зберігся). У 1848–1859 рр. у ньому жив Щепкін Михайло семенович 
(1778–1863), у якого у 1848–1852 рр. бував Микола Гоголь, а в березні 
1858 р. жив Тарас Шевченко.

У переліку «Пам’ятних місць у Москві, пов’язаних з життям і творчіс-
тю М. В. Гоголя» Борис Земенков писав щодо нього: «Точне місцезнахо-
дження невідоме». Мені вдалося встановити точну адресу будинку Щепо-
тьєвої. (Див. «Щепотьєвої будинок» у р. 5 цієї книги).

— Помешкання (пізніше — у буд. № 11, не зберігся) Сушкова Миколи 
васильовича (1796–1871) — письменника і драматурга. Гоголь обідав у 
нього 11 грудня 1851 р. у присутності Степана Шевирьова, Івана Снєгірьо-
ва, Миколи Щербини і графині Євдокії Ростопчиної, яка була племінницею 
Сушкова.

Микола Сушков мешкав недалеко від будинку, який з 1848 р. винаймав 
Михайло Щепкін у Щепотьєвої (тепер — Старопименовський провулок, 
12/6). Сушков був відомий у Москві як не дуже успішний белетрист, але 
досить здатний драматург. Його салон, за свідченням сучасника, був «од-
ним із головних центрів московської інтелігенції». Михайло Загоскін 
згадував: «Сушковы — люди небогатые, жили весьма скромно в малень-
ком наёмном доме, в одном из переулков Тверской близ Старого Пи-
мена...» Федір Тютчев, з сестрою якого Сушков був одружений, писав: 
«Салон Сушковых если и не первый в Европе, то уж, конечно, один из 
самых многолюдных». Щоденникові записи Льва Толстого свідчать, що 
він бував у Сушкова, зокрема на початку 1858 р., наприклад, 1 січня і 28  
березня.

У Сушкова часто бував Бодянський, який, наприклад, 26 січня 1853 р. за-
нотував у щоденнику: «После обеда у Н. В. Сушкова, пригласившего меня 
лично накануне, по случаю приезда брата его жены Ф. И. Тютчева... речь 
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зашла о покойном Гоголе. Тут он показал мне письмо его к Ф. Ф. Вигелю, 
писанное в ответ, и вместе с тем и письмо Вигеля. Оба взял я себе списать, 
как чрезвычайно замечательные характеристики того и другого».

Плющиха вулиця — у Хамовницькій дільниці міста (тепер –район Ха-
мовники), між Смоленською площею і 2-м Тружениковим провулком. На-
зва — від шинку «Плющиха».

— Будинок ломоносових (у гоголівські часи № 22, пізніше — № 11), 
в якому мешкав професор судової медицини, завідувач кафедрою 
історії медицини Московського університету Армфельд олександр оси-
пович (1806–1863). Гоголь бував у ньому наприкінці 1840-х рр. У Гого-
левій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «На Плющихе в 
доме ломоносова армфельд». Професор був на іменинних обідах Гоголя у 
погодінському саду 9 травня 1842 р. і 9 травня 1849 р.

Поварська вулиця — в Арбатській дільниці міста (тепер — райони Ар-
бат і Пресненський), між площами Арбатські Ворота і Кудрінська. Назва — 
від слободи царських поварів ХVІ–ХVІІ століть.

— Будинок Кошелєва олександра івановича (1806–1883), який в «Ал-
фавитном указателе к плану Арбатской части» записано так: «№ 225. Ко-
шелева Александра Ивановича, коллежского ассесора, на Поварской ули-
це». В «Книге адресов жителей Москвы» К. Ністрема Кошелєв числився 
як начальник відділення Імператорського московського товариства сіль-
ського господарства, до речі, разом з ректором Московського університету 
Аркадієм Альфонським. Адреса Кошелєва тут називалася так: «Арбатская 
часть, на Поварской, собственный дом». На цьому місці тепер знахо-
диться будинок № 31, зведений у ХІХ столітті. Він розташований на розі 
Трубниковського провулка, який з’єднував Поварську з арбатським про-
вулоччям. Від нього зовсім недалеко до Кудрінської площі. Гоголь бував 
у кошелєва у 1848–1852 рр.

Цікаво, що 25 березня 1858 р. у цьому будинку побував і Шевченко: 
«В 9-ть часов с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Коше-
леву...»

Потішний палац у кремлі — з початку ХІХ століття у ньому мешкав 
комендант Москви і розташовувалася його канцелярія. Про це писав мо-
сквознавець ХІХ століття Іван Кондратьєв: «В начале текущего столетия 
Потешный дворец переделан для помещения коменданта. Стиль дворца 
старинный, смешанный. Верхний ярус образует терем, или вышку, с ви-
зантийскими арками. Цвет дворца зеленоватый. В 1809 году к дворцу 
пристроены два каменных корпуса, из коих один выходит к Троицким 
воротам. Дворец этот находится на единственной в Кремле улице — Алек-
сандровской».

У 1851 р. Гоголь зустрічався у Потішному палаці зі своїм другом, 
критиком і літературознавцем Анненковим Павлом васильовичем 
(1812–1887), брат якого тоді був комендантом Москви. Павло Анненков 
залишив цінні спогади про Гоголя, зокрема «М. В. Гоголь у Римі влітку 
1841 року». У Римі жив разом з Гоголем у його помешканні.

Пречистенка вулиця — у Пречистенській дільниці міста (тепер — ра-
йон Хамовники), між площами Пречистенські ворота і Зубовська. На-
зва — від церкви Пречистої Богородиці Смоленської у Новодівочому мо-
настирі.

— Будинок (не зберігся) Малиновського Дмитра костянтиновича 
(1826–1871) — вихідця з дворян, з 1845 р. — студента математичного 
факультету Московського університету, з 1849 р. — військовослужбовця 
артилерійської бригади.

Малиновський, не будучи знайомим з Гоголем, написав йому з Москви 
за кордон кілька великих листів, які вперше були опубліковані в Повному 
зібранні творів і листів М. В. Гоголя в сімнадцяти томах (2009). Гоголь від-
повів на них 10 березня 1847 р. з Неаполя та в липні 1847 р. з Франкфурта 
або Остенде.

У серпні 1848 р. Малиновський надіслав черговий лист Гоголю, в 
якому залишив свою адресу: «Дмитрию константиновичу Малинов-
скому в Москву, на Пречистенку, в приход афанасия и кирилла, в 
Нащёкинский переулок, в собственный дом».

У листі Малиновський просив: «Напишите мне, что вам угодно, хоть 
два слова, мне всё-таки приятно будет; приятно будет то, что уверюсь, 
что вы меня слышите, что вы ко мне не так холодны, как другие люди...»

Гоголь відповідати не став, але в день приїзду до Москви — 7 ве-
ресня 1848 р. — відвідав Малиновського, якого вдома не застав. Ціка-
во, як відреагував на це Малиновський у листі до Гоголя: «После вашего 
визита ко мне каким вниманием могу отвечать вам я? Зачем вы лишили 
меня таким образом свободного к вам обращения!.. Извините за смелую 
откровенность, но думаю, что, по отношению между нами, правильнее 
было бы, если б вы с своей стороны уведомили меня запискою о вашем 
желании видеть меня...»

— Будинок (пізніше — № 16, перебудований) декабриста Нариш-
кіна Михайла Михайловича (1798–1863). У записній книжці Гоголя за 
1846–1850 рр. занотовано: «Нарышкин на Пречистенке, в собственном 
доме, Михал Михайлович Нарышкин, бывший в сибири». Насправді, 
у той час будинок уже належав Мусіним-Пушкіним. За даними Бориса Зе-
менкова, Гоголь зустрічався з Наришкіним у 1851–1852 рр.

— Будинок (пізніше — № 17а) поета Давидова Дениса васильовича 
(1784–1839). Герой війни 1812 р. жив у ньому з 1835 р., але невдовзі про-
дав державі. Можливо, що Гоголь побував у нього.
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4 травня 1835 р. Давидова було запрошено до Погодіна, де Гоголь чи-
тав комедію «Женихи». Проте, як відомо з записки Євгена Баратин-
ського до Погодіна, Давидов не прийшов: «Препровождаю вам ответ 
Д. В. Давыдова, который... сожалеет о невозможности сегодня восполь-
зоваться вашим приглашением».

Уже після смерті Давидова 4 квітня 1844 р. Гоголь звернувся до Язикова 
з проханням «списать для меня Оду твою к Давыдову» (йшлося про вірш 
«Д. В. Давыдову». — В. М.).

П’ятницька вулиця — у П’ятницькій дільниці міста (тепер — район За-
москворіччя), між Чугунним мостом і Серпуховською площею. Назва — 
від вівтаря святої Параскеви П’ятниці церкви Святої Трійці. У ті часи церк-
ва в народі частіше називалася П’ятницькою.

— Помешкання архієпископа смарагда (1796–1863). У Гоголевій за-
писній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «На Пятницкой у Троицы 
в Вишняках. в доме самгина архиепископ смарагд». В «Алфавитном 
указателе к плану Пятницкой части» справді знаходимо будинок: «№ 462. 
Самгина Дмитрия Николаевича, почётного гражданина, на Пятницкой 
улице». Згадана Гоголем церква Трійці у Вишняках знаходилася поруч під 
№ 452.

Архієпископ Смарагд (в миру — Крижанівський Олександр Петрович) 
закінчив Київську духовну семінарію, потім вступив до Київської акаде-
мії, але після другого курсу був відправлений до Петербурзької академії, 
яку закінчив у 1819 р. Того ж року пострижений у монахи з іменем Смараг-
да. З 1921 р. був інспектором і екстраординарним професором Київської 
академії. У листопаді 1824 р. зведений у сан архімандрита. Був настоя-
телем Києво-Видубецького, Московського Високопетровського, Києво-
Братського та Пінського Богоявленського монастирів і членом київської 
та петербурзької духовних консисторій.

У 1826–1828 рр. викладав у Віфанській семінарії, а з травня до серпня 
1828 р. був її ректором. У 1828–1830 рр. — ректор Київської академії, за-
тим — ректор Петербурзької академії. У 1836 р. зведений у сан архієпис-
копа. У листопаді 1844 р. переведений в Орел. Очевидно, в той час, коли 
Гоголь зробив згадану вище нотатку в своїй записній книжці, архієпископ 
Смарагд був у Москві проїздом і зупинявся у Дмитра Самгіна, який зробив 
багато благодійних справ для церкви Трійці у Вишняках, що на П’ятницькій 
вулиці.

Можливо, Гоголь відвідав архієпископа Смарагда, який був тісно 
пов’язаний з Україною.

Рождественський бульвар — у Сретенській дільниці міста (тепер — 
Міщанський район), між площами Трубна і Сретенські ворота. Назва — 
від Рождественського монастиря.

— Помешкання (пізніше — буд. № 14, перебудований на початку 
1870-х рр.) письменника, публіциста, перекладача Павлова Миколи 
Пилиповича (1805–1864) і письменниці Павлової (Яніш) кароліни 
карлівни (1807–1893). Гоголь бував у них у 1840-х рр.

Гоголів друг Микола Язиков написав кілька віршованих послань Ка-
роліні Павловій, кажуть, що Микола Васильович був у захваті від одно-
го з них.

Ось останні рядки вірша Язикова «К К. К. Павловой»:

Тоска меня томит! Дождусь ли я Москвы?
Когда узнаю я, что делаете вы?
Как распевает муза ваша,
Какой венок теперь на ней?
Теперь, когда она, родная нам, гуляет
Среди Московских муз и царственно сияет!
Она любезная начальница моей.

Віра Аксакова розповідала, як Гоголь обідав у них разом з Павловою у 
лютому 1842 р. За її словами, він «всегда с ней бывает очень любезен...» 
Але у листі до Язикова від 5 жовтня 1846 р. Гоголь писав: «...Хорошенько 
ощупай себя и свой талант, который, видит Бог, не затем тебе дан, чтобы 
писать посланья к Каролинам, но на дело больше крепкое и прочное».

Гоголь і Павлов неодноразово зустрічалися також на обідах у спільних 
знайомих, зокрема, у Михайла Погодіна, Сергія Аксакова. Віра Аксакова у 
лютому 1842 р. писала своєму брату Івану Аксакову, що в салонах у Павлова 
та Євдокії Єлагіної багато говорили про Гоголя, у той час невисоко оціню-
ючи Павлова: «Вообрази, что в разговоре о Гоголе его, то есть Павлова, 
не то что ставят ниже, но даже и не упоминают о нем; и в голову никому 
не входит; не обидно ли это?»

Проте Гоголь навіть згадав Павлова у книзі «Выбранные места из пере-
писки с друзьями»: «...Н. Павлов, писатель, который первыми тремя по-
вестями своими получил с первого раза право на почётное место между 
нашими прозаическими писателями...» Та Павлов у 1847 р. опублікував у 
«Московских ведомостях» «Четыре письма к Н. В. Гоголю», в яких жорстко 
критикував його книгу: «Ради Бога, скажите серьезно, неужели вы в самом 
деле думаете, что светские люди, начало и конец ваших поучительных по-
сланий, не знают, как спасти свою душу? Знают, не меньше вашего знают, 
да не хотят. Им нужно, чтоб кто-нибудь сказал — живите, как вы живете; 
будьте тем, что вы есть,– и при этих условиях можно спасти душу. Уверьте 
женщину в свете, что она может быть и женщиной в свете, и святою, до-
кажите помещику, что он и помещик, и учитель спасения. Вот тут, прав-
да, полезен бывает человек с высоким дарованием».

Уже після публікації другої статті Іван Аксаков у квітні 1847 р. писав 
рідним: «...Умно, прекрасно, но воля ваша, так холодно, так веет не-
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искренностью, нетеплотою убеждений, так слышится скрытая радость, 
что есть возможность и ему, Павлову, лягать Гоголя». На Павлова поси-
лався Петро Плетньов у листі до Гоголя в тому ж квітні 1847 р.: «Ты гово-
ришь: „Есть люди, которые имеют прекрасную душу и добрые намерения 
и грешат по неведению“. Это больше мечта, чем истина. Вот отчего Пав-
лов во втором к тебе письме („Московские ведомости“) так сардонически 
и осмеивает подобное в тебе убеждение». На того ж Павлова спиралися 
й найжорсткіші Гоголеві противники, скажімо, якась Марія Ізвединова 
писала: «Прочтите в „Московских ведомостях“ две статьи г-на Павлова, 
он прекрасно отделал его, и если бы я обладала даром письма, то побла-
годарила бы Павлова, что так уничтожил дурака Гоголя».

Гоголь сам написав Павлову влітку 1848 р. з Василівки: «...Должен ска-
зать, что многое вы приняли не в том виде, многому приписали такой 
грубый смысл, что поныне стонут мои нервы и сердце содрогается». А в 
листі до Шевирьова у травні 1847 р. Гоголь взагалі наполягав на тому, що, 
прочитавши його книгу, Павлов «стал лучше того Павлова, каким являет-
ся в своих трёх последних повестях». Йшлося про збірник «Три повести» з 
творами Павлова «Маскарад», «Демон», «Миллион» (СПб, 1939), які Го-
голь знав.

Стосунки між ними залишалися спокійними, 9 травня 1849 р. Павлов 
взяв участь в іменинному обіді Гоголя в погодінському саду.

Свого часу Павлов був відомим письменником, його добре знав Осип 
Бодянський. У щоденнику професора занотовано цікавий епізод щодо 
Павлова: «„Зачем вы выбираете всё такие болячие стороны для своих по-
вестей,“ — спросил граф С. Г. Строганов Николая Филипповича Павлова, 
когда тот жаловался несколько раз ему на цензуру, и, вследствие того, по-
следний взялся сам предварительно просматривать всё, что он ни напи-
шет. „Это уж такой у меня взгляд и такое чутье: что болит, то на меня и 
глядит,“ — отвечал Павлов».

Павлов був забутим у радянські часи, він є маловідомим і нині. Тоді 
як письменник зі своєю дружиною зуміли зібрати у своєму домі відомих 
людей Москви і Росії. Про це свідчить і меморіальна дошка на їхньому 
будинку, хоча в ній Павлови навіть не згадуються. Втім, Гоголь — також:

«ХVІІІ в., 1870-е гг.
В 1830–1840-е годы центр общественной и литературной жизни 

Москвы. Дом посещали: А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, П. Я. Чаадаев, 
А. С. Хомяков, М. Ю. Лермонтов».

садова-кудринська вулиця (частина Садового кільця) — у Преснен-
ській дільниці міста (тепер — Пресненський район), між вулицями Бари-
кадна і Мала Бронна.

— Будинок Ростопчина олександра Федоровича — графа, сина зна-
менитого московського військового генерал-губернатора Федора Васильо-

вича Ростопчина (у гоголівські часи — № 368, пізніше — 15). У травні 
1850 р. Гоголь зустрівся тут з художником Федотовим Павлом андрі-
йовичем (1815–1852).

— Будинок (пізніше — № 9, не зберігся). Гоголь зустрічався тут з 
попечителем Московського навчального округу, генерал-ад’ютантом 
Назимовим володимиром івановичем (1802–1874).

сапожничеський (тепер — красноворотський) проїзд — у Басман-
ній дільниці міста (тепер — Красносельський район), між вулицями Ка-
ланчовська і Нова Басманна.

— Помешкання (у буд. Штюрмера) письменника, Гоголевого друга 
Аксакова Сергія Тимофійовича (1791–1859). Тут, у будинку, що нині у пе-
ребудованому вигляді знаходиться на розі красноворотського проїз-
ду і каланчовської вулиці, у травні 1835 р. Гоголь уперше зустрівся з 
віссаріоном Бєлінським.

Це варто пояснити. Річ у тому, що Борис Земенков, який опублікував 
адресу понад півстоліття тому, назвав її так: Красноворотський проїзд, 3 
(а Ніна Молєва нині пише вже про неіснуючий Красноворотський прову-
лок). Так от, таку назву проїзд отримав аж на початку ХХ століття. Довід-
ники свідчать, що в ХІХ столітті проїзд називався Сапожничеським (або 
Сапожниковським) за прізвищем домовласника. Мені вдалося знайти 
домовласника Сапожникова «№ 32... на Красноворотской площади». Так 
площа називалася тоді в офіційному документі за своєю близькістю до 
Красних воріт, а в народі, виявляється, вона мала назву... Сінного ринку. 
Саме так писав Сергій Аксаков: «В 1835 году мы жили на Сенном рынке 
в доме Штюрмера». Звідки назва? Журнал «Московская неделя» поясню-
вав у 1881 р.: «Торговля сеном на площади у Красных ворот производит-
ся уже несколько десятков лет, и образовалась она еще до постройки на 
Каланчевской площади железнодорожных вокзалов. В настоящее время 
местность эта значительно обустроилась, и торговля сеном три раза в 
неделю на такой бойкой и проезжей местности представляет много не-
удобств».

серєбряний провулок — в Арбатській дільниці міста (тепер — район 
Арбат), між вулицями Арбат і Новий Арбат. Назва — від майстрів, які пра-
цювали зі сріблом у Монетному дворі.

— Будинок (№ 47, пізніше — № 8) губернського секретаря Шидлов-
ського Павла. Гоголь зустрічався тут у 1849 р. з Гротом Яковом кар-
ловичем (1812–1893) — мовознавцем, перекладачем, професором росій-
ської мови та словесності Гельсинфорського університету. Він приїхав з 
Петербурга і зупинився у квартирі свого знайомого Дмитра Степановича 
Протопопова — знавця селянського життя, начальника комісії з урівнян-
ня податей казенних селян. Яків Грот згадував: «Раз вдруг подъезжает к 
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дому красивая карета, и из нее выходит Гоголь. Я рассказал ему, что мой 
хозяин может доставить ему много материалов для изучения России, по-
тому что долго жил в разных губерниях и по службе имел частые сноше-
ния с народом».

На думку Юрія Манна, Гоголь бачився з Яковом Гротом і раніше, у 
Плетньова в Петербурзі у 1839, 1842 і 1843 рр.

