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(ElizaЬeth Sheffield), яка народила йому 5 дiтей, у тому числi - й 

доньку Mapry, 1769 року народження. 9 квiтня 1795 року, за пiвроку 

до дорожньо"i зустрiчi з Юрiсм Лисянським, Марта Ентонi (Martha 

Anthony) взяла шлюб з компаньйоном батька, молодим комерсантом 

iрландськоrо похоження Х'ю Поллоком (Hugh Pollock) i, як свiдчить 

ресстрацiйний запис у мiсцевiй протестантськiй церквi (First Baptist 

Church in Philadelphia), стала «мicic Потюк» [8]. Саме до капiтана 

Джозефа Ентонi у Фiладельфiю й мав рекомендацiйноrо листа Юрiй 

Лисянський! До речi, отримати цьоrо листа Лисянський мir вiд коrось 

зi сво"iх знайомих анrлiйських морських офiцерiв. 

Родина Ентонi мала ваrомий вплив у свiтських колах Фiла

дельфi"i. Крiм батька-комерсанта, варто згадати йоrо сина Джозефа

молодшоrо, який був визнаним майстром «срiбних справ» i виконував 

замовлення для аристократичних родин мiста, у тому числi- й родин.и 

самого президента США. Крiм того, рiдний племiнник Джозефа 

Ентонi-старшоrо Гiлберт Чарльз Стюарт (Gi\Ьert Charles Stuart) був не 

ким iншим, як видатним американським художником-портретистом, 

автором низки найвiдомiших портретiв Джорджа Вашингтона та 

членiв йоrо родини! Саме у 1795 роцi Стюарт i працював над вiдомим 

портретом президента, який досi прикрашас однодоларову купюру 

Капrтан Джозеф Ентонi. 
Портрет роботи Г.Стюарта, 1794 р. 

США ... ОJже, родина Ентонi, яка 

добрзичливо прийняла у Фiла

дельфi"i нашоrо земляка-мандрiв

ника, була у близьких стосунках з 

родиною Вашингтонiв i мала yci 

можливостi посприяти аудiснцi"i 

Юрiя Лисянськоrо в президента 

Сполучених Штатiв [9]. 

Вiдомо, що Джордж Вашин

гтон та йоrо дружина Марта 

мешкали у Фiладельфi"i у 

звичайному будинку, що нiчим 

не вiдрiзнявся вiд iнших 

будинкiв мешканцiв мiста. Ця 

«резиденцiя» Президента США

не мала жодноi· охорони 

- 125

обслуrовувалася невеликою кiлькiстю прислуги. Часто родина 

Вашинrтонiв робила прийоми для поважних мешканцiв та гостей 

мiста. Сучасник Вiльям Саллiвен у 1834 роцi так зrадував один з 

подiбних президентських прийомiв: «Вашингтон п uдiляв цим 

вiзumaw годину щовiвторка, вiд 

третъоi" до четвертоi· по обiдi ... 

Мiсцем прuйому була вiтшzъия у 

заднiй частuнi будинку, 25 на 30 

футiв довжиною, включаючu 

веранду, що вuходuла в сад. О 

третiй годuнi, або в iншuй час 

протягом чвертi години пiсля 

третъоi; вiдвiдувача npoвoдwiu до 

цiei" вimШiънi, з якоi" тuмчасово 

прибирШlи yci стiльцi. Увiйшовшu, 

вiн бачив ,1'C)'ЖIIIO постать 

Вашиuгтона, одягнеuого в чор11ий 

оксамит, що трим.ав в руках 

трикорн з кокардою, прuкраше

иий по краях чориuм nip 'ям 

завдовжкu блuзько дюйма. У 

Джородж Вашингтон. Портрет

роботи художника Г.Стюарта, 1795 р.

иього булu пря.жки на колiнах та взуттi, а також довга шпага з 

· топко кованuм вiдшлiфова11uм cmШleвu;w лезом. Пiхви шпаги були з 

бiлоi· гладкоi" шкiри. Вiдвiдувача niдвoдwiu [до Вашингтона}, i той 

вимагав, щоб iм 'я гостя було вuмовлене настiльки чiтко, щоб його 

було чутно. Вiн зустрiчав вiдвiдувача гiднuм покл01юм, при цьому його 

руки були розташованi так, щоб вказувати на те, що вiтаиня не 

повинно супроводжуватися рукостисканням. Коли гостi входw,u, то 

вони ставШlи колом уздовж кiмнати. О чвертi на четверту дверi 

зачuЮU1ися ... Вiн починав обхід вiд правого краю i роз.мовляв з ко:жиим  

вiдвiдувачем, звертаючuсь до иъого на iм 'я та обмiнюючuсь кiлькома 

словами. Коли вi11 завершував коло, то повертався на свое попередне 

мiсце. i вiдвiдувачi по черзi пiдходили до нього, кла11ялuся та виходw,и. 

До четвертоi· годuни церемо11iя завершувШiася» [10}. ОJже, немае 

жодноrо сумнiву, що учасником саме тако"i церемонi"i i став наш 

земляк Юрiй Лисянський у жовтнi 1795 року. 




