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Про О. Кониського в науковій літературі писалося не так 
багато. Він був віднесений до другорядних, “фонових” діячів і 
науковцями-істориками, і літературознавцями. Останні, зокрема, 
починаю чи з різко тенденційної “соц іологічн о ї” критики О. 
Дорошкевича у 1924 році, проголосили О. Кониського буржуазним 
опортуністом з “однобокою, консервативною ідеологією”, котрий 
у своїх художніх творах пропагував українофільство й подав “не
гарне, невірне тлумачення соціялізму”1. Знаємо, як легко у недав
ньому минулому навішувались негативні ярлики на історичну особу, 
і як складно, а то й небезпечно було їх знімати. Однак ця постать 
була настільки вагомою, що кожен, хто прагнув глибше дослідити 
громадське і культурне життя України другої половини XIX ст., не 
міг її оминути. Саме так, наприклад, постало зацікавлення особою
О. К ониського як громадського діяча й письменника відомим 
істориком літератури, фольклористом, текстологом М.Є. Сивачен- 
ком, автором розділу про О. Кониського у восьмитомній Історії 
української літератури та ряду пізніших публікацій2, який завжди 
дбав про достовірність фактажу своїх розвідок та виважений підхід 
до історичних явищ.

Найбільш плідним шляхом у вивченні епохи є дослідження і 
введення у наукових обіг документального матеріялу. Такими 
цінними і багатими на красномовні факти були статті й публікації

1 Ол. Дорошкевич. Підручник історії української літератури. К., 1924, с.
134.

2 М. Сиваченко. ‘‘Олександр Кониський”, Історія української літератури: 
В 8 т. Київ, 1969, т. 4, кн. 1, с. 5-25; Його ж. “Повість-хроніка О. Кониського 
“Семен Жук і його родичі”, Радянське літературознавство, 1969, № 8, с. 42-59; 
Його ж. “Олександр Кониський і його проза”, О. Кониський. Вибрані твори. 
Київ, 1986, с. 5-38.
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М. Возняката К. Студинського3. Але неможливо оминути й найперші 
після смерті О. Кониського матеріяли про нього -  виступ М. Гру- 
шевського “Пам’яті Олександра Кониського” та брошура І. Франка 
“Про життя і діяльність Олександра Кониського” (обидва з 1901 
року)4. З цих писань постає особистість неоднозначна й талановита, 
вгадується справжня життєва драма людини цілеспрямованої, 
активної, відданої українській ідеї.

Уважному дослідникові впадає в око та обставина, що для
О. Кониського величезне значення мало спілкування з людьми. Коли 
не було змоги робити це безпосередньо, він писав листи, дуже багато 
листів. Як правило розлогі, докладні, писані без поспіху, не позбав
лені літературної вартості, листи О. Кониського, без перебільшення, 
є золотим матеріялом для дослідника тієї епохи. За словами І. Фран
ка, “...листи наших літературних діячів у тій добі, яку пережив О. 
Кониський, коли б їх зібрати і зберегти від затрати, були б колись 
першорядним джерелом для історії нашого духовного життя. Тим 
більша тут вага листів Кониського, що обіймав думками і зносинами 
найдальші кінці України-Руси і в своїх листах промовляв звичайно 
щиро, без дипломатичної штуки; вони будуть дуже важним джерелом 
до нашої культурної історії”5.

Зараз нашу увагу привернула велика добірка листів (100 
одиниць) О. Кониського до М. Грушевського, які зберігаються у 
ЦДІА України у Києві6. Ця добірка, разом з листами В. Домани- 
цького, С. Єфремова, О. Кобилянської, О. Олеся та інших до М. Гру
шевського, готується нами до друку як складова частина наступного, 
третього тому серії “Епістолярні джерела грушевськознавства” , 
засновником якої є проф. Любомир Винар.

Тексти надзвичайно цікаві насамперед тому, що на рідкість 
інформативні, хоча ця інформація не лежить на поверхні: буває, 
побіжно згадується цілий каскад подій, імен, часом зовсім невідомих.

3 М. Возняк. Ів. Белей і Ол. Кониський. До зв'язків Галичини з Наддніпрянщи
ною в 80рр. XIX ст. Львів, 1928; Його ж. “Ол. Кониський і перші томи “Записок” 
(з додатком його листів до Митр. Дикарєва)”, ЗНТШ, т. СЬ. Львів, 1929, с. 339- 
404; Його ж. “Тринадцять листів Ів. Франка до Ол. Кониського”, Життя йрево
люція, 1927, № 4, с. 84-89; № 5, с. 233-242.

К. Студинський. “Зв'язки Олександра Кониського з Галичиною в рр. 1862
-  1865”, ЗНТШ, т. СЬ. Львів, 1929, с. 271-338.