сивцев вражек провулок — у Пречистенській дільниці міста (тепер — 
райони Арбат, Хамовники), між Гоголівським бульваром і Денежним провул-
ком. Названий у ХVІІ столітті за «овражком», в якому протікав струмок 
Сивець або Сивка.

— Помешкання (у буд. Пушкевича, пізніше — № 25) письменника, 
Гоголевого друга Аксакова Сергія Тимофійовича (1791–1859), у якого Го-
голь бував у 1849 р. 7 травня 1849 р. Гоголь адресував лист Сергію Акса-
кову: «в сивцев вражек. Дом Пушкевича».

— Помешкання (у буд. № 30) письменника, Гоголевого друга акса-
кова сергія Тимофійовича (1791–1859), у якого Гоголь бував у 1848–
1849 рр.

— Помешкання (у буд. Дюклу, точне місцезнаходження невідоме) 
Іноземцева Федора івановича (1802–1869) — відомого лікаря, у 1835–
1859 рр. професора хірургії медичного факультету Московського уні-
верситету, директора хірургічної клініки. Тут Гоголь бував у нього у 
1848–1850 рр. Іноземцев лікував письменника в останній період його 
життя. Лікар Олексій Тарасенков згадував: «...Гоголь был на руках у свое-
го приятеля Иноземцева, с которым был короток и который его любил 
искренно».

скатертний провулок — у Арбатській дільниці міста (тепер — Прес-
ненський район), між Мерзляковським провулком і Поварською вулицею. 
Назва — від слободи «скатертників» — ремісників, які виготовляли столо-
ву білизну.

— Будинок «№ 262. степанова Павла Петровича, полковника, в 
скатертном переулке» (пізніше — № 14, не зберігся). Гоголь прихо-
див сюди наприкінці 1840-х рр. до Протопопова Дмитра степановича 
(1807–1871), але не застав його вдома.

З квітня 1848 р. Дмитро Протопопов був начальником Комісії з урів-
няння грошових зборів з державних селян Московської губернії, що заці-
кавило Гоголя. Характеристику занять Протопопова та його адресу спові-
стив письменнику Яків Грот у листі від 26 жовтня 1849 р.: «...Я решился на 
то, вспомнив, как вы интересуетесь всяким суждением по этому близкому 
и для вас предмету. Протопопов занимает должность начальника комис-
сии для уравнения податей казенных крестьян. Он большую часть жизни 
проводит в деревнях и на большой дороге. Он изучает сельское хозяй-

ство во всех отношениях; теперь принялся за ботанику, в которой и без 
того уж наметался порядочно на практике. Живет он очень близко от вас: 
близ Никитских ворот, в скатертном переулке, в доме степанова».

смоленська-сінна площа (частина садового кільця) — у Хамовниць-
кій дільниці міста (тепер — райони Арбат, Хамовники), між Смоленським 
бульваром і Смоленською площею. Назва — від Смоленського ринку і його 
частини — Сінного ринку.

— Будинок Требинова, в якому мешкав письменник, Гоголів друг 
Аксаков Сергій Тимофійович (1791–1859). У гоголівські часи числився 
під № 7 (не зберігся), пізніше на цьому місці було побудовано буди-
нок № 27. Літератор Панаєв Іван Іванович (1812–1862) писав: «Аксаковы 
жили... в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке...» 
Сам Сергій Аксаков свідчив, що Гоголь, коли знаходився в Москві, у бу-
динку Требинова бував «почти каждый день и очень часто обедал». Це 
відбувалося у 1839–1842 рр. Є про це й свідчення самого Гоголя. У листі 
до Аксакова, надісланому в жовтні–листопаді 1841 р., він зазначав: «Я к 
вам приходил...» Адресу Гоголь написав так: «На Сенной, в доме Тереби-
новой...»

собача площадка — знаходилася у кінці Великого Нiколопєсковського про-
вулка, за нинішнім Театральним інститутом імені Бориса Щукіна (Щукін-
ським театральним училищем). Знесена на початку 60-х рр. минулого сто-
ліття, коли прокладалася вулиця Новий Арбат.

— Будинок письменника, поета, публіциста Хомякова олексія сте-
пановича (1804–1860) — в «Алфавитном указателе к плану Арбатской час-
ти» зазначено: «№ 25. Хомякова алексея степановича, шт.-ротмистра, 
на собачей площадке» (пізніше — № 7, не зберігся).

Гоголь бував тут у 1848–1852 рр. Микола Язиков писав на початку 
1842 р. своєму брату Олександру Язикову, що Гоголь «живёт у Погодина 
пустыннически, однако же бывает у Хомяковых. Само собой разумеется, 
он ничуть не участвует в спорах диалектических...» Річ у тому, що у бу-
динку Хомякова збирався квіт літературної Москви, у 1840-х рр. він став 
справжнім оплотом слов’янофілів, тут велися їхні бурхливі дискусії з за-
хідниками. У радянські часи в будинку деякий час навіть розміщувався 
Музей культури і побуту старої Москви.

солянка вулиця — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — райони Бас-
манний, Таганський), між Солянським провулком і площею Яузькі Воро-
та. Назва — від Соляного двору, де зберігалася сіль, яка звідси йшла на 
продаж.

— Помешкання — казенна квартира при сирітському інституті 
Московського виховного дому (№ 12) професора судової медицини, 
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завіду вача кафедрою історії медицини Московського університету Арм-
фельда олександра осиповича (1806–1868). В «Книге адресов жителей 
Москвы» К. Ністрема адресу записано так: «Армфельт Александр Осипо-
вич, действительный статский советник, в Воспитательном доме». Тоді у 
Виховному домі дітей-сиріт навчали різним ремеслам, а також готували з 
них учителів. За даними Бориса Земенкова, Гоголь бував у армфельда у 
1835 і 1839 рр.

Спогади Олексія Галахова свідчать, що Гоголь був у професора і на 
початку 1840-х рр. з Аксаковим і Погодіним: «Он (Армфельд. — В. М.) при-
гласил на обед близких знакомых, в том числе и меня, жаждавших ли-
цезреть новое светило нашей литературы. Обедом не торопились, зная 
обычай Гоголя запаздывать, но потом, потеряв надежду на его прибытие, 
сели за стол. При втором блюде явился Гоголь, видимо смущенный, что 
заставил себя долго ждать. Он сидел серьезный и сдержанный, как буд-
то дичился, встретив две-три незнакомые личности. Но когда зашла 
речь о повести Основьяненки (Квитки) „Пан Халявский“, напечатан-
ной в „Отечественных записках“, тогда и он скромно вставил свое суж-
дение».

Армфельд був учасником іменинних обідів Гоголя у погодінському саду 
9 травня 1842 р. і 9 травня 1849 р.

— Будинок (пізніше — № 7, не зберігся) оболенського Дмитра олек-
сандровича (1822–1881) — князя, визначного чиновника, Гоголевого 
попутника у дорозі з калуги до Москви у 1849 р. Можливо, Гоголь бу-
вав у нього наприкінці 40-х — початку 50-х рр.

софійська (тепер — Пушечна) вулиця — у М’ясницькій дільниці міста 
(тепер — Міщанський район), між вулицею Неглинна і Луб’янською пло-
щею. Назва — від церкви Софії Премудрості Божої.

— «№ 4 і 6 (не збереглися). Друкарня семена. 1851 рік» — таку інфор-
мацію залишив Борис Земенков. Москвознавець Віктор Сорокін називав 
трьох Се2менів, кожний з яких володів друкарнею. Мабуть, главою сім’ї 
був Август Се2мен, який уже в 1826 р. мав друкарню у Малому Кисловсько-
му провулку. Вдалося встановити, що його син Олександр Августович 
Се2мен мав дім у М’ясницькій дільниці: «№ 40. Семена Александра Авгус-
товича, на Кузнецком мосту». Певно, саме він і володів друкарнею не-
подалік — на софійській вулиці, де друкувався 4-й том творів Гоголя, 
а пізніше — на М’ясницькій вулиці (№ 22). Мені довелося зустрічати 
видання Олександра Семена пiд час роботи над цією книгою. Скажімо, 
одне з довідкових видань, а саме: «Подробная справочная книжка для 
приезжающих и живущих в столице» має такі вихідні дані: «Москва. В ти-
пографии Александра Семена. 1849». Ще один — В. Се2мен — на почат-
ку 1860-х рр. мав друкарню у Кривоколінному провулку, що виходила на 
М’ясницьку вулицю.

спиридонівська (тепер — спиридонівка) вулиця — в Арбатській діль-
ниці міста (тепер — Пресненський район) між вулицями Мала Нікітська і 
Садова-Кудринська. Назва — від церкви Спиридона.

— Будинок (не зберігся, на місці № 17) поета-байкаря, колишнього 
міністра юстиції Дмитрієва івана івановича (1760–1837). Гоголь побу-
вав у нього під час першого свого приїзду до Москви у 1832 р. Плетньов 
Петро Олександрович (1792–1865) згадував, що Дмитрієв «принял его со 
всею любезностью своею».

— Будинок (не зберігся, на місці № 14–16) поета Баратинського Єв-
гена абрамовича (1800–1844). Можливо, Гоголь бував у нього у 1835 р. 
і 1839–1840-х рр. Принаймні, ще у травні 1833 р. у листі до Михайла По-
годіна Гоголь зарахував Баратинського до числа своїх близьких знайомих: 
«Что делают наши москвичи? Что Максимович... Не делает ли чего Бара-
тинский?» Проте стосунки їхні не розвинулися. З 1841 р. Баратинський 
рідко бував у Москві, а у 1844 р. помер.

староконюшенний провулок — у Пречистенській дільниці міста (те-
пер — райони Арбат, Хамовники), між Пречистенським провулком і вули-
цею Арбат. Назва — від Конюшенної сторожевої слободи ХVІІ століття.

— Будинок композитора і театрального діяча Верстовського олексія 
Миколайовича (1799–1862). У гоголівські часи числився під № 472, а 
пізніше — № 24 (не зберігся). У 1820–1830-х рр. Верстовський викону-
вав обов’язки інспектора репертуару в дирекції московських театрів, а 
з 1842 р. був управляючим конторою Московських імператорських теа-
трів. У 1835 р. написав знамениту оперу «Аскольдова могила». Був при-
сутній на представленні «Ревизора» 17 жовтня 1839 р., коли Гоголь за-
лишив театр.

У січні 1840 р. Гоголь зустрічався з верстовським з приводу напи-
сання опери «страшная месть». Цей задум не було здійснено, але то 
була перша спроба оперного освоєння гоголівського твору. У січні 1840 р. 
Верстовський обіцяв віддати свою ложу Павлу Нащокіну, щоб той повів 
матір Гоголя до театру. Лист Сергія Аксакова до Гоголя від 6 лютого 1843 р. 
свідчить, що Верстовський пам’ятав про Гоголя: «Верстовский... вас об-
нимает».

Тверська вулиця — у Тверській дільниці міста (тепер — Тверський ра-
йон). Виникла як дорога до міста Твері.

— Будинок (пізніше — № 7, не зберігся) Московського благородно-
го університетського пансіону. У 1839 р. у ньому мешкав Грановський 
Тимофій Миколайович (1813–1855), і Гоголь познайомився з ним саме 
тут. За словами Грановського, «он был у меня».

— Будинок (пізніше — № 12, перебудовано) московського військово-
го генерал-губернатора Голіцина Дмитра володимировича (1771–1844), 



Гоголiвська Москва

772

Розділ 5. «Адресуйте мені в Москву»

773

в якого на літературному вечорі в лютому 1842 р. Гоголь читав свою 
повість «аннунциата («Рим»).

Літератор Дмитрієв Михайло Олександрович (1796–1866) писав: «В 
1842-м году учредились литературные же вечера и у генерал-губернатора 
Москвы, добродушного и благородного князя Дмитрия Владимирови-
ча Голицына. Мы этому очень удивились, потому что он был совсем 
не литератор. Но вот, что было этому причиною. Ему велено было на-
блюдать, и наблюдать за всеми, бывавшими на наших вечерах. Он, как 
человек благородный, нашёл такое средство, чтоб этих же людей при-
глашать к себе...»

— Будинок лобкових (не зберігся): «№ 323. Лобковых Ивана Про-
кофьевича, московского купца алексея Ивановича и Тарасовой Анны 
Павловны, коллежской ассесорши».

Лобков Олексій Іванович (помер у 1868 р.) — багатий москов-
ський купець, благодійник. Михайло Погодін 6 червня 1841 р. заноту-
вав у щоденнику: «Лобков получил Станислава за пожертвование...» 
На початку 1843 р. Микола Язиков писав брату: «Русским художни-
кам, находящимся в Риме, какой-то купец московский А. И. Лоб-
ков пожертвовал очень хорошо составленную библиотеку русских  
книг...»

21 жовтня 1848 р. Гоголь був присутнім на званому обіді у лобкова 
на честь преосвященного Іннокентія, про шо залишив запис у щоденнику 
Іван Снєгірьов: «Обедал у А. И. Лобкова с преосвященным Иннокентием 
Одесским... Гоголем, Погодиным...»

— Будинок самаріних. Гоголь бував у ньому наприкінці 1840-х рр. 
В «Алфавитном указателе к плану Тверской части» будинок, який при-
микав до Камергерського провулка, значився під № 416 (пізніше — 22, 
не зберігся).

— Будинок олсуф’євих (в гоголівські часи № 210, пізніше — № 15, 
не зберігся). У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. зафіксовано: 
«Дом алсуфьева на Тверской, в 4 часа, суббота». Невідомо, чи був Го-
голь за даною адресою у цей період. Принаймні, Борис Земенков датує 
його візит до олсуф’євих 1851 р.

— Будинок цивільного генерал-губернатора: «№ 259. Генерал-
губернаторский казённый дом, на Тверской площади» (пізніше — 20, 
значно перебудовано). У цьому будинку Гоголь бував у 1848–1852 рр. у 
капніста івана васильовича (1795–1860) — московського губернатора у 
1844–1855 рр., з яким був знайомий з дитинства. Осип Бодянський називав 
Капніста у щоденнику «моїм земляком».

Тверський бульвар (Тверський проїзд) — у Тверській дільниці міста 
(тепер — Тверський район), між площами Нікітські ворота і Пушкінська. 
Назва — від Тверської вулиці.

— Помешкання у будинку Ухтомської (пізніше — № 7, не зберігся) 
Свербєєва Дмитра Миколайовича (1799–1874) — дипломата і літерато-
ра, господаря літературного салону, московського знайомого Гоголя. 
Можливо, Гоголь був у нього у 1842 р.

— Будинок кроткова (пізніше — № 25), в якому з 1848 р. мешкав ди-
пломат і літератор свербєєв Дмитро Миколайович (1799–1874). Того 
року Гоголь був у нього.

— Будинок московського обер-поліцмейстера лужина івана Дми-
тровича («№ 190. обер-полицмейстера казенный дом, на проезде 
Тверского бульвара», пізніше — № 22, не зберігся). Москвознавець 
ХіХ століття іван кондратьєв писав: «Дом, собственно, не представ-
ляет ничего особенного: это не более как прочная постройка про-
шлого столетия, приспособленная для разных полицейских целей». 
в одному з них у свого брата мала помешкання знайома аксакових 
Ховріна Марія Дмитрівна. У неї Гоголь був у 1848 р.

— Будинок Майкова (у гоголівські часи — № 188, пізніше — № 27), в 
якому в середині 1850-х рр. жив літератор Путята Микола васильович 
(1802–1877), родич і друг Євгена Баратинського. Можливо, що Гоголь з 
ним зустрічався у 1849–1851 рр. Принаймні, 19 серпня 1849 р. Гоголь 
писав Путяті з Абрамцевого: «...Если не сегодня, то завтра я и старик Акса-
ков, сгорающий нетерпеньем с вами познакомиться, едем к вам».

Див. також «Москва моя батьківщина» (р. 4, стор. 639).

Троїцька вулиця — у Міщанській дільниці міста (тепер — район Мі-
щанський), між Самотьочною площею і Міщанською вулицею.

— Будинок (не зберігся) професора Московського університету, мо-
сквознавця, етнографа, археолога і цензора Московського цензурного ко-
мітету Снєгірьова івана Михайловича (1793–1868). Знаходився недалеко 
від церкви Трійці Живоначальної (буд. № 18), що у Троїцькій слободі, яка 
й дала назву вулиці: «№ 11. снегирёва Ивана Михайловича, статского 
советника, на ул. Троицкой» (пізніше — № 19).

Гоголь приходив до снєгірьова у грудні 1841 р., і той записав 7 груд-
ня: «...Приезжал ко мне Гоголь и с романом... „Мёртвые души“». Пев-
но, що Гоголь сам вибрав Снєгірьова, бо знав його праці: «Русские в своих 
пословицах» (1831–1834), «Русские простонародные праздники» (1837–
1839). У квітні 1847 р. у листі з Неаполя Гоголь просив Степана Шевирьо-
ва: «Не позабудь прислать с какой оказией те книги, о которых я про-
сил, то есть русские летописи и „Русские праздники“ Снегирёва. А если 
накопятся деньги, то памятники раскрашенные Москвы Снегирёва». І 
Шевирьов виконав Гоголеве доручення! У червні 1847 р. він писав з Мо-
скви: «Недавно я послал тебе по твоей просьбе 3 тома летописей и „Рус-
ские праздники“ Снегирёва... Лежат у меня ещё „Пословицы“ Снегирёва 
для тебя...» Підтвердженням того, що Гоголь працював з працями Снє-
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гірьова, є те, що він залишив нотатки «Земледельческие праздники», 
«Семёнов день», «Осенняя родительская», зроблені за його книгою «Рус-
ские простонародные праздники и суеверные обряды» (1839). Виписки 
з книги Снєгірьова, зроблені в грудні 1847 р., знаходяться у Гоголевій за-
писній книжці за 1846–1850 рр. Відомо також, що 16 травня 1849 р. Го-
голь просив Сергія Аксакова взяти для нього на кілька днів у Костянтина 
Аксакова книгу Снєгірьова «Памятники московской древности».

10 грудня 1841 р. Гоголь знову зустрівся зі снєгірьовим, і той схваль-
но відгукнувся про «Мертвые души». Проте, дізнавшись про розгромні 
відзиви на засіданні Московського цензурного комітету 12 грудня, Гоголь 
забрав рукопис у Снєгірьова.

У снєгірьова є також свідчення про його зустріч з Гоголем десять 
років потому — 22 серпня 1851 р.: «День коронации императора Нико-
лая І... я ездил в 4 гимназию в доме Пашкова смотреть с бельведера иллю-
минацию Кремля, великолепно освещённого. Там виделись с семьей г. 
Назимова, с Гоголем и Погодиным».

Снєгірьова знав і поважав Осип Бодянський. Коли у 1854 р. обереж-
ний професор написав два вірші на воєнно-політичну тему, то довірив 
їх прочитати лише Снєгірьову. Практично невідому інформацію можна 
почерпнути з щоденника Осипа Бодянського, який 16 серпня 1857 р. за-
нотував свою пропозицію Снєгірьову з приводу видання останнім мему-
арів про службу у Московському цензурному комітеті: «Чтобы Вам, Иван 
Михайлович,.. между прочим подарить нас „Записками цензора“? Ведь 
больше Вас я не знаю никого на этом поприще, стало быть, больше Ваше-
го никто не знает разных цензурных столкновений с пишущей братией. 
Вероятно, Вы были в сношениях почти со всеми нашими знаменитостя-
ми, с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым и т. п.?» Очевидно, Снєгірьов 
прислухався до поради Бодянського, якого дуже поважав. У 1866 р. його 
щоденник і спогади буди надруковані в «Русском Архиве» (№ 4–5).

Трьохсвятительський (тепер — Хоромний) тупик — у Басманній діль-
ниці міста (тепер — Басманний район), від площі Красні ворота. Назва — 
від церкви Трьох Святителів.

