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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ БРАТІВ ОСИПА ТА ФЕДОРА 
БОДЯНСЬКИХ У ПЕРЕЯСЛАВІ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ 

КОНТЕКСТ

У Переяславській семінарії (з 1817 р. Полтавська духовна 
семінарія) навчалося багато молоді. Тут давали ґрунтовну освіту. 
Випускники в подальшому ставали священиками, вчителями, 
лікарями, професорами і т. п. Не всі вони після закінчення семінарії 
бачили себе в духовному званні, серед таких були і брати Бодянські. 
Осип Бодянський продовжив навчання у Московському університеті 
й став професором цього університету та все життя присвятить 
вивченню слов’янських мов та популяризації української. Його 
брат, Федір Бодянський, після Переяслава навчався в Київському 
університеті, потім вчителював у Лохвицькій повітовій школі на 
Полтавщині, а згодом − був інспектором повітового училища в При-
луках. Так як і його старший брат, присвятив життя фольклорис-
тиці. Якщо Осип досліджував всі східнослов’янські мови, то Фе-
дір – український фольклор: збір, класифікація та систематизація 
народних пісень.

Яким же було їхнє життя у Переяславі? Відразу відмічу, що 
батьки їхні не мали такого матеріального статку, щоб забезпечити їм 
безтурботне життя. Проте це не стало перешкодою для отримання 
ґрунтовних знань.

Так, першим до Переяслава приїхав Осип. Це було восени 
1820 р. Про це дванадцятирічний юнак з містечка Варви написав 
у своєму першому листі додому від 9 жовтня 1820 р.1. Цей лист не 
ввійшов до опублікованих в «Чтенiях вѣ императорскомъ обществѣ 
исторiи и древностей россiйскихъ при Московскомъ университетѣ»2, 
відтак більшість дослідників, спираючись на це джерело, вважають, 
що Осип Бодянський навчався в семінарії з 1821 р.

А в березні 1825 р. Осип написав батькам: «Если будете 
1Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України. Ф. 96. Спр. 60. Арк. 1.
2Письма О. М. Бодянскаго къ отцу (18211846 гг.). Чтенiя вѣ императорскомъ об-
ществѣ исторiи и древностей россiйскихъ при Московскомъ университетѣ. Кни-
га третья (сто шестьдесятъ шестая) / Издана под заведенiемъ Е. В. Барсова. 
Москва: Университетская типография, 1893. С. 166.
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посылать въ Переясловъ подводъ съ харчами, то между прочимъ 
прошу всенижайше прислать денегъ 10 р. на латинскій лексиконъ, 
который мнѣ въ теперешнее время весьма нуженъ, а наиначе при 
переводѣ въ семинарію изъ д. уѣзд. училища и еще 5 р. денегъ; 
инспектору за риторику, въ коей въ продолженіи времени безъ 
хвастовства успѣлъ не худо, а послѣдные деньги тому же инспектору 
можете прислать передъ вакаціями, когда будете присылать подво-
ду». З цього слідує, що до травня 1825 р. О. Бодянський навчався 
у духовному повітовому училищі, а потім перейшов у духовну 
семінарію, яку закінчив у 1831 р., пройшовши повний курс. Федір 
приїхав до Переяслава на навчання у вересні 1825 р. «Федя заведенъ 
въ грамматику ректоромъ 11 числа сего мѣсяца»3. Лист батькам від 
обох синів датований 13 вересня 1825 р. З наступного року сини 
писали листи окремо.

Цікава історія з виправданнями перед батьками за 
рукоприкладство по відношенню до меншого брата. Очевидно, 
що батьки були занепокоєні з цього приводу, особливо мати, ще 
й отримана інформація була від сторонніх людей. На що Осип 
їм відповідав: «не вѣрте дражайшій родитель, никакимъ слухамъ 
о обиженіи Феди, ибо я о его ученіи прилагаю всевожможное 
стараніе и стараюсь его болѣе исправлять, въ чемъ когда-либо онъ 
проступится, болѣе совѣтами и увѣщаніемъ, нежели тѣлеснымъ 
наказаниемъ. Ибо вамъ очень извѣстно, что тѣлесное наказаіе болѣе 
еще ожесточаетъ, нежели исправляетъ проступившаго въ чемъ-
либо; сего же я ни какъ не могу желать никому, а паче Федѣ, какъ 
своему родному брату. И матушка пусть умѣерятъ свой напрасный 
о семъ страхъ и опасенія свои»4.

В усіх листах простежується, що в родині Бодянських не було 
матеріального достатку. Сини постійно просили заплатити хоча б 
частково за житло, нагадували про гроші, які потрібно на харчову 
складку. Осип дуже рідко просив на одяг чи взуття, тільки в тих 
випадках, коли вже зовсім зношувалися, проте часто на книги. Він 
завжди скуповував книги, витрачав на них усі гроші, навіть позичав. 
Зауважимо, що приїхав на навчання він ще дитиною, і в більшості 
свої листів ще перших років, писав про придбання книг: і тих, які 
потрібно для навчання цього року, і таких, в яких буде потреба 
3 Письма О. М. Бодянскаго ... С. 5.
4 Письма О. М. Бодянскаго ... С. 9.
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надалі, та ще й інших – цінних за світоглядними орієнтирами чи 
рідкісними тощо. 

Федір більше в листах згадував про потреби в одязі. І якщо 
старший брат міг віддати свою шапку меншому й не просити в 
батьків натомість іншу, то Федір писав батькам, що в Осипа немає 
теплого одягу і він ходить в одній «шенелішці», що вкривається 
холодним полотном і т. п. Так можемо побачити в чому ходили 
брати: «кобенякъ», сюртук, «полушароварки», «жилетъ», теплий 
сюртук, літні башмаки, «сапоги з юхти» (з шкур великої рогатої 
худоби, коней, свиней, яку просочували березовим дьогтем, щоб не 
пліснявіла та її не псували комахи). Згадується також про прохання 
Осипа закупити шкури для пошиття «тулупа с овечьихъ шкуръ». 
На пошиття такого тулуба потрібно було 8 рублів. Та цього не 
відбулося. 

Додому їздили нечасто. В основному на вакацію (канікули). 
Очевидно, з причин економії коштів. Батьки за ними присилали 
підводу. На дорогу з Варви до Переяслава (сьогодні це півтори 
години на авто) потрібно було два дні. Перша зупинка була в 
м. Прилуки (тут вони ночували в своєї рідні), а друга в м. Яготин. 
Останні роки навчання у семінарії Осип рідко їздив додому, навіть 
і на вакації. Так, на Різдво менший брат Федір їхав додому разом з 
двоюрідним братом Павлом, а Осип залишився у Переяславі.

Аналізуючи епістолярій братів Бодянських, можемо зробити 
попередні висновки. Життя братів під час навчання було нелегким. 
У них були потреби в теплому одязі, вони часто випозичували з 
складки для того, щоб купити папір, чорнило, свічки. Проте вони 
ніколи не скаржилися і були дуже вдячними й люблячими дітьми 
для своїх батьків і наполегливими студентами-семінаристами. Це 
було своєрідне загартування перед майбутніми життєвими трудно-
щами їхньої долі.