— Будинок (пізніше — № 4, перебудований) Єлагіної Євдокії Пе-
трівни (1783–1877). У неї Гоголь бував у 1832, 1835, 1841–1842 і у 1848–
1851 рр.

Цікаво, що Олександр Язиков писав брату Миколі Язикову на початку 
1842 р.: «У Гоголя сплин, никуда не ходит, кроме Авдотьи Петровны Ела-
гиной».

Філіпповський провулок — у Пречистенській дільниці міста (тепер — 
район Арбат), між провулками Сивцев Вражек і Малий Афанасьєвський. На-
зва — від церкви апостола Пилипа (рос. — Филиппа).

— Помешкання (у буд. висоцького, не зберігся, знаходився на місці 
нинішнього № 9) письменника, Гоголевого друга Аксакова Сергія Тим-
офійовича (1791–1859).

Аксакови, які знаходилися в Абрамцевому, вимушені були винайняти 
цей будинок для хворої доньки Ольги Сергіївни (вона знаходилася під 
постійним наглядом відомого московського лікаря, професора Олексан-
дра Овера). Дружина Сергія Аксакова Ольга Семенівна писала сину Івану 
Аксакову в Ярославль: «...Я уже 10 дней здесь, приехала нанимать другой 
дом для Олиньки... нанят дом большой и известно тёплый, с мебелью; 
словом дом Высоцкого, доктора, в Филипповском переулке...» Саме між 
15 і 25 листопада 1849 р. Гоголь двічі відвідав Ольгу Семенівну в щойно 
найнятому будинку. У лютому 1850 р. він писав сюди Костянтину Аксакову: 
«Филипповский переулок, в доме Высоцкого».

У 1849–1850 рр. тут збиралися «на вареники» з українськими піснями 
Микола Гоголь, Осип Бодянський і Михайло Максимович. Щоразу вони ба-
чили володіння № 599, де знаходився і будинок (тепер — № 9, Національ-
ний культурний центр України в Москві).

Чернишевський (тепер — вознесенський) провулок — у Тверській 
дільниці міста (тепер — райони Пресненський, Тверський), між вулиця-
ми Велика Нікітська і Тверська. Назва — від володіння московського губер-
натора Захара Чернишова (1722–1784).

— Будинок (пізніше — № 9), у флігелі якого мешкав поет, публіцист 
і критик Вяземський Петро андрійович (1792–1878). Гоголь відвідував 
його у 1840 р.

ііі. Пам’ятні місця, пов’язані з Гоголем

англійський клуб (тепер — вулиця Тверська, 21).
В основі сучасної будівлі — споруда 1780-х рр. На початку ХІХ століт-

тя садиба перейшла до графа Розумовського Льва Кириловича, за якого 
почалася перебудова будинку. З 1831 р. тут знаходився аристократичний 
Англійський клуб, заснований ще у 1772 р. Тут бували олександр Пуш-
кін, Петро Чаадаєв, Михайло Щепкін, а також заходив Микола Гоголь (з 
кінця грудня 1839 р. до кінця квітня 1840 р.).

Будинок Англійського клубу знаходився навпроти будинку цивільного 
генерал-губернатора Капніста Івана Васильовича, у якого Гоголь також 
бував.

Див. також «Москва моя батьківщина» (р. 4, стор. 371).

андроньєвський монастир (андроньєвська площа, 10) — у Гоголевій 
записній книжці за 1841–1844 рр. занотовано: «По дороге к симонов-
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скому:... андрониев монастырь». В «Алфавитном указателе к плану Ро-
гожской части» знаходимо: «Спасо-Андрониевский мужеский, на Рогож-
ской площади». Засновано у 1357 р. недалеко від однієї з Поклонних гір.

У другій половині ХІV століття на його території побудовано 
дерев’яний Спаський собор, а в 1420–1427 рр. — з білого каменю. У 1428–
1430 рр. його розписали іконописці Данило Чорний і Андрій Рубльов. 
У ХІV–ХVІІ століттях монастир став одним з важливих центрів перепи-
сування книг: рукописне зібрання монастиря включало значну частину 
творів Максима Грека. Архів монастиря загинув під час московських по-
жеж 1748 і 1812 рр. 

Стосовно ХІХ століття Іван Кондратьєв розповідав про обитель:
«В монастыре семь церквей и четыре придела. Церкви: Нерукотворен-

ного Образа, Рождества Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила, 
Алексия митрополита, Симеона, сродника Господня, Знамения Божией 
Матери и Мученика Евграфа. Приделы: Священномученика Александра 
Команского, Успения Божией Матери, Усекновения главы Иоанна Пред-
течи и Преподобного Андроника.

Храм (соборный) Нерукотворенного Спасова Образа весь построен из 
белого камня и окружен с трех сторон крытою папертью. В шестидесятых 
годах и ранее, в сороковых нашего столетия (ХІХ. — В. М.), он был во-
зобновлен внутренним украшением, кажется, ко вреду относительно ста-
ринной иконописи... Церковь Рождества Богородицы находится над Св. 
вратами. Церковь Симеона, сродника Господня, находится в колокольне 
и освящена 25 октября 1803 года. Каменная монастырская трапеза соору-
жена в 1506 году архимандритом Митрофаном. Все прочие здания Ан-
дрониева монастыря и ограда с башнями каменные. Колокольня постро-
ена в прошлом столетии на частные средства и имеет вышины с крестом 
около 34 сажен; эта колокольня одна из красивейших в Москве».

Після Жовтневої революції монастир було закрито. У 1929–1932 рр. 
знесено для будівництва робітничого клубу дзвіницю монастиря, що була 
другою за висотою після дзвіниці «Іван Великий». У 1928 р. — знищено не-
крополь монастиря, в якому було поховано Андрія Рубльова. У 1847 р. 
оголошено заповідником, з 1985 р. тут розташовано Центральний музей 
давньоруської культури і мистецтва ім. Андрія Рубльова.

аптекарські товари на Маросейці — у Гоголевій записній книжці за 
1842–1851 рр. занотовано «аптекарские товары на Маросейке».

У М’ясницькій дільниці міста, тепер — Басманний район. Точне міс-
цезнаходження не встановлено, але Гоголя на Маросейці уявити не важ-
ко. Цікаво, що неподалік у тій же М’ясницькій дільниці знаходився бу-
динок: «№ 280. Аптеки запасной, казенной, на проезде Чистых прудов». 
В іншому документі зафіксовано: «Аптека запасная против Чистых пру-
дов. № 280».

Берлінський магазин на Моховій — у Гоголевій записній книжці за 
1841–1845 рр. занотовано: «Берлинский магазин на Моховой, против 
Экзерциргауза». У Тверській дільниці міста (тепер — район Китай-
город), не зберігся. Знаходився навпроти сучасного Манежу: «№ 108. 
Экзерциз-Гауз военный, на Моховой ул.» поруч з Московським університе-
том і церквою Тетяни Мучениці, що числилися під № 109. Це був магазин 
шовкових і шерстяних тканин. Очевидно, Гоголь заходив до Берлінсько-
го магазину, адже він перерахував чималий список покупок у ньому. До 
того ж, Микола Васильович бував у цих місцях, скажімо, коли йшов повз 
магазин до архітектора Федора Ріхтера, який жив неподалік, на Великій 
Нікітській, 3.

Благородного зібрання будинок (тепер — Дім спілок) — в «Алфавит-
ном указателе к плану Тверской части» зазначено будинок: «№ 376, 384. 
Российского Благородного собрания, на Охотной площади» (пізніше — вул. 
Велика Дмитрівка, 1). Зведено в 1770-х рр. за проектом архітектора Матвія 
Казакова. При перебудові для Благородного (Дворянського) зібрання на 
місці внутрішнього двору Казаков створив знаменитий Колонний зал. Піс-
ля пожежі 1812 р. будинок відновлено за проектом архітектора Бакарева. 
У Івана Кондратьєва читаємо у книзі «Седая старина Москвы»:

«Дом этот находится на углу Большой Дмитровки и Охотнорядской 
площади; главный фасад выходит на Дмитровку. По обеим углам его на-
ходятся ротонды, украшенные колоннами. Дом не высок, но огромен. 
Он принадлежал прежде генерал-аншефу Василию Михайловичу Долго-
рукову, от которого приобретен для Дворянского собрания в 1785 году. 
Дом этот — одно из самых больших и великолепнейших по внутренне-
му убранству зданий в Москве. Одна из его зал вмещает в себе более 3 
тысяч человек. Здесь собирались и собираются московские дворяне для 
выбора из своей среды различных должностных лиц; здесь же в честь 
высоких посетителей Москвы устраиваются москвичами роскошные 
праздники».

За даними Віктора Сорокіна, Гоголь був у будинку Благородного зі-
брання (Сорокин В. В. Белый город. С. 153).

Бориса і Гліба на Поварській церква (знесена у 1936 р.)
У Гоголевій записній книжці за 1845–1846 рр. зазначено: «Языкову. 

На Поварской в доме кроткова в переулке против Бориса и Глеба».
Дерев’яна церква на цьому місці відома з початку ХVII століття, у 

1685 р. згоріла. Натомість у 1686–1690 рр. побудовано кам’яну. Розібрано 
й перебудовано у 1798–1802 рр. У 1807–1808 рр. парафіянами церкви була 
родина Пушкіних. У 1812 р. зруйновано. Відновлено у 1819 р. Століття 
потому про неї пронизливо писала Марина Цвєтаєва, яка відвідала її в 
пасхальну ніч 1919 р.: «Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая 



Гоголiвська Москва

778

Розділ 5. «Адресуйте мені в Москву»

779

как просфора... Входим в теплое людное многосвечное сияние и слия-
ние. Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, 
тяжело слушать — так тонко, где тонко, там и рвется... Господи, прости 
меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!..»

Півтора десятиліття потому церкву закрили. На її місці тепер знахо-
диться один з корпусів Російської академії музики ім. Гнесіних.

Ботанічний сад Московського університету — виник на базі «Мос-
ковського аптекарського городу», закладеного у 1706 р. за указом Петра І. 
Аптекарський город, який знаходився за Сухаревою вежею, у 1805 р. при-
дбав Московський університет. 

В «Алфавитном указателе к плану Мещанской части» зафіксована те-
риторія: «317.і. Ботанического сада Императорского Московского 
университета, на ул. 1-й Мещанской» (тепер — проспект Миру, 26).

Першим директором Ботанічного саду був Георг Франц Гофман (1761–
1826) — німецький вчений, професор Московського університету. Після 
його смерті в 1826 р. директором Ботанічного саду став Михайло Макси-
мович, який очолював його до 1834 р. Увесь цей час Максимович жив у бу-
динку на території саду і сорок років потому згадував про події, пам’ятні 
«еще с жития моего в Ботаническом саду за сухаревою башнею...» 
У жовтні 1832 р. сюди приходив Гоголь аби зустрітися з Максимови-
чем. Того не було вдома, і Гоголь познайомився з Бодянським, студен-
том Московського університету, який жив у свого старшого земляка. 
Гоголь приходив до Ботанічного саду і в 1849–1850 рр., коли там знову 
поселився Максимович, який приїхав з 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.

Напівзруйновану стару будівлю, в якій, скоріше за все, й мешкав Мак-
симович, тепер уміло вбудовано в нову оранжерею.

Неподалік росте дуб, який пам’ятає Гоголя, посаджений, очевидно, 
Гофманом на початку ХІХ століття (фотографію вміщено в книзі).

великий кремлівський палац — знаходиться в південно-західній час-
тині Кремля. На заході сусідить з Оружейною палатою, на півночі до ньо-
го примикають Теремний палац і Грановита палата. Фасад виходить на 
Москву-ріку. Зведено за проектом архітектора Костянтина Тона на місці 
княжого палацу ХV–ХVІ століть у 1838–1850 рр., тобто будівництво завер-
шувалося, коли Гоголь уже жив у Москві. Можна не сумніватися, що він у 
той час бував біля Великого Кремлівського палацу. На думку Шевченка, 
сам Кремль «казармовидный дворец... много обезобразил...»

Цікаво, що шість десятиліть після Шевченка в останньому дореволю-
ційному довіднику «По Москве», що вийшов у 1917 р., так само було від-
значено «постройку Большого Кремлёвского дворца, огромного здания 
полуказарменного типа». Наголошувалося й на тому, що нині замовчуєть-
ся, а саме: заради будівництва палацу «были безжалостно уничтожены 
и старинная церковь Иоанна Предтечи, и царские хоромы ХVІІ века, и 
дворец Елизаветы, построенный Растрелли...» До речі, у 30-х рр., тобто у 
гоголівські часи, біля Пречистенських воріт було знесено Олексіївський 
жіночий монастир, а на його місці з 1839 р., розпочалося будівництво 
храму Христа Спасителя.

великий театр — в «Алфавитном указателе к плану Тверской части» 
читаємо: «№ 332. Театр Большой Императорский Петровский, на Теа-
тральной площади». Глядацька зала вміщувала 3 тисячі осіб. 17 жовтня 
1839 р. Гоголь уперше дивився тут спектакль «Ревизор». Пішов з теа-
тру, не дочекавшись закінчення спектаклю, хоча він був організований з 
нагоди приїзду Гоголя до Москви, а його друг Михайло Щепкін грав Горо-
дничого. Микола Огарьов, який був на спектаклі, писав наступного дня 
Олександру Герцену: «Начну с „Ревизора“, вчера его давали. Во 2-м антрак-
те стали вызывать Гоголя... Но явился Хлестаков и сказал, что Гоголя нет 
в театре. Но пьеса шла превосходно... Щепкин неподражаем...» 9 січня 
1852 р. Гоголь був присутній на бенефісі Щепкіна у великому театрі.

великого (старого) вознесіння церква (тепер — вулиця велика 
Нікітська, 36) — Гоголь саме її мав на увазі, коли у записній книжці за 
1845–1846 рр. занотував: «На Никитской дом Мещеринова против 
церкви». І ще точніше: «У Никитских ворот в доме Мещерина против 
вознесенья Большого». У цьому будинку, до речі, жив Осип Бодянський — 
«в Арбатской части в приходе церкви Старого (Большого) Вознесения» 
(«Адресный календарь жителей Москвы на 1846 год»).

Названа на честь Вознесіння Господнього. Аби відрізнити від старо-
винного Вознесенського храму ХVІІ століття, що знаходився на Великій 
Нікітській («Малого Вознесіння»), цей храм назвали «Великим Вознесін-
ням». Тоді церква виходила й тепер виходить на Велику й Малу Нікітські 
вулиці. Первісна дерев’яна церква на цьому місці відома з 1619 р. Кам’яну 
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зведено царицею Наталією Наришкіною біля свого палацу в 1685 р. 
У 1830-х рр. почали будувати нинішню ампірну церкву. 18 лютого 1831 р. 
в одному з західних вівтарів вінчався з Наталією Гончаровою поет Олек-
сандр Пушкін: «По настоянию причта церкви Вознесения, в приходе ко-
торой находился дом невесты, венчание происходило 18 февраля в при-
творе нового храма, так как средняя часть его еще не была достроена». 
В церкві часто бував Олександр Суворов, який жив поруч. У москвознав-
ця Михайла Пиляєва читаємо: «Он тут... в церкви Вознесения служивал то 
молебны, то панахиды. Московские старожилы, жившие в пятидесятых 
годах (ХІХ століття. — В. М.), еще помнили, как Александр Васильевич 
сам, сделав три земные поклона перед каждою местною иконою, ставил 
свечку, как он служивал молебны, стоя на коленях, и как он благоговейно 
подходил под благословение священника». Церква Великого Вознесін-
ня є однією із кращих пам’яток тодішньої церковної архітектури, вона 
уособлює перехід від класичних форм до витонченого ампіру. В книзі 
«Москва златоглавая» (2008) зустрів твердження про те, що «в 1863 р. у 
„Великому Вознесінні“ відспівували прославленого театрального діяча 
М. С. Щепкіна». Це — помилка. Насправді панахида над Щепкіним від-
булася в храмі Пилипа митрополита. Церква Великого Вознесіння онов-
лялася в 1901 р. Відомо, що за два дні до смерті — 5 квітня 1925 р. — тут 
провів свою останню службу патріарх Тихон. Тут ще встигли відспівати в 
1928-му Марію Єрмолову, але вже в 1931 р. церкву закрито. Богослужіння 
відновлено в 1990 р.

Гоголь, який багато разів бував поруч з цією церквою, а з 1848 р. і жив 
неподалік від неї, не міг не побувати у храмі, тим більше, що він у нього 
асоціювався з Пушкіним.

воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього на 
воздвиженці церква (знесена у 1934 р.)

У Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. занотовано: «кресто-
воздвиженский, на воздвиженке». Храм відомий дерев’яним з 1547 р., 
бо саме тоді згорів під час пожежі, в якій вигоріла значна частина Мо-
скви. Вже у 1550-і рр. соборний храм Хрестовоздвиженського монасти-
ря було зведено кам’яним на тому самому місці. Новий величний собор, 
який визначив обличчя всього району, побудовано у 1701–1728 рр.:

«Це був дивовижний монументальний собор, який здіймався над вули-
цею, що на його честь у ХVІІІ столітті була названа Воздвиженкою, а до 
того називалася Смоленською. Могутній об’єм храму з вишуканим пелюст-
ковим планом був складною спорудою зі ступінчато підвищуваною восьми-
гранною частиною в центрі, що була увінчана главою. До центрального 
об’єму примикали хрестоподібно розташовані вежоподібні споруди склад-
ної форми, орієнтовані за сторонами світу. Над кожним боковим об’ємом 
вивищувалася мала глава, що робило собор п’ятиглавим. Хрестовоздви-

женський собор був пізньою реплікою так званого московського бароко» 
(Москва: все православные храмы и часовни. М.: Алгоритм, 2009. С. 76.). 
Таким і бачив храм Гоголь. У 1814 р. Хрестовоздвиженський собор закри-
ли, а церква стала приходською: «Воздвижения честного животворящего 
креста»; входила до Міської дільниці міста разом із соборами Кремля.

У 1849 р. було побудовано дзвіницю. У «Путеводителе по Москве...» під 
редакцією І. Машкова (1913) читаємо: «Построенная в 1848–1849 гг. ар-
хитектором П. П. Бурениным, колокольня прекрасно прикомпонована к 
храму и имеет один с ним характер. Формы храма удивительно сходны с 
формами деревянных украинских ярусных храмов».

У зв’язку з будівництвом Московського метрополітену храм знесли. 
Пам’ять про монастир i собор збережено в назвi Хрестовоздвиженського 
провулка (мiж вулицями Знаменка i Воздвиженка).

волинське — місцевість на заході Москви, на правому березі ріки Се-
тунь. З початку ХІХ століття — популярне дачне селище. З 1960 р. — у ме-
жах міста.

Наприкінці вересня 1839 р. Гоголь три дні гостював у волинському 
на дачі у Щепкіна. Син Щепкіна згадував про Гоголя: «...Говорил, что дума-
ет пожить у него, отдохнуть и немного поработать, обещался кое-что про-
честь из „Мертвых душ“... Но не успел Гоголь прожить трёх дней, как при-
ехал в гости к Михаилу Семёновичу Панаев... Гоголь за ужином объявил, 
что рано утром на другой день ему надо ехать в Москву по делам».

воробйові гори — у Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. зано-
товано: «воробьёвы горы».

Назва високого правого берега Москви-ріки навпроти Лужниковського 
закруту, один з семи московських пагорбів. Простягаються від гирла р. Се-
туні до Андріївського моста Окружної залізниці. Максимальна висота — 
220 метрів над рівнем моря, 80–100 метрів — над рівнем ріки. Назва — від 
колишнього села Воробйове, де збереглася лише церква Живоначальної 
Трійці (1811–1814), яка за радянських часів була діючою.

Москвознавець ХІХ століття Іван Кондратьєв писав:
«Село Воробьево исстари было дворцовым, и горы, на которых оно 

расположено, назывались Воробьевскими кругами, потому что горы со-
ставляли непрерывную цепь. Село находится на высокой горе, по пра-
вую сторону Москвы-реки, против Новодевичьего монастыря. Первый, 
кто обратил особенное внимание на Воробьево и полюбил его, это вели-
кий князь Василий Иоаннович. Тут он построил деревянный дворец на 
каменном фундаменте... Любил Воробьево и царь Борис Фёдорович Го-
дунов и подолгу проживал в Воробьевском дворце. Петр Великий прика-
зал насадить за дворцом березовую рощу... При императрице Екатерине 
дворец пришел в совершенную ветхость, был разобран, и на его фунда-
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менте поставили новый дворец, перенесенный с Пречистенки, но и этот 
дворец к концу прошлого столетия (ХVІІІ. — В. М.) пришел в ветхость и 
потому был до основания разломан. Окнами дворец выходил одной сто-
роной к Москве-реке, другой к городу. До 1810 года в Воробьево были две 
деревянные церкви, которые в 1811 году разобраны, и сооружена одна, 
каменная, во имя Св. Троицы, с приделами Св. Николая чудотворца и 
Преподобного Сергия Радонежского. Как известно, с гор открывается 
великолепный вид на Москву, и видом этим восхищались все, кому при-
ходилось бывать на горах».

Сучасник писав про краєвид, який відкривався з Воробйових гір:  
«...Взор ваш теряется в громаде огромных зданий, перемешанных с малень-
кими домиками, над которыми попеременно возвышаются золотые главы 
соборов и монастырей и высокие шпицы древних московских башен...»

«С этих гор святой вершины» — так писав поет Аполлон Майков, яким, 
за спогадами Бодянського, зацікавився Гоголь. У вірші «Воробйові гори» 
він писав:

...И блистал, как бы с престола
Между долов и холмов,
Сердце Руси православной,
Град святой, перводержавной,
Вековой — Москва сама,
И сады её густые,
И пруды заповедные,
Колокольни, терема,
Кровель море разливное
И в торжественном покое
Между ними в вышине
Кремль старинный, сановитый,
Наш алтарь, в крови омытый
И искупленный в огне.

воскресіння на Успенському вражку церква — у гоголівські часи: 
«Воскресения Господня, что на Овражках, в Брюсовском переулке». Те-
пер — Брюсов провулок, 15. Побудована у 1629 р. Гоголь обов’язково ба-
чив її, а, можливо, й заходив до храму. Він, як відомо, бував у Брюсовсько-
му провулку, зокрема, у Іустина Дядьковського і Олександра Марковича.

Грузинської Божої Матері у Грузинському провулку (тепер — Нікіт-
ніков провулок, 3) церква — про неї коротко згадував Гоголь у записній 
книжці за 1841–1845 рр.: «Подле гостиного двора Троица Грузинская...» 
Справді, церква знаходилася у Міській дільниці міста недалеко від Гости-
ного двору (на плані дільниці — №№ 98 і 101), а церква «Грузинской Божьей 
Матери в Грузинском переулке» — № 127. (Спочатку називалася церквою 

Святої Трійці, а тепер — Трійці в Нікітніках.) Неподалік знаходився і цер-
ковний дім (№ 120). Можливо, Гоголь заходив до церкви.

Про цю церкву знаходимо цікаву інформацію у книзі «Седая старина 
Москвы» Івана Кондратьєва: «...Она находится близ Варварских ворот, в 
уединенном Грузинском переулке. Как видно из находящейся в ризнице 
записки, церковь построена, вместо прежней деревянной, в 1628 году. 
Старинное, вычурное зодчество ее поражает взоры своею оригиналь-
ною красотою, и жаль, что церковь находится не на более видном мес-
те. Кроме своей красивой наружности и видимой во всех частях церк-
ви тщательной отделки, замечательна она еще тем, что в ней находится 
чудотворная икона Грузинской Божией Матери... Московский патриарх 
Иосиф учредил празднество иконе августа 22-го дня. Престолы в храме: 
а) во имя Св. Троицы, б) Грузинской Божией Матери, в) Иоанна Богосло-
ва, г) великомученика Никиты и д) Николая чудотворца».

Церква Грузинської Божої Матері відома своєю складною архітектур-
ною композицією й унікальними фресками ХVІІ століття. Цікаво, що в 
1918 р. за рішенням Всеросійської реставраційної комісії її було зарахо-
вано до пам’ятників 1-шої категорії. В 1929–1930 рр. у ній було проведено 
масштабні реставраційні роботи. В 1934 р. церква стала філіалом Істо-
ричного музею. Нині архітектурне середовище буквально затисло храм 
з трьох боків, але він залишається прикрасою Китай-города. Недарма 
церква Грузинської Божої Матері згадується практично в усіх досліджен-
нях з історії російської архітектури. Їй присвячено альбом-монографію 
(Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. — М., 1970).

Данилов монастир (Данилівський вал, 22).
1 травня 1854 р. у листі з Новопетровського укріплення Тарас Шев-

ченко попросив Осипа Бодянського: «Як матимеш гулящий час, то піди в 
Симонов монастир і помолися Богу на могилі Гоголя за його праведную 
душу». Насправді Гоголя було поховано в Даниловому монастирі. Іван 
Кондратьєв розповідав про кладовище Данилового монастиря: «В 1771 
году, во время моровой язвы, у стен Данилова монастыря было устрое-
но моровое кладбище... По окончании язвы кладбище было засыпано, но 
по старой памяти похороны в монастыре продолжались и впоследствии 
положили основание существующему в настоящее время монастырскому 
кладбищу. Кладбище это не велико и предназначено для похорон богатых 
и знатных людей; но на нем погребены и многие видные русские деятели. 
Здесь погребены известный славянист Юрий Венелин, Юрий Самарин, 
Николай Рубинштейн, князь Черкасский и наконец Н. В. Гоголь».

Спочатку над могилою письменника піднімався невисокий дерновий 
горбок, увінчаний хрестом (очевидно, дерев’яним). У 1880-х рр. біля 
узголов’я з’явилася брила дикого каменю, прислана Іваном Аксаковим із 
Криму (за іншими даними її привезли з Уралу); вона служила «голгофою» 
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високому мідному хресту. На строгому масивному надгробку з чорного 
полірованого граніту було викарбовано тексти із Старого завіту: «Горь-
ким словом моим посмеюся» — цей текст знаходився на передньому боці 
надгробку, тому саме він нині згадується найчастіше; «Истинным же уста 
исполнит смеха, устне же их исповедания»; «Муж разумивый престол 
чувствуя»; «Правда возвышает язык». Огорожа на могилі з’явилася аж у 
1909 р.

Данилов монастир було засновано наприкінці ХІІІ століття мос-
ковським князем Данилом Олександровичем. Це був перший монас-
тир, заснований у Москві. З часом він прийшов у запустіння: «Данилов 
монастырь пребывал в запустении до 1560 г., когда был возобновлён 
Иоанном Грозным» (Денисов Л. И. Православные монастыри Россий-
ской империи. — М., 1908. С. 407–411). У 1872 р. монастир святкував своє 
600-річчя. У другій половині ХІХ століття став місцем поховання бага-
тьох письменників, художників і вчених, прах яких пізніше було перене-
сено на інші кладовища.

Півстоліття після смерті Гоголя на його могилі у Даниловому монасти-
рі пройшла заупокійна літургія, яку провів старший вікарій московської 
митрополії, преосвященний Парфеній. В інформації про цю подію чи-
таємо: «Кстати, отметим, что преосвященный Парфений — уроженец г. 
Гадяча Полтавской губ., и богослужение совершал по Н. В. Гоголю, как 
его земляк; в качестве земляков же принимали участие в богослужении 
уроженцы Полтавской губернии священник В. Г. Субботин и иеромонах 
Авель». Єпископ Парфеній, зокрема, сказав на могилі Гоголя:

«Крестьяне, жившие на родине Николая Васильевича и любившие 
его, после его кончины не хотели верить, что умер добрый благодетель 
их и составили сказание о том, что похоронен в гроб другой, а Гоголь 
уехал в Иерусалим молиться за них.

В вашем сказании была и правда, добрые земляки Николая Василье-
вича! Хотя прах его во гробе, но духом бессмертен он и долго будет жить 
в своих творениях и в благодарной памяти России о лучшем ее сыне» 
(Николай Васильевич Гоголь. Материалы, собранные А. А. Бахрушиным. 
1893–1912. В трёх томах. Том второй. — М.-С.Пб; ООО «Вита Нова», 2009. 
С. 560).

Данилов монастир було закрито найостаннішим — у 1930 р. Звідси прах 
Гоголя перенесено на Новодівоче кладовище наступного року. У травні 
1983 р. радянська влада передала монастир Патріархії для влаштування 
офіційної резиденції. У даний час Данилов монастир відреставровано, 
його будівлі й територія постійно впорядковуються й поповнюються 
святинями. Цікавий штрих. Після революції 1917 р. вісімнадцять дзво-
нів Данилового монастиря, які в СРСР збиралися переплавити, були ви-
куплені й потрапили до американського Гарварда, що їх і врятувало. До 
Росії дзвони повернулися вісім десятиліть потому, вперше їх унікальний 

відновлений дзвін пролунав над Москвою 17 березня 2009 р., у день Свя-
того Данила Московського, за два тижні до 200-річчя від дня народження 
Гоголя.

Дорогомиловська застава — у Гоголевій записній книжці за 1841–
1845 рр. занотовано: «Дорогомиловская застава».

Назва — від Дорогомиловської Великої вулиці, відомої з ХVІІІ століття 
(тепер простягається від набережної Тараса Шевченка до Кутузовсько-
го проспекту). Сучасник писав: «Дорогомиловская улица кончалась у 
заставы... Тут стоял шлагбаум, а по сторонам его желтые домики — корде-
гардии, караульные помещения. С каждой проезжавшей подводы у шлаг-
баума взимался двухкопеечный подорожный сбор; прежде у каждого про-
езжего проверялись подорожные документы. За шлагбаумом начиналась 
Дорогомиловская слобода. Это уже был не город, а уезд, провинция. Сто-
яла слобода на знаменитом Можайском шоссе...» За Дорогомиловською 
заставою знаходилися відомі підмосковні села: Покровське, що на Філях, 
і Кунцево.

«Дрезден» готель — у Тверській дільниці міста: «№ 419. Дрезден, 
Быльева Петра Васильевича, московского купца, в доме Попова на Твер-
ской» (пізніше — № 6, не зберігся). Втім, у лівому крилі нинішнього бу-
динку № 6 збереглася частина інтер’єрів готелю «Дрезден».

Гоголь бував тут у 1848 р. у графа Толстого олексія Петровича 
(1801–1874), у якого й поселився у грудні 1848 р. спочатку граф, який 
переїхав з Петербурга до Москви, деякий час жив у готелі. Чекаючи 
на нього, Гоголь писав Павлу Нащокіну: «...Граф будет через месяц, а 
графиня здесь и стоит в гостинице „Дрезден“». 

Починаючи з 25 червня 1849 р., Гоголь кілька разів відвідав у готелі 
Смирнову олександру Йосипівну і познайомився з її зведеним братом 
Арнольді львом івановичем, який проводжав його додому.

ізмайлове — у Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. занотова-
но: «Измайлово. собор». Гоголь мав на увазі Покровський собор (1672–
1679), що входив до комплексу старовинної садиби Ізмайлове. Його було 
закрито в 1927 р. У 1990 р. повернуто Російській православній церкві.

Ізмайлове — місцевість на сході Москви, відома з 1389 р. Як вотчина 
згадується з часів Івана ІV. У другій половині ХVІІ століття в Ізмайловому 
розпочалося будівництво царської резиденції. Центр садиби — Государів 
двір (1664–1690). У 1665 р. на нижній, парадній його частині було зведе-
но перший дерев’яний палац. У 70-х рр. ХVІІ століття було зведено новий 
палац з різьбленими ганками. Улітку в ньому жила цариця Наталія Кири-
лівна (друга дружина царя Олексія Михайловича). Бував тут і сам Олексій 
Михайлович, а також Петро І.
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Ізмайлове знаходиться неподалік від Семенівської застави, яку Го-
голь згадував у записній книжці за 1841–1845 рр. у такій послідовності: 
«Семёновская застава. Измайлово. Собор».

У 1974–1985 рр. на території колишньої садиби Ізмайлове проведені 
реставраційні роботи, відновлено Государів двір.

киреєва дім — у Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. заното-
вано: «коляска венская. в староконюшенном, на сивцеве вражке, в 
приходе власия, в доме киреева 375» (не зберігся).

Справді, в «Алфавитном указателе к плану Пречистенской части» за 
1852–1853 рр. у № 375, що в Сивцевому Вражку числився міщанин Киреєв 
Кирило Васильович, який, очевидно, мав коляску. Можливо, Гоголь по-
бував у нього.

коломенське — у Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. заното-
вано: «коломенское — 6 верст».

Місцевість у південній частині Москви, на правому високому березі 
Москви-ріки. Назва — від колишнього села, що вперше згадується у 1339 р. 
у духовній грамоті Івана Калити. У ХV–ХVІІ століттях — великокнязів-
ська, затим царська садиба.

Москвознавець Іван Кондратьєв акцентував у праці «Седая старина 
Москвы»:

«В Коломенском три церкви: Вознесения Господня, Казанской Божи-
ей Матери и Св. великомученика Георгия. Первая построена в 1531 году; 
она замечательна по своей оригинальной архитектуре и высоте; в 
1880 году она возобновлена. Вторая церковь построена около 1640 года 
царем Михаилом Феодоровичем в память избавления Москвы от поля-
ков. Третья церковь, Св. Георгия, существовала сыздавна, но возобновле-
на в тридцатых годах нынешнего (ХІХ. — В. М.) столетия. Коломенское 
осчастливили своим посещением и императоры: Николай Павлович 
(в 1839 году) и Александр Николаевич (в 1861 году). Коломенское распо-
ложено на берегу Москвы-реки. Окрестности, его живописны...»

З 1923 р. — філія Історичного музею. З 1960 р. — у межах Москви. З 1974 р. 
садиба Коломенське оголошена історико-архітектурним заповідником.

красні казарми — у Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. зано-
товано: «Священик учебного Карабинерского полка протоиерей Стефан 
Гумилевский. спросить в красных казармах».

В «Алфавитном указателе к плану Лефортовской части» знаходимо: 
«№ 911. Красные казармы, военные в Лефортовской слободе» (тепер — 
Краснокурсантський провулок, 5/5). Будинок епохи класицизму, побудо-
вано у 1776 р. як один зі службових корпусів Катерининського палацу. 
З 1824 р. тут розміщувалися казарми Московського гарнізонного полку.

У Івана Кондратьєва читаємо: «Красные казармы. Находятся за Яузой, 
близ здания Военной гимназии. Выстроены в 1776 году с назначением 
быть дворцом, но императором Павлом I переименованы в казармы и 
отданы для квартирования одного из полков, находившихся в Москве».

лазаревський інститут східних мов (армянський провулок, 2).
Москвознавець Віктор Сорокін зазначав, що Гоголь бував у ньому 

(Сорокин В. В. Белый город. С. 367). В «Алфавитном указателе к плану 
Мясницкой части» цей будинок записано: «№ 231. Института Лазаревых, 
Восточных языков, в Армянском переулке».

У 1815 р. вірменин Єким Лазарев організував тут приватне «Лазарев-
ське училище». Головний корпус було побудовано у 1815–1816 рр., а флі-
гель і ворота з левами — у 1817–1823 рр. У 1827 р. училище перетворено 
у Лазаревський інститут східних мов, у 1835 р. його включено у розряд 
навчальних закладів нарівні з урядовими гімназіями. У 1848 р. інститут 
отримав права вищого навчального закладу.

Тепер у цьому будинку — Посольство Республіки Вірменія.

Малий театр — «№ 330. Театр Малый Императорский на Театраль-
ной площади».

Іван Кондратьєв акцентував: «Так называемый Малый театр, находя-
щийся почти рядом с Большим, нанят был дирекцией в доме Варгина в 
1830 году на пять лет, причем владелец отделал дом на свой счет. Пьесы 
в Малом театре начали давать исключительно на русском языке. Это по-
нравилось публике, и дом был приобретен в собственность дирекции».

4 листопада 1848 р. Гоголь дивився тут спектакль «Игроки» за учас-
тю Михайла Щепкіна.

22 жовтня 1851 р. Гоголь відвідав спектакль «Ревизор» разом з ак-
саковими, олександрою Смирновою та львом Арнольді. сергій Шум-
ський уперше виступив у ролі Хлестакова. У цей день Віра Аксакова 
писала батькові: «...Гоголь, который нас часто навещает, пришел вчера 
вечером и сказал, что завтра, т. е. сегодня, играет ревизора (так!) 
Шумский и что не поедем ли мы в театр, что и он бы пришел в ложу... 
Жаль, что вы не в Москве, мой милый отесенька и братья! Участие в 
этом случае очень бы ободрило Гоголя, а теперь никого почти нет 
знакомых». Іван Тургенєв залишив яскравий спогад: «...он сидел в ложе 
бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим 
беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, 
служивших ему защитой от любопытства публики... Какая-то затаенная 
боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к по-
стоянно проницательному выражению его лица». Микола Берг згадував: 
«Раз я видел Гоголя в... московском театре, во время представления 
„Ревизора“. Хлестакова играл Шумский; городничего Щепкин. Гоголь 
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сидел в первом ряду, против середины сцены, слушал внимательно и раз 
или два хлопнул. Обыкновенно (как я слышал от его друзей) он бывал 
не слишком доволен обстановкой своих пьес и ни одного Хлестакова не 
признавал вполне разрешившим задачу. Шумского чуть ли не находил 
он лучшим». Рік потому оглядач «Современника» писав: «Мы не можем 
не вспомнить последнего представления „Ревизора“ прошлою осенью в 
Москве, где нам удалось видеть первый дебют в роли Хлестакова г. Шум-
ского. Гоголь, узнав об этом дебюте, был также в театре».

11 грудня 1851 р. Гоголь знову дивився спектакль «Ревизор» на сцені 
Малого театру.

Манеж (Екзерциз-Гауз) — у Тверській дільниці міста (тепер — район 
Китай-город). Гоголь бачив його неодноразово, коли бував у Кремлі. Збу-
довано на вулиці Моховій у 1817 р. на честь перемоги над французами в 
1812 р. Призначався для військових оглядів і навчань, парадів: «№ 108. 
Экзерциз-Гауз, военный на Моховой ул.». З 1831 р. використовувався та-
кож для проведення виставок, народних гулянь, концертів. У Гоголевій 
записній книжці за 1841–1848 рр. занотовано: «Берлинский магазин на 
Моховой, против Экзерциргауза».

У москвознавця Івана Кондратьєва знаходимо цікаву інформацію сто-
совно гоголівських часів:

«В 1830 году кровля и потолок Экзерциргауза были переделаны, 
так как старые показались опасными. Кроме своей замечательной гро-
мадности московский Экзерциргауз достопамятен также несколькими 
празднествами, совершившимися в его стенах. Первое и самое знаме-
нитое происходило во время коронации государя императора Николая 
Павловича в 1826 году: тут московское купечество имело счастие угощать 
своего государя со всем его августейшим семейством, множеством гене-
ралов и избранных чинов гвардии. Другое празднество подобного же 
рода было в 1839 году, когда через Москву проходил отряд гвардейцев, 
присутствовавший при открытии Бородинского памятника и затем при 
закладке храма Христа Спасителя, Купечество угощало гвардейцев, при 
чем присутствовал и сам государь».

Біля Манежу, на Неглинній вулиці (з 1932 р. — Манежна) мав помеш-
кання Гедеонов Олександр Михайлович (1790–1867) — директор Імпера-
торських театрів.

Матіаса магазин на ільїнці — у Гоголевій записній книжці за 1846–
1850 рр. занотовано: «Матиаса на Ильинке наверху».

Цей магазин вдалося знайти у довіднику за 1849 р. під такою назвою: 
«Москва с топографическим указанием всей ея местности и окрестностей. 
Подробная справочная книжка для приезжающих и живущих в столице». 
У цій книзі читаємо: «Шелковых и шерстяных изделий и сукон Магазин 

Матиаса, на Ильинке в Новогородском подворье № 67». Справді, в «Ал-
фавитном указателе к плану Городской части» серед подвір’їв рахувався: 
«№ 67. Новгородское С.-Пб Митрополита, на Ильинской ул.». Існував ще 
й «модный Магазин К. Матиаса на Кузнецком мосту в доме под № 331».

Микити великомученика у старій Басманній слободі церква (вул. 
стара Басманна, 16/1, буд. 1).

Ця церква згадується у Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. дві-
чі: «в Басманной Никиты мученика»; «в Басманной Никита мученик». 
В «Алфавитном указателе к плану Басманной части» зазначено: «Никиты 
Великомученика на ул. Старой Басманной».

Освячена у 1519 р. Перший кам’яний храм з вівтарем великомученика 
Микити побудовано у 1685 р. Перебудова церкви завершилася в 1751 р. 
Авторство приписується одному з провідних архітекторів ХVІІІ століття 
Д. Ухтомському. Цей храм — один із кращих у Москві у стилі бароко сере-
дини ХVІІ століття.

Церкву було закрито у 1933 р. Використовувалася як складське примі-
щення. Реставрацію здійснено у 1979–1983 рр. У 1990 р. повернуто право-
славній церкві.

Миколи святителя в столпах церква (знесена у 1938 р.).
У Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. занотовано: «Никола в 

столпах».
У 1669 р. у районі сучасної вулиці Покровка (на розі Армянського і Ма-

лого Златоустинського провулків) було зведено новий кам’яний храм з 
головним престолом на честь свята Різдва Пресвятої Богородиці. Проте 
за церквою міцно закріпилася назва за нижнім престолом святителя Ми-
коли. Шатрова дзвіниця храму славилася своєю красою на всю Москву. У 
1672 р. за розпорядженням царя Олексія Михайловича храм розписали 
царські художники. У ХІХ столітті була офіційно записана так: «Николая 
Чудотворца, что в Столпах, в Армянском пер.». Парафіянином церкви 
був російський поет Федір Тютчев.

Іван Кондратьєв залишив цікаві подробиці: «Архитектура церкви Св. 
Николая в Столпах несколько тяжеловата, но правильна. Над нижней 
церковью сделана кругом крытая галерея, которой кровля поддержива-
ется старинной формы, наподобие кувшинов, каменными частыми стол-
бами. Внизу храм во имя Св. Николая чудотворца, вверху — во имя Рож-
дества Богородицы. Приделы: Рождества Иоанна Предтечи, Симеона и 
Анны и преподобного Сергия Радонежского. 

Полагают еще, что церковь „в Столпах“ называется потому, что при 
доме Матвеева (знаменитого царського боярина. — В. М.) находился 
столп с ящиком, куда опускались прошения, которые Матвеев передавал 
государю».
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Миколи святителя в Хамовниках церква (вулиця льва Толсто-
го, 2).

У Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. занотовано: «в Хамов-
никах, у Николы за остоженкой, у Хамовнической заставы». У го-
голівські часи записана так: «№ 258. Николая Чудотворца, что в Ха-
мовниках, в пер. Долгом Хамовническом». Знаходилася недалеко від 
садиби Михайла Погодіна, де зупинявся Гоголь, і він не міг не бачити 
цю церкву.

Дерев’яний храм на цьому місці вперше згадується у 1625 р. З 1657 р. — 
кам’яний. Нині існуюча церква зведена в 1679–1682 рр. Має святкову, на-
рядну дзвіницю, що, напевне, привернула Гоголеву увагу. Всередині храм 
було заново розписано у 1845 р. З тих часів вигляд храму не змінився. У 
радянські часи залишався діючим.

Миколи Чудотворця у старому ваганькові церква (старовагань-
ківський провулок, 14).

Є спогади про те, що наприкінці 40-х рр. ХіХ століття Микола Го-
голь відвідував цей храм, зокрема, побував якось з Михайлом Погодіним 
на великодній заутрені. За іншими даними, «на початку 1850-х рр. у цій 
церкві любив молитися Гоголь» (Москва: все православные храмы и ча-
совни. С. 313).

Уже в першій третині ХVІ століття замість дерев’яної церкви звели 
кам’яну. У 1745–1759 рр. Нікольський храм перебудовано. В 1782 р. до 
нього прибудували дзвіницю. Після наполеонівського розграбування 
храм було відновлено й освячено в 1814 р. З середини ХІХ століття він 
став домовим для 4-ї чоловічої гімназії, що розташовувалась у Пашково-
му домі, а з 1861 р. — для Рум’янцевського музею. З того часу й до 1890-х рр. 
у храмі не відбувалося богослужіння, він вважався «музейним». На по-
чатку 1896 р. новопризначений священик отець Леонід Чичагов (свяще-
номученик митрополит Серафим) на власні кошти довів храм до ладу. 
Обновлено у 1902 р., закрито у 1924 р. Повернуто православній церкві у 
1992 р.

Миколи Явленого церква на арбаті — Гоголь бачив її вже під час пер-
ших своїх приїздів до Москви в липні 1832 р., коли Сергій Аксаков, який 
жив у Великому Афанасьєвському провулку, повів Гоголя Арбатською вулицею 
повз Миколу Явленого до Михайла Загоскіна в Денежний провулок. В «Ал-
фавитном указателе к плану Арбатской части» зазначено: «Николая Чу-
дотворца, Явленного, в Серебряном пер.». У Гоголевій записній книжці 
за 1846–1850 рр. є також адреса: «В дом Зыкова Афанасиевский переулок 
у Николы Явленного». Ось інформація з «Алфавитного указателя к пла-
ну Пречистенской части» про цей будинок: «№ а 484. Зыкова Александра 
Семёновича, поручика, в Афанасьевском переулке».

Є легенда, що Гоголь, відвідуючи своїх друзів Олексія Хомякова та його 
дружину, заходив до церкви, присвяченій його святому покровителю, 
і молився у ній.

Так що Микола Васильович мав уявлення про церкву на розі Арбат-
ської вулиці й Серєбряного провулка. 

Точна дата виникнення церкви Миколи Явленого невідома. В одній з 
кращих дореволюційних книг про Москву «Седая старина Москвы» Іва-
на Кондратьєва (вийшла наприкінці XIX століття) зазначалося, що церк-
ва «Миколи Чудотворця Явленого, що на Арбаті, спочатку побудована в 
1689 році...» На меморіальній дошці, яка позначає нині на Арбаті місце, 
де знаходилася церква, викарбувано іншу дату її спорудження — 1639 р. 
Але вже в XIX столітті деякі історики вважали, що церкву Миколи Явле-
ного побудовано значно раніше — за часів Івана Грозного. Михайло Пиля-
єв у книзі «Старая Москва», посилаючись на дослідника Івана Снєгірьова, 
писав, що початок цієї церкви сягає в XVI століття.

Дослідник історії храму Сергій Смирнов, який грунтовно вивчив архів-
ні матеріали, літописи, актові книги XVIII століття, вважає, що Микола Яв-
лений з’явився на Арбаті за царювання Бориса Годунова (1598–1605 рр.), а 
в книзі «Москва 850 лет» (1996) названо ще давнішу дату — 1589 р.

У будь-якому разі з часом церква Миколи Явленого стала справжнім 
символом Старого Арбату. Сучасник Годунова архієпископ Арсеній Ела-
сонський у своїх записках зазначив, що цар «спорудив з основи великий 
храм Миколи Чудотворця в Москві на Арбаті...» Він був зразком годунов-
ського стилю, що вже в XVII столітті поклав початок будівництву так 
званих «вогняних церков», серед яких був і Казанський собор на Красній 
площі в Москві (1625 — середина 1630-х рр.). Над традиційним четвери-
ком здіймалася піраміда кокошників, що завершувалися однією банею. 
Стіни четверика символізували народи, які з чотирьох сторін світу при-
ходять до церкви, численні кокошники уособлювали розмаїті небесні 
сили («сили небесні суть полум’я вогняне»), а верх храму вподібнювався 
до самого Христа.

Поряд з Миколою Явленим знаходилася збірня (приміщення, в якому 
збирався сход) стрілецької слободи, в ній зберігалися також прапори, до-
кументи, велося діловодство. Церква та збірня разом утворювали своєрід-
ний релігійний і адміністративний центр слободи. Таким чином, Микола 
Явлений був основним храмом у цій частині міста. До нього приходили 
парафіяни, які селилися неподалiк, зокрема й на території нинішнього 
будинку № 9, де на самому початку ХІХ століття з’явилися перші житло-
ві й нежитлові будівлі. З цього місця прекрасно було видно неповторну 
дзвіницю церкви Миколи Явленого, відстань до якої від згаданого будин-
ку не перевищувала 100 сажнів. Висота дзвіниці дорівнювала 14 саженям 
і до самого ХХ століття, поки поруч не звели ще більші будинки, вона 
залишалася важливим архітектурним орієнтиром. Дзвіниця стояла окре-
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мо від церкви, розташованої трохи вбік від вулиці, і не тільки виходила 
безпосередньо на Арбат, але й «заступала» за лінію його забудови, виви-
щувалася на самому його вигині. В одному з московських путівників за ре-
дакцією професора Миколи Гейніке читаємо: «Найвищою витонченістю 
й вишуканістю відзначалася дзвіниця церкви Миколи Явленого на Арба-
ті». Зображення й фотографії свідчать, що над двоярусною квадратною 
основою підіймалося дивовижне шатро: саме такі шатра прикрашали се-
редньовічну Москву, вражаючи сучасників своєю красою.

Після наполеонівської пожежі храм знаходився в стані руїни й спусто-
шення, але вже наприкінці 1812 р., завдяки «щедрості парафіян» віднови-
лося богослужіння в Покровському вівтарі, а чотири роки потому — і в го-
ловній церкві. У 1845 р. було затверджено проект нового храму Миколи 
Явленого (архітектор Петро Зав’ялов). Невдовзі церкву було закладено 
митрополитом Філаретом, а десятиріччя потому, у 1860 р., будівництво 
було завершено, і новий храм освятили. Він був квадратним в основі, чо-
тирьохстовпним. На головній вісі знаходився основний престол — в ім’я 
Святого Миколи, праворуч — во славу Покрова Пресвятої Богородиці, 
ліворуч — вівтар рівноапостольних Кирила і Мефодія. Головний триярус-
ний іконостас за проектом архітектора Миколи Козловського було за-
тверджено в 1857 р. особисто царем.

На мій погляд, ця церква найперша в місті потребує повного й невід-
кладного відновлення. Автор чимало писав про це в московській пресі, й 
ця стаття хай також ляже на шальку пильної уваги до храму, який заслу-
говує відродження. Для цього на перенаселеному Арбаті є можливість! 
Досить сказати, що значну частину колишньої церковної ділянки нині 
займає пустир за будинками №№ 14 і 16.

«Москва» готель — у Тверській дільниці міста на вулиці Велика Дми-
трівка (на місці буд. № 2, не зберігся). У жовтні 1839 р. у готелі поселив-
ся відомий філолог, славіст Срезневський Ізмаїл Іванович (1812–1880), 
який був у Москві проїздом.

7 жовтня 1839 р. Гоголь з Погодіним відвідали срезневського, а два 
дні потому письменник записав у альбом вченого, який від’їжджав за кор-
дон: «Душевно желаю вам набрать, прибрать, раздать и привезти всякого 
добра. 1839. Октября 10. Москва. Гоголь».

«Москвитянина» лавка — у Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. 
занотовано: «...в лавку „Москвитянина“ за посылкой».

Про місцезнаходження лавки в самому журналі повідомлялося: 
«...В книжной лавке, при конторе журнала Москвитянин, на Тверской 
улице, в доме Попова, против дома Военного генерал-губернатора». 
В «Подробной справочной книге для приезжающих и живущих в столи-
це» за 1849 р. читаємо: «Контора по изданию журнала на Тверской против 

дома Главнокомандующего». В «Алфавитном указателе к плану Тверской 
части» знаходимо: «№ 234. Попова Дмитрия Алексеевича, дворянина, на 
Тверской улице». Тобто, будинок (не зберігся), в якому розташовувалася 
лавка «Москвитянина», знаходився приблизно навпроти нинішньої бу-
дівлі московської мерії (Тверська вулиця, 13).

Московський цензурний комітет — знаходився на вул. Моховій у Твер-
ській дільниці міста (на місці буд. № 11). Гоголь відвідав його у 1851 р.

Нескучний сад — у Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. заното-
вано: «Нескучный».

Граф Олексій Орлов (помер у 1808 р.) влаштовував на цьому місці на-
родні гуляння. Кожної неділі тут проходило свято. Граф тримав постійно 
відкритим стіл для всіх москвичів і вимагав лише, щоб гості з’являлися до 
нього в мундирах.

У другій чверті ХІХ століття злиттям трьох садибних парків і садів, 
які належали у ХVІІІ столітті князям Голіциним, Трубецьким і Демидо-
вим, було створено Нескучний сад. Територія (близько 60 га) перейшла 
у власність царської сім’ї. У 1830 р. у «Нескучному» було відновлено відо-
мий ще за графа Орлова «Повітряний театр», кулісами для якого служила 
жива природа. Нескучний сад був і залишається улюбленим місцем на-
родних гулянь і відпочинку москвичів. Знаходиться у центральній части-
ні Москви, між Пушкінською набережною, лінією Окружної залізниці та 
Ленінським проспектом. Нині — частина Центрального парку культури і 
відпочинку імені Горького.

Новинський введенський (Богородицький) монастир (закрито у  
1771 р.)

У Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. є коротка нотатка: «Но-
винский монастырь». Його було засновано на високому березі Москви-
ріки (нині — Новий Арбат, 32–34) московським митрополитом Фотієм 
близько 1410 р. (знаходився на митрополичій кафедрі з 1410 р. до 1431 
р.), і невдовзі навколо нього розрослася Новинська слобода. У 1646 р. 
вона нараховувала 72 двори, де проживали монастирські слуги, селяни, 
ремісники. У 1771 р. монастир, як і чимало інших, було закрито відповід-
но до указу Катерини ІІ від 1764 р. Але його головний храм — Введення 
в храм Пресвятої Богородиці, перетворений у приходський, діяв ще 170 
років, і його бачив Гоголь. Недалеко від монастиря, починаючи з ХVІІІ 
століття, проходили знамениті Підновинські гуляння.

Новодівоче кладовище (лужнецький провулок, 2) — виникло у ХVІ 
столітті на території Новодівочого монастиря. У ХVІІ–ХVІІІ століттях — 
традиційне місце поховання московської світської та церковної знаті, у 



Гоголiвська Москва

794

Розділ 5. «Адресуйте мені в Москву»

795

ХІХ столітті — інтелігенції та купецтва. У 1898 р. за південною стіною мо-
настиря відкрито самостійне кладовище, обнесене за шість років стіною. 
У 1930-х рр. у період масового знищення церковних і монастирських кла-
довищ сюди перевезли прах багатьох діячів російської культури, зокре-
ма, 31 травня 1931 р. — останки Гоголя, які були поховані у Даниловому 
монастирі. Понад 70 років могилу Гоголя увінчував офіційний бюст від 
Радянського уряду. У 2009 р. до 200-річчя від дня народження письмен-
ника на його могилі було поставлено хрест з «голгофою» та відтворено 
первісний надгробок (у книзі вміщено фотографію).

Новоспаський монастир (селянська площа, 10) — у Гоголевій запис-
ній книжці за 1841–1844 рр. занотовано: «По дороге к Симоновскому: Но-
воспасский монастырь». В «Алфавитном указателе к плану Рогожской 
части» знаходимо: «695. Новоспасский мужеский, на берегу Москвы-
реки, за Таганкой, близ Крупицы».

У ХІV–ХV століттях знаходився у Кремлі, а у другій половині ХV століт-
тя переведено на нинішнє місце, входив до системи укріплених монас-
тирів, які захищали Москву з півдня і південного сходу. У грудні 1815 р. у 
монастирі було освячено Микольський храм, можливо, цікавий Гоголеві. 
Монастир закрили у 1918 р., а Микольську церкву — у 1926 р. Зараз тут 
відбуваються реставраційні роботи.

олександрівський сад — один з перших громадських садів Росії. Роз-
ташований на схилі Боровицького пагорба, вздовж західної стіни Кремля. 
Площа — близько 10 га.

У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. занотовано: «алексан-
дрийский». Микола васильович неодноразово бував тут, коли прогу-
лювався у районі Кремля.

Олександрівський сад створювався з 1819 до 1823 рр. під керівни-
цтвом архітектора Осипа Бове, і Гоголів друг Михайло Щепкін ще застав 
завершальні роботи, коли приїхав до Москви. Раніше тут протікала річ-
ка Неглинна, вмурована в підземну трубу. Сад виник через необхiднiсть. 
З часом річка обміліла, зацвіла й стала заболочуватися, в неї почали ви-
кидати сміття, вода позеленіла й смерділа. З усім цим не стали миритися, 
і Бове розбив сад, який відразу полюбили москвичі. Історик Олексій Ма-
линовський, який якраз у цей час видав свою книгу «Обозрение Москвы», 
свідчив:

«На том месте, где за несколько месяцев видели зловонный ров, 
грязью и нечистотою наполненный, возродился как будто мановени-
ем волшебства прелестный вертоград с зеленеющими деревьями и 
благоуханными цветами. По обеим сторонам главной прямой дороги, 
обсаженной в четыре ряда рослыми липами, расположены в англий-
ском вкусе клумбы с кустарниками и цветами, мимо которых извиваются 

побочные дорожки. В первом саду сделан близ городской стены грот, ко-
его арку под держивают четыре колонны; между развалинами, поросши-
ми мхом, излучистая, едва приметная лестница ведет на вершину грота, 
где во время гулянья гремит музыка». Так само в офіційному тогочасному 
виданні також читаємо: «На месте грязного оврага, куда сваливались все 
нечистоты, где протекала болотистая речка Неглинная, раскинут... пре-
красно спланированный сад с чистыми дорожками, с липовыми аллеями, 
кустарниками и цветами, обращённый одною стороной к Кремлю, дру-
гою — к улице Неглинной и простирающийся до берега Москвы-реки».

Згаданий Малиновським грот, який зберігся донині, був увесь покри-
тий написами і віршиками, за тактовним свідченням очевидця, «дуже по-
ганого змісту».

останкіно — у Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. занотова-
но: «останкино».

Місцевість на півночі Москви, назва — від колишнього села й садиби, 
відомих з 1558 р. У ХVІІ — на початку ХVІІІ століть — володіння князів 
Черкаських, з 1743 р. — графів Шереметєвих. Наприкінці ХVІІІ століття 
Микола Шереметєв побудував в Останкіному великий будинок, про який 
Іван Кондратьєв писав: «Первоначальный план дома начертил известный 
зодчий XVIII века Кваренги, но довершил и изменил некоторые части его 
по вкусу хозяина наш русский, не менее Кваренги известный архитектор 
Казаков. Так как у созидателя Останкина были не только свои музыканты, 
актеры, актрисы, певцы и певицы, но и свои архитекторы и живописцы, 
то и постройкой дома занимались собственный архитектор графа Дику-
шин и живописец Аргунов. Останкинский сад и парк, которые тянутся от 
дома на север, были разбиты далеко еще до постройки дома...»

З кінця ХІХ століття Останкіне знаходиться в межах Москви. У 1939 р. 
біля Останкіного відкрито Всесоюзну сільськогосподарську виставку (по-
тім ВДНГ, ВВЦ), у 1945 р. — Головний ботанічний сад АН СРСР.

Панкратія Чудотворця церква (знесена у 1929 р.).
У Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. занотовано: «У Сретен-

ки, в приходе Панкратия, в доме священика Любима». Церква відома 
з 1620 р. дерев’яною, а з 1657 р. — кам’яною. Основне будівництво від-
булося у 1701 р. Наприкінці ХVІІІ століття храм обновлено й освячено у 
1787 р. В «Алфавитном указателе к плану Сретенской части» церква запи-
сана так: «Панкратия Чудотворца, что в Новых Воротниках, в Пименов-
ском пер.». Богадільня Панкратія Чудотворця знаходилася неподалік — 
в Тупому Панкратьєвському провулку.

Відомий москвознавець П. Міллер писав про цей храм у 1928 р.: «У да-
ному випадку ми маємо єдиний ансамбль, витриманий в одному стилі і, 
що ще цінно, живопис не знав поновлень, він зберігся недоторканим з 
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1701 р. ... Ліпнина в стилі рококо, надзвичайно художньої роботи, при-
крашає будівлю всередині, нагадуючи твори знаменитого архітектора 
Растреллі, роботи якого у Москві повністю відсутні». Грабар вважав, що 
церкву побудував український зодчий Зарудний.

Обновлялася у 1888 р. і 1901 р. Знесена у 1929 р. На цьому місці — жит-
ловий будинок.

Патріарші ставки — у Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. за-
нотовано: «Коляска дешёвая на Патриарших прудах, в доме Герасимова, 
у кучера Семёна».

Ставки, що були влаштовані у 1683–1684 рр. патріархом Іоакимом на 
Козиному болоті, в Патріаршій слободі отримали назву Патріарших. До 
нашого часу зберігся один єдиний Патріарший ставок.

Пашков дім (вул. Мохова, 3) — пам’ятник архітектури класицизму. По-
будовано в 1784–1788 рр., приписується архітектору Василю Баженову. 
Під час московської пожежі 1812 р. Пашков дім сильно постраждав, але 
був відновлений у 1815–1818 рр. У 1818 р. його навіть відвідав пруський 
король Фрідріх ІІІ Вільгельм, який, піднявшись на оглядовий майданчик 
на бельведері, став на коліна і тричі поклонився Москві за врятування 
його держави від Наполеона. У вересні 1822 р. у флігелі дому Пашкова, 
який тоді здавався під театр, було показано комедію Михайла Загоскіна, 
в якій блискуче дебютував у Москві невідомий кріпосний актор Михайло 
Щепкін. Завдяки цьому він залишився в Москві. На початку 30-х рр., коли 
Гоголь уперше приїхав до Москви, Пашков дім було занапащено. Тодіш-
ній «Новый путеводитель по Москве» писав: «Почтенный читатель! Не 
спешите ныне к сему дому, если не хотите, чтобы сердце ваше страдало: 
вы увидите тот же дом, тот же сад, но все в самом жалком состоянии. 
Огромный четырехэтажный дом, образец прекраснейшей архитектуры, 
ныне только что не развалины, окошки забиты досками, сад порос мохом 
и густой травою». У 1839 р., після придбання державою Пашкового дому 
для Московського університету, його привели до ладу. У 1843 р. тут розміс-
тився Дворянський інститут, а затим — 4-а московська гімназія. У 1861 р. 
будівлю було передано Рум’янцевському музею. В «Алфавитном указателе к 
плану Тверской части» було відзначено приналежність будівлі державі: 
«Дворцовой Московской конторы (бывший дом Пашкова, где кузницы 
Делового двора), на Моховой ул.».

У професора Московського університету Івана Снєгірьова є свідчен-
ня про його зустріч у Пашковому домі з Гоголем 22 серпня 1851 р.: 
«День коронации императора Николая І... я ездил в 4 гимназию в 
доме Пашкова смотреть с бельведера иллюминацию Кремля, велико-
лепно освещённого. Там виделись с семьей г. Назимова, с Гоголем и 
Погодиным».

Один з учнів 4-ї гімназії згадував, що панорама Москви нагадала тоді 
Гоголю Рим:

«Между собравшимися звездоносцами выделялся одетый в черный 
сюртук, худой, длинноносый, невзрачный человечек, на которого со 
вниманием смотрели все знатные гости наши, а воспитанники просто 
поедали его глазами. Это был знаменитый автор „Мертвых душ“ Н. В. Го-
голь. Помню, как он, долго любуясь на расстилавшуюся под его ногами 
грандиозно освещенную нашу матушку Москву, задумчиво произнес: „Как 
это зрелище напоминает мне вечный город“».

У 2007 р. після двадцятирічної перерви Пашков дім почав знову пра-
цювати у відновленому, реставрованому вигляді, як складова частина Ро-
сійської державної бібліотеки («Ленінки»). 20 квітня 2009 р. реставрацію 
Пашкового дому було офіційно завершено.

Петровський парк (тоді — Петербурзьке шосе, тепер — ленінград-
ський проспект) — створений у 1827 р. при Петровському палаці (ленін-
градський проспект, 40).

У ньому знаходилися дачі, в яких побував Гоголь. Скажімо, у Гоголе-
вій записній книжці за 1842–1851 рр. занотовано: «свербеев. Дача На-
умова». Можливо, влітку 1851 р. Гоголь відвідав на дачі Наумова свого 
знайомого, графа, літератора Блудова Дмитра Миколайовича (1785–
1864) та його сім’ю. влітку 1849 р. письменник побував тут у диплома-
та і літератора Свербєєва Дмитра Миколайовича (1799–1874). Син Свер-
бєєва писав, що Гоголь часто бував у його матері «в то лето, которое она 
провела с больной сестрой Варенькой в Петровском парке».

Пилипа митрополита у Міщанській слободі церква (вул. Гіляров-
ського, 35).

Згадується у Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр.: «киреев-
ский у Филипа митрополита». Найбільш відома у Москві на честь цього 
святителя. В «Алфавитном указателе к палну Мещанской части» записана 
так: «Филиппа Митрополита, на ул. 2-й Мещанской».

Парафіянином церкви був Михайло Щепкін, який намагався викону-
вати деякі церковні обряди, скажімо, говів й відвідував церковні служ-
би, готуючись до сповіді та причастя. Збереглися розповіді артиста про 
сповіді в церкві Пилипа митрополита, зокрема про те, як священик Дру-
гов сказав йому: «Театр, в сущности, есть школа, поучающая указанием 
на людские недостатки и пороки, и что, следовательно, и звание актёра 
почтенно». У вересні 1863 р. у церкві Пилипа митрополита відбулася 
панахида над прахом Щепкіна, доставленим із Ялти, де помер артист. 

Дерев’яною церква відома з 1677 р., кам’яною — з 1691 р. Перебудова 
храму розпочалася у 1777 р., а завершена у 1788 р., тобто в рік народжен-
ня Щепкіна. Архітектор — Матвій Казаков. Автором проекту, на думку 
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академіка Ігоря Грабаря, був Василь Баженов. Це перша церква-ротонда 
російського класицизму. Знаходилася на 2-й Міщанській вулиці. Церкву 
закрито 1929 р., за іншими даними богослужіння проходили до кінця 
30-х рр. Повернуто Російській православній церкві й освячено у 1991 р. 
Відреставровано у 1992–1997 рр. 

Пимена великого в Нових воротниках церква (Нововоротников-
ський провулок, 3).

У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. занотовано: «У Вебера 
против церкви Пимена в сущове-Шатилове». В «Алфавитном указателе 
к плану Сущевской части» записано так: «248. Пимена Чудотворца, что в 
Новых воротниках, в переулке воротниковском». У цьому ж документі 
знаходимо й будинок Вебера, який справді жив навпроти церкви (№ 272).

Дерев’яним храм відомий з 1658 р. Сучасна будівля зведена у 1696–
1792 рр. у барочних формах. Церква розширювалася й перебудовувалася 
в 1760–1770, 1806–1807, 1881–1883 і 1892–1893 рр. У 1896 р. храм розпи-
сано за ескізами Віктора Васнецова, виконаними для Володимирського 
собору в Києві.

За радянських часів не закривалася. У 1928–1929 рр. молодіжним хором 
церкви керував монах Пимен, майбутній патріарх Московський і всія Русі.

Покрова Пресвятої Богородиці в Філях церква (вул. Новозаводська, 6).
У записній книжці Гоголя за 1841–1845 рр. помічено: «Фили, цер-

ковь...» Ігор Грабар вважав, що в її будівництві брали участь українці 
Іван Зарудний і Йосип Старченко: «Ця хрещата, суто українська форма». 
Зведена у 1690–1693 рр., започаткувала новий напрямок будівництва 
в Москві: відкриті галереї із мальовничо розмальованими сходинками 
правлять за підмурок хрестоподібного за планом храму; над четвериком 
підіймаються восьмерики, що зменшуються; в останньому із них розміще-
ні дзвони. Така композиція створювала ефект вертикального руху, при-
сутнього у шатрових і стовпоподібних храмах, а сам прийом виставлення 
восьмериків на четверики був характерним для дерев’яного зодчества.

У 1933 р. церкву намагалися закрити, але община зібрала понад 900 
підписів на її захист. Утім, це не врятувало настоятеля священика Олек-
сія Глаголєва, якого було розстріляно у 1937 р. Церкву закрили у 1941 р. 
У 1950-х — 1960-х рр. її фасади відремонтували, а у 1971 р. церковну бу-
дівлю передали філіалу Центрального музею древньоруської культури і 
мистецтва ім. Андрія Рубльова. Богослужіння відновлено у 2000 р. і про-
водяться за погодженням із Музеєм.

Покровський монастир (вул. Таганська, 58).
У Гоголевій записній книжці за 1841–1844 рр. занотовано: «По дороге 

к симоновскому: Новоспасский монастырь. Покровский монастырь». 

В «Алфавитном указателе к плану Рогожской части» знаходимо: «№ 796. 
Покровский мужеский, на ул. семеновской».

Засновано у 1635 р. У першій половині ХІХ століття було повністю пе-
ребудовано, що міг спостерігати Гоголь. Закрито у 1920 р. У 90-х рр. мину-
лого століття монастир повернуто віруючим, і він став жіночим.

Правління іV округу шляхів сполучення і публічних будівель на 
Чистопрудному бульварі — у М’ясницькій дільниці міста (тепер — Бас-
манний район), між площами М’ясницькі Ворота і Покровські Ворота. 
Назва — від Чистого ставка.

У записній книжці за 1842–1851 рр. Гоголь занотував: «Мясницкой 
части, 3 квартал в казенном доме 278 №». В «Алфавитном указателе к 
плану Мясницкой части» знаходимо: «№ 278. Правление іV-го округа 
Путей сообщения и Публичных зданий, на проезде Чистых прудов». 
Можливо, Гоголь побував у цьому правлінні. Місцезнаходження будин-
ку не встановлено.

Преображенська лікарня для божевільних у Сокольниках. Відкрита у 
1808 р. Тепер — психіатрична лікарня № 3, вул. Матроська Тишина, 20.

Можливо, Гоголь приїжджав у лікарню до знаменитого московського 
блаженного Івана Корейше. Щоправда, свідчення про це є лише в спо-
гадах лікаря Олексія Тарасенкова, який цю поїздку відносив до часу піс-
ля 7 лютого: «...Он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. 
Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад 
и вперёд у ворот, потом отошёл от них, долгое время оставался в поле на 
ветру, в снегу, стоя на одном месте, и, наконец, не входя во двор, опять 
сел в сани и велел ехать домой... Зачем ездил Гоголь в Преображенскую 
больницу — Бог весть».

Можна припустити, що поїздка в Преображенську лікарню відбулася 
29 січня 1852 р., тобто в день похорон Катерини Хомякової, на які Гоголь 
не з’явився. Принаймні, збереглося свідчення Віри Аксакової: «Вполне по-
мню, он тут же сказал, что в это время ездил далеко. — Куда же? — В Со-
кольники. — Зачем? — спросили мы с удивлением. — Я отыскивал своего 
знакомого, которого однако же не видел».

Преображенське кладовище (тепер — Преображенський вал, 17а) — 
старообрядницьке кладовище, центр федосіївців (безпопівський напрям 
старообрядництва). Засновано під час епідемії чуми 1771 р. у Москві.

Про це жорстко писав Іван Кондратьєв у праці «Седая старина 
Москвы»:

«В 1771 году... в Москве появилась чума. Бедствие это вызвало у 
федосеевцев желание основать в Москве монастырь. Дело требовало 
большой изворотливости, хитрости и, разумеется, пожертвований. 
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Чтобы удобнее достигнуть своего намерения, федосеевцы прибегну-
ли к светскому правительству и просили, под видом усердия и любви 
к ближним, дозволить им устроить карантинный дом с кладбищем, на 
построение которого от казны ничего не требовали, обещаясь все сде-
лать на свой счет. Все это было дозволено, и отведена была земля в селе 
Преображенском, при речке Хапиловке, которая и стала им служить 
Иорданом во время крещения и перекрещивания в свою секту. В самое 
короткое время был построен огромный дом со всеми службами, под 
видом вспомоществования бедным и осиротелым от мора, объявив, 
что „таким-де лучше жить у нас, нежели в казенных карантинных до-
мах“. Но в действительности это была не более, как одна лишь при-
манка. Народ, узнав об этом, набежал из Москвы, спасаясь от чумы, в 
великом множестве в новую обитель, так что даже все сараи, чуланы и 
шалаши едва могли вмещать в себя больных; многие валялись на клад-
бище, на холоду. Строения кладбищенские для новоприходящих рос-
ли, как говорится, не по дням, а по часам. Осиротелые разного звания 
москвичи, оставляя свои дома, прибегали в обитель толпами, при-
нося с собой деньги и имущество, которые вместе с жизнью вручали 
лжеучителям. Для перекрещивания были поставлены всюду купели, 
кадки и чаны, и всех крестили без различия. Иных в воду погружали 
насильно, и только Богу одному известно, сколько таких новокрещен-
цев вынуто из воды Хапиловского пруда и чанов без дыхания. Таким 
образом, федосеевцы, под именем кладбища, основали в Москве свой 
монастырь, который по окончании моровой язвы устроился и распо-
ложился по своему вкусу».

Про преображенців якось писала Гоголю з Москви в Італію Олек-
сандра Смирнова у травні 1846 р.: «Я беспрестанно езжу за город, 
была у рогожских и преображенских раскольников с Лужиным, обер-
полицмейстером. Преображенские очень безнравственны, несмотря 
на стройность и чинность их быта. Рогожские лучше, хотя наружной 
свободы более. Впрочем, это понятно: первые без священников и та-
инств. Их церковь наводит грусть: иконостас без алтаря, они ждут церк-
ви; вторые принимают наших расстриг — благословенные же получают 
священников от нас. Все это спутано, перемешано, и ежедневно явля-
ются новые гнуснейшие расколы».

У серпні 1851 р. Михайло Погодін отримав від свого хрещеника Соро-
кіна запрошення: «Сего 15-го августа, есть день ежегодно-открытого тор-
жества на Преображенском кладбище. В этот день открыт для зрителей 
всякого звания вход в их молельни и часовни, которые для такового тор-
жества украшаются один раз в год полным великолепием и драгоценнос-
тями, какие только имеются на кладбище; в этот день бывает у них, в од-
ной из молельней, общественная трапеза со всеми обрядами их к оной. 
Во всем этом много есть любопытного и единственного в своем роде. 

Если пожелаете вы оное все видеть, то я, с своей стороны, очень бы рад 
был сопутствовать вам и показать путь, как старожил здешнего края».

Погодін скористався цим запрошенням і разом з Гоголем побував на 
урочистостях, про що записав 15 серпня у щоденнику: «На Преобра-
женское кладбище с Гоголем. Обед с пением и проч. Стол покрыт по-
древнему. У Сорокина».

На території кладовища нині діє старообрядна соборна церква Воздви-
ження Хреста Господня, а також корпуси Преображенської старообряд-
ної общини, побудовані на початку ХІХ століття.

Пресненські ставки — у Гоголевій записній книжці за 1846–
1850 рр. занотовано: «У Пресненских прудов в доме графа Толстого 
Анастасья Сергеевна». У Пресненській дільниці міста: «Пресненские 
пруды, Верхний, Средний и Малый» (тепер — Пресненський район). 
Засновані й влаштовані в ХVІІ столітті патріархом Іоакимом. Бере-
ги були засаджені садами, куди влітку приходили москвичі відпочи-
вати. На початку ХІХ століття Пресня була підпопрядкована Крем-
лівській експедиції і з часом стала модним гулянням москвичів. Нині 
налічується п’ять декоративних Пресненських ставків на території 
Московського зоопарку загальною площею 3,4 га, найбільші з них ма-
ють назву Великого й Малого Пресненських ставків. Будинок графа 
Толстого (№ 435) знаходився недалеко від Верхнього Пресненського 
ставка (№ 430).

Резиденція святителя Філарета (1782–1867), митрополита Москов-
ського i коломенського, духовного письменника і проповідника (те-
пер — 2-й Троїцький провулок, 6а, буд. 9).

Наприкінці 1849 р. Гоголь відвідав митрополита Філарета за порадою 
Олександри Смирнової (разом з композитором Олексієм Верстовським). 
Інформація про це міститься у новітньому Літописі життя і творчості 
М. В. Гоголя (Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем в семнад-
цяти томах. Т. ХVІ. С. 624). Як відомо, з 1815 р. резиденцією московських 
митрополитів було Троїцьке подвір’я, що біля церкви Живоначальної 
Трійці у Троїцькій слободі (2-й Троїцький провулок, 6–6а). Вже тоді на-
родилася традиція, за якою до сьогоднішнього дня московські першосвя-
тителі є одночасно настоятелями Свято-Троїцької Сергієвої лаври.

Святитель Філарет жив на другому поверсі архієрейських палат. Його 
скромні особисті покої (розташування кімнат практично збереглося до 
цього часу) займали східне крило будівлі. Молільня, спальня, кабінет, 
буфетна та гардеробна — нічого зайвого. Сучасник писав: «Простота 
и убожество его жилищ удивляли своим несоответствием с высотою 
его положения. Голые деревянные стены с простыми народными седа-
лищами в Гефсимании, старинные, простые, не обширные и не во вку-
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се нынешнего века убранные келии в Лавре и в Москве, сохранившие 
один неизменный вид едва ли не со времен митрополита Платона и вся 
прочая обстановка, в высшей степени простая, все это представлялось 
загадочным и труднообъяснимым для многих, знавших, что кафедра Мос-
ковская и Лавра Троицкая имели полную возможность без малейших за-
труднений уготовать своему предстоятелю и настоятелю жилище вполне 
соответствующее требованиям времени и его великому положению».

савви освяченого на Дівочому полі церква (знесена у 1930 р.)
Була єдиною у Москві церквою преподобного Савви Освяченого. 5 лю-

того 1852 р. Микола Гоголь приїхав сюди до свого духівника отця іо-
анна Нікольського, повідомив його, що говіє і попросив призначити 
день для причастя. священик порадив дочекатися початку посту та 
врешті-решт погодився і призначив четвер, 7 лютого. У цей день, тоб-
то за два тижні до смерті, Гоголь з’явився у церкві святого савви ще 
до початку заутрені на сповідь. Потім перед прийняттям святих дарів 
упав долілиць і довго плакав. Перший біограф письменника Пантелей-
мон Куліш писав: «В движениях его заметна была чрезвычайная слабость; 
он едва держался на ногах. Несмотря на то, вечером он опять приехал 
к тому же священику и просил отслужить благодарственный молебен, 
упрекая себя, что забыл исполнить это поутру».

Зі слів лікаря Олексія Тарасенкова, скульптор і маляр Володимир Шер-
вуд описав дивовижний епізод, що стався 18 лютого 1852 р., тобто за два 
дні до смерті Гоголя:

«Положение было трагическое. Его подозревали в сумасшествии, 
его подозревали в каких-то изумительных болезнях, но, по свидетель-
ству Тарасенкова, ничего подобного не было. Тут приехал к нему вице-
губернатор Капнист и еще несколько друзей, и все они стоят в комнате, 
где лежал на диване Николай Васильевич. Он был лицом к стенке дива-
на, на которой висела икона. Но друзья были неосторожны, и до Гоголя 
долетело слово, из которою он ясно мог понять, что они считают его 
умалишенным. Капнист твердил: „Бедный Колушка, бедный!“ Но Гоголь 
обернулся и говорит ему: „У вас в канцелярии десять лет служит на од-
ном месте чиновник, честный, скромный и толковый труженик, и нет 
ему ходу и никакой награды; обратите внимание на это, ваше превосхо-
дительство, хотя бы в мою память“. Этим чиновником был сын свяще-
ника Иоанна Никольского, настоятеля церкви Преподобного саввы 
освященного на Девичьем поле, духовника Гоголя. Кто же в это время 
имел больше здравого смысла и справедливого отношения к жизни» (ви-
ділено мною. — В. М.).

Отже, Гоголь, який жив на Нікітському бульварі за два кроки від своєї 
приходської церкви Симеона Столпника не пішов до її настоятеля, добре 
знайомого йому протоієрея Олексія Соколова, до якого не раз звертався 

у складних ситуаціях, сповідався і причащався. Він поїхав аж у Хамовники 
до Нікольського з церкви Савви Освяченого. Річ у тому, що Гоголь, при-
їжджаючи до Москви, з осені 1839 р. до осені 1848 р. поселявся неподалік 
від неї у Михайла Погодіна, і ця церква була тоді для нього приходською. В 
«Алфавитном указателе к плану Хамовнической части» церква числилася 
під № 427: «Саввы Освященного в пер. Саввинском», а садиба Погодіна 
на Дівочому полі — під № 435.

Кам’яну церкву Савви Освяченого було зведено на місці дерев’яної 
у 1592 р. на території Саввинського монастиря, перша письмова згад-
ка про який датується 1454 р. Саме тоді боярин Петро Добринський 
склав духовний заповіт, згідно з яким заповідав «своему господину 
Ионе митрополиту Киевскому и всея Руси монастырь святого Савы, 
на Москве, на посаде, и со всем тем, что к тому монастырю из старины 
потягло, и земель, и лугов, и Собакинская пустошь... А то есмя дал... 
на поминок своих прародителей и родителей, и по своей души, и по 
всему своему роду». Отже, монастир було споконвічно зорієнтовано 
на Київську митрополію. Він вважався спочатку митрополичим, а з 
1589 р. — патріаршим. Важливим моментом в історії монастиря став 
1654 р., коли у ньому поселилися монахині-киянки, і монастир став 
не чоловічим, а жіночим: «Ново-Саввинский Киевский, что под Деви-
чьим полем». У 1678 р. його було приписано до Новодівочого монастиря. 
Наприкінці ХVІІ століття Ново-Саввинський монастир перестав існу-
вати, а гроші на утримання з того часу одержувала приходська церква 
Савви Освяченого. Вона проіснувала з переробками майже три з по-
ловиною століття.

Після знесення церкви на її місці у 30-х рр. ХІХ століття було зведено 
триповерхову будівлю Московського економіко-статистичного інституту 
(Великий Саввинський провулок, 14). Як розповідають старожили, буди-
нок тричі горів, і є легенда, що це сталося «на покарання» за знищення 
храму.

сари магазин на Дмитрiвці — у Гоголевій записній книжці за 1846–
1850 рр. занотовано: «в 2 Madame сара на Дмитровке». Виявилося, що 
йшлося про «шляп, чепцов и перьев Магазин Сара на Большой Дмитров-
ке». В «Алфавитном указателе к плану Тверской части» знаходимо й то-
дішній номер будинку (не зберігся): «№ 474. Засецкаго Михаила Дмитри-
евича, губернского секретаря, на Большой Дмитровке».

семенівська застава — у Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. 
занотовано: «семеновская застава».

У ХVІІ столітті тут була Семенівська солдатська слобода. У ХVІІІ-ХІХ 
століттях застава знаходилася на площі Семенівської застави (нині — Се-
менівська площа, район Соколина гора).
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симеона столпника на Поварській церква (вул. Поварська, 5).
Була приходською для Гоголя у 1848–1852 рр. У період перед-

смертної хвороби письменника, священик церкви олексій соко-
лов постійно бував у Гоголя, наставляв його, молився разом із ним. 
1 лютого 1852 р. Гоголь був на обідні у приходській церкві, а після 
цього у Аксакових хвалив священика Соколова. Віра Аксакова згадува-
ла: «Видно было, что он находился под впечатлением этой службы, 
мысли его были все обращены к тому миру». Відомо, що й 3 лютого, у 
неділю, Гоголь не лише був у церкві, а й знову хвалив свого священика. 
Лікар Олексій Тарасенков згадував, що в ніч з 8 на 9 лютого Гоголь на-
віть висловив Соколову незадоволення недавнім причащанням у церк-
ві Савви Освяченого на Дівочому полі: «Ночью с пятницы на субботу 8–9 
февраля) он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним 
произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, 
послал он за приходским священником, объяснил ему, что он недово-
лен недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и 
соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то 
голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его 
на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его оставить 
это до другого времени. По-видимому, после посещения священника 
он успокоился...» соколов таки причащав великого українця перед 
смертю. Згодом Олексій Соколов служив протопресвітером Храму 
Христа Спасителя.

Церква на цьому місці відома з 1625 р. Нинішня цегляна побудована 
за указом царя Федора Олексійовича у 1676–1679 рр. на місці стародав-
нього храму, що «за Арбатськими воротами», на зразок посадської церк-
ви з великомірної цегли на білокам’яному цоколі. Храм увінчано п’ятьма 
глухими банями з двома ярусами кілевидних кокошників. Має ярусну ша-
трову дзвіницю. Перший ярус з відкритим ґанком — входом до храму. З 
північного фасаду — ґанок на сильних опорах. Одна з найкращих зразків 
приходських посадських церков.

Церкву Симеона Столпника було закрито у 1940 р. Чверть століття сто-
яла в руїнах. З початком прокладення проспекту Калініна (тепер — Но-
вий Арбат) в середині 60-х рр. минулого століття реставрована. У 1992 р. 
її повернули Російській православній церкві.

симонов монастир (вул. східна, 4).
Згадка про цей монастир є системоутворюючою у Гоголевій нотатці 

у записній книжці за 1841–1844 рр.: «По дороге у Симоновскому: Ново-
спасский монастырь. Покровский монастырь. Андрониев монастырь. В 
Басманной. Никита мученик». Справді, в «Алфавитном указателе к плану 
Рогожской части» зустрічаємо всі ці монастирі й церкву, зокрема: «Симо-
нов мужской, на берегу Москвы-реки, на Симоновской площади». У Го-

голевій записній книжці за 1841–1845 рр. також зафіксовано: «симонов 
монастырь».

Засновано у 1370 р., у 1379 р. перенесено на нинішнє місце. У 1405 р. 
зведено білокам’яний Успенський собор. У ХVІ столітті у монастирі жили 
й писали свої твори Вассіан Патрикєєв і Максим Грек. Збереглася «Нова» 
трапезна з церквою Сергія Радонезького (1677–1683) і братський корпус 
ХVІІ століття.

Іван Кондратьєв перерахував церкви Симонового монастиря:
«1) Собор Успения Богородицы. Этот массивный храм в византий-

ском стиле существует более 480 лет. Он, как уже известно, заложен св. 
Феодором и освящен 1 октября 1405 года. При нем придел Казанской 
Богородицы, устроенный в 1834 году... Большая глава на этом собо-
ре вызолочена в 1836 году червонным золотом. 2) Трапезная, теплая, 
бывшая прежде во имя преподобного Сергия Радонежского, а ныне Тих-
винской Божией Матери, построена царем Федором Алексеевичем око-
ло 1677 году... 3) Церковь Преподобного Александра Свирского построе-
на царевною Мариею Алексеевною около 1700 года во имя преподобных 
Ксенофорта и Марии — ангела ее. Но через сто лет переименована и 
освящена во имя преподобного Александра Свирского. 4) Церковь Про-
исхождения честных древ, над западными вратами, в смежности с на-
стоятельскими кельями, устроена при царе Федоре Иоанновиче в 1593 
году и возобновлена в 1823 году... 5) Церковь Николая чудотворца, над 
восточными вратами. Здесь ранее (с 1623 года) была церковь в честь Зна-
мения Божией Матери, но она обветшала, и на ее месте построена на-
стоящая в 1834 году с кельями с обеих сторон. 6) Церковь во имя Иоанна, 
патриарха Цареградского, и благоверного князя Александра Невского 
находится во втором ярусе колокольни. Колокольня эта пятиярусная, 
среди ограды с севера. Она построена по проекту архитектора К. А. Тона 
в 1839 году. Высота ее с крестом 44 сажени.

Ограда монастырская, на пространстве 395 сажен, вышиною в 3 1/2 
сажени. Вверху ее, под крышей, амбразуры для пушек и пищалей. Башни 
ее имеют от 12 до 18 сажен вышины. Зодчество обличает работу итали-
анских мастеров».

Як бачимо, суттєві зміни в церковному будівництві Симонового монас-
тиря відбувалися саме за гоголівських часів.

1 травня 1854 р. у листі з Новопетровського укріплення Тарас Шев-
ченко попросив Осипа Бодянського: «Як матимеш час, то піди в Симонов 
монастир і помолися Богу на могилі Гоголя за його праведную душу». 
Шевченко помилився. Насправді Гоголя було поховано в Даниловому мо-
настирі, але є в цих згадках обох великих українців про Симонов монас-
тир щось містично-заворожуюче.

Монастир скасовано у 1923 р., у 1929–1930 рр. бiльшiсть храмiв i 
будiвель знесено.
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собори кремля — можна не сумніватися, що Гоголь відвідав усі собо-
ри, адже Кремль був улюбленим місцем його прогулянок. Він бував тут 
один, і в товаристві Павла Анненкова, Миколи Берга, Олександра Ост-
ровського.

Відомо, що 22 серпня 1851 р. Гоголь разом з Володимиром Назимовим, 
Іваном Снєгірьовим і Михайлом Погодіним дивилися ілюмінацію Кремля з 
бельведера Пашкового дому.

сокольники — історичний район у північно-східній частині Москви 
(тепер — Східний адміністративний округ), де існує лісопарк «Сокольни-
ки». На цій території у тодішньому Сокольничому гаю з ХVІІІ століття 
проходили народні гуляння. Назва — від Сокольничої слободи, в якій 
утримували і навчали соколів для полювання.

Гоголь у кареті дипломата і письменника Свербєєва Дмитра Микола-
йовича (1799–1874) відвідав тут гуляння на початку травня 1842 р., а 
потім — у 1849 р.

7 вересня 1848 р. Гоголь, який після шестирічної перерви приїхав у 
Москву, відвідав степана Шевирьова на дачі в сокольниках.

23 червня 1849 р. Гоголя запросив у Сокольники на свої іменини мос-
ковський губернатор Капніст Іван Васильович (1795–1860), з яким пись-
менник був знайомий з дитинства: «Я был у Вас, любезнейший Николай 
Васильевич, и, к сожалению, не застал. Прошу Вас усерднейше приехать 
завтра 24-го числа в Сокольники обедать к сердечно Вас любящему име-
ниннику И. Капнисту».

Про участь Гоголя в іменинному обіді у Капніста 24 червня 1849 р. зга-
дував Лев Арнольді:

«Гоголь опоздал и вошел в палатку, когда уже все сидели за столом. 
Его усадили между двумя дамами, его великими почитательницами. По-
сле обеда мужчины, как водится, уселись за карты; девицы и молодежь 
рассыпались по саду. Около Гоголя образовался кружок; но он молчал 
и, развалившись небрежно в покойном кресле, забавлялся зубочист-
кой. Я сидел возле зеленого стола, за которым играли в ералаш три 
сенатора и военный генерал. Один из сенаторов, в военном же мун-
дире, с негодованием посматривал на Гоголя.– „Не могу видеть этого 
человека, — сказал он наконец, обращаясь к другому сенатору во фра-
ке. — Посмотрите на этого гуся, как важничает, как за ним ухаживают! 
Что за аттитюда (поза. — В. М.), что за аплон (апломб. — В. М.). И все 
четверо взглянули на Гоголя с презрением и пожали плечам. „Ведь это 
революционер, — продолжал военный сенатор, — я удивляюсь, право, 
как это пускают его в порядочные дома. Когда я был губернатором и 
когда давали его пиесы в театре, поверите ли, что при всякой глупой 
шутке или какой-нибудь пошлости, насмешке над властью весь партер 
обращался к губернаторской ложе. Я не знал, куда деться, наконец, 

не вытерпел и запретил давать его пиесы. У меня в губернии никто 
не смел и думать о „Ревизоре“ и других его сочинениях. Я всегда удив-
лялся, как это правительство наше не обращало внимания на него; 
ведь стоило бы, за эти „Мертвые души“ и в особенности за „Ревизо-
ра“ сослать в такое место, куда ворон костей не заносит!“ Остальные 
партнеры почтенного сенатора совершенно были согласны с его заме-
чаниями и прибавили только: — „Что и говорить, он опасный человек, 
мы давно это знаем“».

Таганська застава — у Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. за-
нотовано: «...Спасская, Таганская застава». Запис зроблено в контек-
сті нотаток про Симонов монастир. За Таганською заставою знаходився 
Спаський монастир.

За часів Гоголя Таганська застава знаходилася у Рогозькій дільниці 
міста. У радянського москвознавця Петра Ситіна читаємо: «В конце ХVІ 
века, когда у современной Таганской площади прошёл Земляной вал, на 
нём появились Таганские ворота — единственные во всей Таганке, через 
которые она сообщалась с местностями за городом».

Назва Таганської площі (тепер — Таганський район) — від Таганської 
слободи ХVІ століття.

Тверська застава (тепер — Тверська Застава площа) — у Гоголевій за-
писній книжці за 1841–1845 рр. занотовано: «Тверская застава». Знахо-
дилася на тверському напрямі виїзду з Москви перед Петровським пар-
ком, влаштованим у 1834 р.: «Тогда вся местность от Тверской заставы 
до Петровского дворца была разделена на участки и отдана желающим 
здесь строиться» (I. Кондратьєв).

Площа у Тверській дільниці міста (тепер — Тверський район). Назва-
на за Тверською заставою, що знаходилася тут у 1742–1854 рр. у Камер-
Колезькому валу. У 1932–1990 рр. — площа Білоруського вокзалу. У 1990 р. 
повернуто назву — площа Тверської Застави.

Тетяни Мучениці при Московському університеті церква (вул. ве-
лика Нікітська, 1)

У гоголівські часи входила до Тверської дільниці Москви: «Татьяны 
Великомученицы, что при Университете на Моховой». Вперше освячена 
5 квітня 1791 р. на честь затвердження університетського статуту у квітні 
1755 р. Церква згоріла у 1812 р., а нову побудовано у 1833–1836 рр. архі-
тектором Є. Тюріним, освячена 12 вересня 1837 р. митрополитом Мос-
ковським Філаретом. У 1918 р. церкву закрили й перетворили в читаль-
ний зал університету, а у 1958 р. тут було відкрито Студентський театр. 
25 січня 1991 р. патріарх Олексій уперше відслужив у церкві молебень, 
віруючим передано її у 1995 р.
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24 лютого 1852 р. в церкві відправили похорон за Миколою  
Гоголем. 

Очевидець писав: «24 февраля 1852 г. в университетской церкви отпе-
вали Н. В. Гоголя, как почетного профессора Московского университета. 
Из церкви профессора университета вынесли гроб на руках. Студенты 
и другие лица несли гроб на руках до Даниловского монастыря. За ним 
шло несметное число лиц всех сословий, которым не видно было конца». 
Пізніше у церкві Тетяни Мучениці відправляли похорон за професорами 
Московського університету Тимофієм Грановським, Сергієм Соловйовим, Ва-
силем Ключевським. У ній хрестили Марину Цвєтаєву.

Трійці у вишняках при свято-Тихоновському богословському ін-
ституті церква (вул. П’ятницька, 51).

У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «На Пят-
ницкой у Троицы в вышняках». В «Алфавитном указателе к плану Пят-
ницкой части» знаходимо: «№ 452. Троицы Живоначальныя, что в ви-
шняках, на Пятницкой ул.».

Уперше згадується у 1642 р. дерев’яною, кам’яний храм було побудо-
вано поруч у 1678 р. Архітектура типова для московського зрілого кла-
сицизму. У 1812 р. храм згорів, було відбудовано у 1815–1824 рр. Освяче-
но у травні 1824 р. митрополитом Філаретом. У 1826–1827 рр. збудовано 
нову чотириярусну дзвіницю — монументальну й величну. Найбільший 
дзвін вагою 16 380 кг відлито за кошти московського купця Самгіна, яко-
го Гоголь згадував у записній книжці за 1846–1850 рр.: «В доме Самгина 
архиепископ Смарагд». Дзвіниця церкви славилася на всю Москву. Зна-
менитий московський дзвонар Костянтин Сараджев згадував: «Долго я 
не мог узнать, откуда доносится этот звук величайшей красоты — и это 
было причиною постоянного страдания... Это была Троица в Вишняках». 
Церкву було закрито у 1922 р. Повернуто православній церкві у 1990 р. 
На території, що прилягає до храму, з 1992 р. розташовується частина 
Свято-Тихоновського православного богословського інституту.

Нині у центральній частині храму здійснюється ремонт після недав-
ньої пожежі.

При церкві працює невелика, але цікава книгарня, та в ній відсутній 
хоча б невеликий твір з історії церкви Трійці у Вишняках. На жаль, це 
стосується багатьох московських храмів, вичерпнi історії яких до цього 
часу не написані або не видані.

Університетської друкарні комплекс на страсному бульварі і вели-
кій Дмитрівці — у Тверській дільниці міста (тепер — Тверський район), 
між Тверською вулицею і площею Петровські ворота. Комплекс універси-
тетської друкарні складався з двох великих корпусів. Головний (редак-
торський) корпус знаходився на Страсному бульварі. В «Алфавитном ука-

зателе к плану Тверской части» зафіксовано так: «№ 458. Типография 
Московского университета, на проезде страстного бульвара» (пізні-
ше — № 10). Тут розташовувалася університетська книжкова лавка, до 
якої Гоголь заходив. Виробничий (друкарський) корпус знаходився за 
рогом на вулиці Велика Дмитрівка (пізніше — № 34). Гоголь бував тут 
у 1842 р., коли друкувалися «Мертвые души», та у 1851 р. До речі, у 
1859–1862 рр. університетською друкарнею управляв Осип Бодянський.

Училище малярства і скульптури Московського художнього това-
риства (тепер — Російська академія малярства, скульптури і архітектури; 
вул. М’ясницька, 21). З 1844 р. розташоване на М’ясницькій: «№ 199. 
Художественного класса живописи и ваяния, Московского общества, 
на Мясницкой ул.». З 1865 р. навчальний заклад отримав права вищого й 
називався Училищем малярства скульптури і архітектури. В училищі вчи-
лися або викладали Олексій Саврасов, Василь Перов, Іполит Пряниш-
ніков, Василь Пукірев, Ісак Левітан, Абрам Архипов, Сергій Коровін, 
Володимир Маковський, Аполлон Мокрицький... З училищем пов’язані 
імена Івана Шишкіна, Василя Поленова, Валентина Сєрова, Аполлінарія 
Васнецова, Сергія Іванова...

Училище знаходилося у будинку Івана Юшкова — генерал-поручика, 
який за часів Катерини ІІ побудував собі чотириповерховий палац на-
впроти колишньої садиби князя Олександра Меншикова. У будинку бага-
то світла, безліч кімнат, вестибюлів, сходів і колонад. Його напівротонду 
добре видно від М’ясницьких воріт.

У будинок Юшкова заходили Гоголь (1851–1852 рр.) і Шевченко (18 і 
20 березня 1858 р.).

Феодора студита біля Нікітських воріт церква (вул. велика Нікіт-
ська, 29) — Гоголь мешкав неподалік у 1848–1852 рр. і неодноразово за-
ходив до неї. Поруч з церквою жив і Бодянський — у Столовому провулку в 
«Арбатській дільниці біля Федора Студита».

Побудована у 1624–1626 рр. патріархом Філаретом. Освячена у 1627 р. 
У 1820 р. тут хрестили Олександра Суворова, батько якого мав будинок 
на Великій Нікітській. Наприкінці XVIII століття Суворов був парафіяни-
ном і опікуном церкви, його батьків було поховано біля вівтаря храму, а 
дошка з їх надгробка зберігалася ще у XIX столітті, коли у церкві часто 
бував Осип Бодянський.

Іван Кондратьєв розповідав у книзі «Седая старина Москвы»:
«У Никитских ворот, близ самой церкви Феодора Студийского, нахо-

дился родовой дом знаменитого героя А. В. Суворова. В церкви Феодо-
ра Студийского гениальный полководец приучал себя читать Апостола и 
при всяком выезде из Москвы никогда не оставлял своих родителей без 
особых поминовений: вся родня князя Италийского похоронена при этой 
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церкви. Он тут и в церкви Вознесения служивал то молебны, то панихиды. 
Московские старожилы, жившие в пятидесятых годах, еще помнили, как 
Александр Васильевич сам, сделав три земных поклона перед каждою 
местною иконою, ставил свечку, как он служивал молебны, стоя на коле-
нях, и как он благоговейно подходил под благословение священника».

Характерно, що саме в церкві Феодора Студита 26 лютого 1911 року 
відбулася панахида, приурочена до 50-річчя від дня смерті Шевченка. На-
певне, її організатори знали, що поет бував тут.

Закрита у 30-х рр. Тоді ж зламали дзвіницю, яку відбудували у 1994 р. 
Богослужіння відновлено у 1991 р.

Ферапонтова книгарня (будинок не зберігся) — знаходилася на Ні-
кольській вулиці, що була центром московської книжкової торгівлі. Це — 
Міська дільниця міста (тепер — район Китай-город), між площами Крас-
на і Луб’янська. Назва — від Миколо-Грецького монастиря. Олександра 
Смирнова згадувала: «в Москве он всякий день ходил к Ферапонтову на 
Никольской». В іншій редакції її спогадів читаємо: «Гоголь ходил почти 
всякий день в лавку Ферапонтова на Никольской, более для приятной 
беседы. Ферапонтов говорил каким-то вычурным языком». Йшлося про 
московського букініста М. І. Ферапонтова, сина відомого книготоргівця 
кінця ХVІІІ — початку ХІХ століть Ігнатія Ферапонтова, про якого навіть 
згадав Іван Кондратьєв у книзі «Седая старина Москвы»: «...В Елизаве-
тинское время, на Спасском мосту один из букинистов начал произво-
дить торг древними книгами и рукописями».

Царицино — у Гоголевій записній книжці за 1841–1845 рр. занотовано: 
«Царицыно, недостроенный дворец Баженова».

Москвознавець Іван Кондратьєв писав про Царицине та палац Баже-
нова:

«Царицыно носило прежде название Черная грязь и принадлежало 
в конце XVII столетия известному любимцу царевны Софии боярину 
князю Василию Васильевичу Голицыну. После ссылки Голицына Черная 
грязь была взята в казну. Впоследствии Петр Великий пожаловал ее ва-
лахскому господарю Дмитрию Константиновичу Кантемиру, наследни-
ки которого продолжали владеть ею до императрицы Екатерины II. По-
чти весь 1775 год государыня провела в Москве. В этом году государыня 
посетила в храмовые праздники большинство славящихся в народе 
церквей, сходила пешком на богомолье в Сергиевскую лавру, посетила 
подмосковные Кусково, Троицкое и др. Жила в Коломенском. Прожи-
вая в нем, она делала нередко дальние прогулки пешком и в экипажах, 
чтоб осматривать местность. В одну из таких прогулок ознакомилась 
она с прелестным местоположением имения князя Кантемира Черная 
грязь и пожелала приобрести его. Имение приобретено у князя Сер-

гея Дмитриевича Кантемира за 25 тысяч рублей и, по указу от 14 авгус-
та 1775 года, переименовано в Царицыно село, а затем уже и просто в 
Царицыно. По покупке Царицына в две недели были возведены легкие 
деревянные постройки, и государыня уже переехала туда в конце июня 
месяца. Екатерина жила там в маленьком домике, состоящем из шести 
комнат, и немедленно поручила архитектору в. И. Баженову постро-
ить в Царицыне в готическо-мавританском вкусе дворец. План этого 
дворца государыня утвердила лично, убавив в нем окна и ширину лест-
ниц. Вместе с дворцом строились также длинные галереи, оперный дом, 
мосты, въездные ворота; все это выводилось из камня во вкусе самой за-
тейливой архитектуры» (виділено мною. — В. М.).

Після Василя Баженова, який звів Хлібний корпус, Малий палац, 
Оперний дім, Кавалерські корпуси, головні мости і знамениті Виноград-
ні ворота, керівництво будівництвом перейшло до Матвія Казакова, який 
створив Великий палац. Інші будови в південно-західній частині та Оран-
жерейний міст через яр біля Хлібного дому побудував уже за Олександра 
І архітектор Іван Єгоров.

Тепер Царицине — архітектурно-парковий ансамбль і садиба на півден-
ному сході Москви, реставровані на початку ХХІ століття.

Шоста контора диліжансів на Тверській вулиці у будинку Яковлєва, 
що забезпечувала рух між Москвою і Петербургом (будівля не збереглася, 
знаходилася на місці нинішнього № 12).

Гоголь двічі згадував про цей заклад у записній книжці за 1842–1851 рр.: 
«На Тверской в доме Яковлева 6-ое заведение экстрадилижансов»; 
«Экипажи, в шестом заведении дилижансов. При Большом театре».

«Яр» — московський ресторан (не зберігся) — відкритий у 1826 р. на 
Кузнецькому мосту французом Т. Яром. У 1830-х рр. його філія з’явилася у 
Петровському парку (тоді — Петербурзьке шосе, тепер — Ленінградський 
проспект, на місці будинку № 32). Оскільки ресторан на Кузнецькому 
мосту невдовзі було закрито, «Яром» стала називатися колишня філія. 
В «Яру» співали кращі московські циганські хори, адже в межах міста їм 
заборонялося виступати. «Яр» був одним з модних і кращих заміських 
московських ресторанів. Про ціни в ньому писали: «Цены непомерные». 
Побутував навіть анекдот: «Бр-р-р, прозяб! Чем бы согреться? — А вот 
меню. Посмотри, и от цен в пот ударит». Разом з тим, ресторан довгі 
роки славився роздольною гулятикою й непересічними гульвісами.

Галахов Олексій Дмитрович (1807–1892), який представляв у Мо-
скві петербурзькі «Отечественные записки», згадував, що наприкінці  
1840-х рр. у Василя Боткіна зійшлися видавець «Отечественных записок» 
Андрій Краєвський і Гоголь: «Боткин предложил где бы нибудь сообща 
пообедать. Гоголь охотно согласился: чего же лучше, — прибавил он, — 
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как не в гостинице Яра, близ Петровского парка? Таким образом, мы 
провели время вчетвером очень приятно, благодаря прекрасной погоде 
и повеселевшему дорогому гостю...»

Ресторан «Яр» згадується у Гоголевих «Игроках», де Іхарєв говорить: 
«Поеду в Москву, пообедаю у Яра».

Про місцевість у районі Петровського парку Гоголю розповідав у листі 
від 6 липня 1844 р. Микола Язиков: «Я уже переехал на дачу... Чувствую 
себя бодрее вне копченого воздуха столицы, хожу все-таки более, чем 
прежде, и хожу все-таки на чистом и свежем воздухе, который почита-
ют лучшим лекарством... Я поселился... за Петровским парком, довольно 
уединенно, а между тем не вовсе пустынно или отшельнично; с моего бал-
кона вижу гуляющую публику; московские розы и лилии мелькают передо 
мною и, так сказать, улыбаются мне».

іV. Будинки та помешкання,  
місцезнаходження яких автору невідомі

Помешкання художника-мариніста айвазовського івана костян-
тиновича (1817–1900), який на початку 1852 р. приїхав до Москви, і 
Гоголь з ним зустрівся.

Будинок арбузова у Трубниковському провулку — в Арбатській діль-
ниці міста (тепер — район Арбат), між вулицями Новий Арбат і Повар-
ська.

У Гоголевій записній книжці за 1842–1851 рр. занотовано: «в Трубни-
ков переулок, в доме арбузова, у служителя Димитрия». У гоголівські 
часи Арбузови жили у Трубниковському провулку, 118.

Про що йшлося в Гоголевій нотатці, не встановлено.

Будинок Фон-Бріна сергія Францевича (1806–1876) — генерал-
лейтенанта, начальника штабу 6-го Піхотного корпусу.

Наприкінці 1851 р., тобто незадовго до смерті, Гоголь взяв участь у обі-
ді в домі генерала. Про це розповів у своїх спогадах живописець і мему-
арист Желєзнов Михайло Іванович (нар. у 1825 р.): «Прямо из дворца, 
часа за два до обеда, Фон-Брин привез нас (Желєзнова та ще якогось Чер-
нишова. — В. М.) в свою квартиру. Его встретил в зале какой-то полков-
ник, высокий, плотный, красивый мужчина, товарищ Гоголя по лицею 
(Гінтовт Олександр Людвигович, Гоголів однокашник по Ніжинській 
гімназії. — В. М.), который объявил, что Гоголь обещался приехать к обе-
ду, если будет хорошо себя чувствовать, а потом, обратясь к Чернышёву, 
присовокупил: „Алексей Филиппович, если Гоголь, паче чаяния, к обе-
ду не явится, то сегодня вечером попросите Мокрицкого (профессора 

живописи в Московском училище живописи и ваяния) передать ему, что 
место, которое он желает получить при детях Наследника, уже занято и 
что ему нельзя получить этого места“. Чернышёву не было нужды пере-
давать Мокрицкому слова полковника, потому что Гоголь сдержал слово 
и к четырём часам приехал к Фон-Брину».

великий афанасьєвський провулок — у Пречистенській дільниці 
міста (тепер — райони Арбат і Хамовники), між Гагарінським провулком 
і вулицею Арбат (недалеко від Національного культурного центру України в 
Москві). Назва — від церкви Афанасія і Кирила.

Будинок домовласника Зикова олександра семеновича, який у Го-
голевій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано так: «в дом Зыкова 
афанасиевский переулок у Николы Явленного». В «Алфавитном ука-
зателе к плану Пречистенской части» знаходимо: «Зыкова Александра 
Семёновича, поручика, в Афанасьевском переулке». Він володів будин-
ком № 484а (не зберігся).

З якою метою Гоголь занотував адресу, невідомо.

Будинок власової анастасії олександрівни в Хлєбніковому провул-
ку — у Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «Настасия 
александровна власова дом в Хлебниковом переулке».

Хлєбніков провулок — у Рогозькій дільниці міста (тепер — район Таган-
ський), між вулицею Сергія Радонежського і Андроньївським провулком. 
Назва — від прізвища одного з домовласників ХVІІІ століття.

Хто така Власова і де саме знаходився її будинок, не встановлено.

Будинок Глєбова-стрешнєва Миколи Петровича — відставного кінно-
піонера, який служив офіцером у інженерних військах кінного строю, що 
призначалися для наведення переправ (у російській армії кінно-піонери 
існували з 1819 р. до 1862 р.). Був розбитий паралічем. 14 серпня 1847 р. 
Гоголь писав про нього графині Луїзі Карлівні Вільєгорській з Остенде: 
«Здесь из ваших знакомых покуда... Глебов-стрешнев, очень добрый 
человек...»

22 жовтня 1849 р. Гоголь відвідав Глєбова-стрешнєва вдома, про що 
є запис у щоденнику професора Московського університету, москвознавця 
Івана Снєгірьова: «Ездил в крестный ход к... Стрешневу, у которого встре-
тился с Гоголем».

Пошуки будинку Глєбова-Стрешнєва не увінчалися успіхом, але дали 
не мало. В «Адресе-календаре жителей Москвы 1852 г.» Карла Ністрема 
знаходимо: «Глебов-Стрешнев Федор Петрович, полковник, Тверская 
часть, у Никитских ворот, собственный дом». В «Алфавитном указателе 
к плану Тверской части» також зафіксовано: «Глебова-Стрешнева Федо-
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ра Петровича, полковника, на Никитской улице». Враховуючи те, що на 
той час у Москві було лише два домовласника з таким прізвищем, можна 
припустити, що Федір Петрович Стрешнєв був братом Миколи Петро-
вича Стрешнєва, а сам Микола Петрович жив на Великій Дмитрівці, бо 
в згаданому «Алфавитном указателе...» числився ще й будинок «№ 414. 
Глебова-Стрешнева на Большой Дмитровке».

Помешкання літератора Дмитрієва Михайла олександровича 
(1796–1866) у будинку корсакової, що знаходився в одному з провул-
ків між Плющихою і смоленським бульваром.

Гоголь бував тут у 1842 р, але ще Борис Земенков зафіксував, що точ-
не місцезнаходження будинку встановити не вдалося.

Помешкання поета, академіка, Гоголевого друга Жуковського василя 
андрійовича (1787–1852), який 6 жовтня 1839 р. приїхав до Москви. 
Як свідчать щоденники Жуковського, 7 жовтня Гоголь у нього обідав: 
«обедал Гоголь». 9 жовтня Гоголь читав Жуковському «Мертые души»: 
«Ввечеру чтение Гоголево».

Не вдалося встановити, де зупинявся Жуковський, але йому могли нада-
ти помешкання в Кремлі, як особі, наближеній до імператорського дому.

Будинок Жданова у Малому Трубниковському (тепер — серпов) 
провулку — у Хамовницькій дільниці міста (тепер — район Хамовники) — 
між вулицею Бурденка і 1-м Неопалимівським провулком.

У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «в Приходе 
Неопалимой купины. Дом Жданова в Малом Трубниковском переул-
ке». Йшлося про будинок, який офіційно числився в Хамовницькій дільни-
ці під № 163 в (не зберігся). Недалеко від нього знаходилася згадана Гого-
лем церква: «№ 144. Неопалимой Купины в переулке Неопалимовском».

Про кого йдеться в Гоголевій нотатці, не встановлено.

Помешкання сім’ї Гоголевого знайомого, художника Моллера Фе-
дора антоновича (1812–1874).

Приблизно 20 жовтня 1841 р. Гоголь написав Моллеру, який знаходив-
ся в Італії, що відвідав його рідних у Москві: «Я был у вас две минуты, 
то есть у ваших». Очевидно, цей візит було зроблено на прохання са-
мого Моллера, з яким Гоголь познайомився у Римі наприкінці 1830-х рр. 
У грудні 1841 р. Олександр Іванов повідомив, що Моллер дякує Гоголю 
за те, що він навідав його родичів у Москві: «Моллер благодарит вас за 
письмецо». На початку 1840-х рр. Моллер написав портрет Гоголя, який 
письменник призначав для посмертної публікації у зібранні його творів. 
У зв’язку з цим Гоголь, який не хотів, щоб цей портрет будь-хто копіював, 
написав 12 червня 1844 р. з Франкфурта матері:

«...У вас есть мой портрет. Спрячьте его в отдаленную комнату, зашей-
те в холст и не показывайте никому. Говорите, что вы его отправили в 
Москву по моей просьбе, словом, что у вас его нет. Копии снимать с него 
никому не позволяйте, ни даже моим сестрам. Это мое желание».

Де жили у Москві Моллери, не встановлено.

Помешкання соллогуба володимира олександровича (1813–
1882) — графа, чиновника з особливих доручень Міністерства вну-
трішніх справ, письменника.

У листі до дружини Володимира Соллогуба, графині Софії Соллогуб 
Гоголь писав 24 травня 1849 р.: «владимира александровича я видел. 
как только узнал, что он в Москве (соллогуби жили в Петербурзі. — 
В. М.), тот же час, несмотря на хворость свою, поспешил к нему».

Володимир Соллогуб — давній і добрий знайомий Гоголя. На початку 
1846 р. Микола Васильович писав йому з Риму щодо повісті «Тарантас» 
(1845): «Я прочёл ваш Тарантас еще с большим удовольствием в печати, 
чем прежде в рукописи. У вас все зреет вместе: и ум, и слог, и наблюда-
тельность, и мысли. Вам нужно только не останавливаться и писать». У 
травні того ж року Гоголь дякував графиню Ганну Вієльгорську за при-
слану книгу Соллогуба «Воспитанница»: «„Воспитанница“ весьма заме-
чательна. Соллогуб идёт вперёд. Литературная личность его становится 
степенней и значительней...»

У жовтні 1849 р. Гоголь знову зустрівся з володимиром соллогубом 
у Москві, про що відомо з його листа до дружини графа від 20 жовтня: 
«Возвратившись в Москву, я застал здесь Владимира Александровича...» 
Того ж дня повідомив про це й Олександру Смирнову: «Вскользь видел гра-
фа Соллогуба, неизменного и того же».

Збереглася також Гоголева записка до Соллогуба, що датована 10 лютого 
1849 р. або 2 березня 1850 р., у якій Микола Васильович запрошував його 
на млинці до графа Олександра Толстого на Нікітському бульварі. На жаль, 
текст з адресою, за якою зупинився у Москві Соллогуб, пошкоджено.

Таким чином, адресу, за якою перебував у Москві Соллогуб, не вдалося 
встановити.

Будинок Улль у Гагарінському провулку — у Пречистенській дільни-
ці міста (тепер — район Хамовники), знаходиться між Гоголівським бульва-
ром і Плотниковим провулком. Назва виникла на початку ХІХ століття за 
прізвищем князів Гагаріних, які володіли тут великою садибою з кінця 
ХVІІ століття.

У Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. занотовано: «...Гагарин-
ский переулок дом Улль».

Про кого йдеться, невідомо.
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Післяслово
Гоголевій записній книжці за 1846–1850 рр. є молитовно-
пронизливі слова про саму суть його особистості та твор-
чості: «Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать 

в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, 
вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама 
любовь будет мне вдохновеньем!»

На мій погляд, у Москві наприкінці 40-х — початку 50-х рр. Гоголь не міг 
надихнутися силою любові, як він того прагнув. Йому смертно бракува-
ло України, щоб «бути в силах зобразити». Засохло коріння, що живило 
його духовною силою, гостро не вистачало материнської присутності, 
живого сонця, що, сідаючи, кидає лагідний вечірній промінь, і боже-
ственної ночі, коли в саду глухо падають у траву яблука, чистого рідного 
повітря, знайомого з дитинства двору та краєвиду, ніжного дівочого співу 
від ставка, солов’їних трелів за вікном. Він любив Москву, але якось тихо 
зізнався: «...Моя бедная душа: ей нет здесь приюта...» Так, не вистачало 
притулку, душевного захистку! Ох, як не вистачало! Син і заплакав гірко 
в останніх словах до матері: «В здоровье моём все ещё чего-то недостаёт, 
чтобы ему укрепиться. До сих пор не могу приняться за труды, как следу-
ет, ни за обычные дела, которые оттого приостановились...» І сам за кіль-
ка днів до кончини у московському одиноцтві попросив у Бога: «Помилуй 
меня грешного. Прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною си-
лою неисповедимого Креста».

Труди великого російського письменника закінчилися, почалася Ві-
чність геніального українця.

Містично-мудрий Гоголь вважав, що в літературному світі взагалі не-
має смерті, і ті, які відійшли, втручаються у справи наші і діють разом з 
нами, як живі. Щодо Гоголя, то це справді так.

Навесні 1852 р. Григорій Данилевський побував на батьківщині пись-
менника і записав, як відреагували там на звістку про смерть земляка: «То 
неправда, що говорять наче він помер, поховано не його, а одного убого-
го старого; сам він, кажуть, поїхав молитися за нас до святого Єрусалиму. 
Поїхав і незабаром знову повернеться сюди».

Гоголь таки повернувся. Назавжди.
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