4 М. Грушевський. “Пам'яті Олександра Кониського”, ЗНТШ, т. XXXIX. 
Львів, 1901, с.1-14; І. Франко. Про життя і діяльність Олександра Кониського. 
Львів, 1901, 36 с.

5 І. Франко. “Олександр Яковлевич Кониський”, Літературно-науковий 
вістниКу 1901, т. 13, кн. 1, с. 116.

6 ЦДІА України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 547, 871.
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При першому читанні цього матеріялу важко позбутися враження, 
що ви стали випадковим свідком розмови двох давніх друзів, і те, 
що вони розуміють з півслова, для вас часто залишається загадковим. 
Тому після прочитання автографів текстів, яке часто можна було 
назвати розшифровкою непростого почерку, довелося у багатьох 
випадках буквально розшифровувати і зміст, щоб прокоментувати, 
“озвучити” ці листи.

Листи відносяться до 1890-х років, і в основному -  до часу 
перебування М. Грушевського у Львові, тобто зі 100 листів лише 11 
писані до вересня 1894 року. Ми бачимо О. Кониського вже в останнє 
десятиліття його життя. Останні сім років були затьмарені важкою 
серцевою недугою -  приступами стенокардії (у той час це називалося 
“грудною жабою”) та іншими хворобами. Через це йому доводилося 
шукати порятунку взимку в теплих краях -  майже щороку О. Кони- 
ський змушений був виїжджати з Києва на південний берег Криму. 
Це було непросто: виїзд зумовлював значні матеріяльні витрати, а
О. Кониський жив досить скромно. У молоді роки він виявив неаби
які юридичні здібності, і хоч погане здоров’я та матеріяльні нестатки 
не дали змоги отримати вищу освіту, працював помічником адвоката 
й непогано заробляв. Мав змогу придбати просторий будинок з 
садом у центрі Києва на колишньому Бібіковському бульварі, 
утримувати чималу сім’ю (у нього було семеро дітей). Але з віком 
він покинув практику, був гласним місцевої думи, а увесь свій вільний 
час, сили, та й чимало власних коштів присвятив громадській роботі, 
письменницькій та науковій праці. Як відзначав Є. Єфремов, О. 
Кониський був чи не першим з українських письменників, котрий 
займався літературною творчістю професійно, а не в уривках часу, 
вільного від службових обов’язків. Його літературний доробок -  
вірші, оповідання, повісті й романи -  є доволі вагомим не лише за 
обсягом, але й за місцем в українському літературному процесі. 
Проте, як пише С. Єфремов, “3 натури своєї Кониський більше здався 
б на громадського діяча. В іншій країні вийшов би з нього може 
неабиякий політичний діяч, що своїм практичним розумом та 
ініціятивою вів би людей громади за собою”7. Загальновідомо, що у 
кінці 1980-х і особливо в першій половині 1890-х років О. Кониський 
був фактично духовним батьком так званої семінарської громади у 
Києві, яку організаційно провадив Лука Скочковський. Той же С. 
Єфремов, вступивши до київської семінарії, почав свою національну 
самоосвіту саме під проводом О. Кониського, котрий гуртував 
молодь, власним прикладом надихав її на політичну і культурну

7 С. Єфремов. Олександер Кониський. Інститут рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. Вернадського, ф. 317, спр. 15, с. 21.
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роботу. Пізніше, вже у 1920-х роках С. Єфремов так згадував О. 
Кониського: “М ожна було з ним розходитись в теоретичних 
поглядах, але не можна було з пошаною не схилятись перед тією 
скарбницею невичерпної енергії та лю бови до рідного краю , 
невтомних задля його заходів. Це й притягало до його молодь. Як 
зразок такої спільної роботи можу назвати перше в Києві постійне 
українське видавництво “Вік”. Воно хоч держалось руками зеленої 
молоді, постало все ж з ініціятиви Кониського та з його участю”8. 
Ось чому так психологічно важко для нього було виїжджати на довгі 
місяці з Києва в Крим, де у той час майже не було земляків чи 
однодумців для спілкування, важко було роздобути інтелектуальну 
поживу.

З листів 1890-95 років спостерігаємо, що взаємини між 
кореспондентами -  О. Кониським і М. Гру шевським -  були дуже 
щирі, дружні, навіть можна сказати -  родинні. Крім ділових 
повідомлень, наприклад, з Криму, Кониський широко провадить про 
обставини свого життя, про природу, яка благотворно впливала на 
нього, нові знайомства, ціни на квартири, про стан свого здоров’я. 
Разом з цим він активно цікавиться станом справ М. Грушевського 
і ширшого українського загалу. Як нам тепер відомо, зокрема, зі 
щоденників М. Груш евського, його зд о р о в ’я також  не було 
бездоганним, зокрема у часи роботи над магістерською дисертацією 
і після переїзду до Львова9. Як бачимо з листів, О. Кониський добре 
знає цю обставину і по-батьківськи турбується про свого молодого 
товариша. Він часто запитує про його здоров’я, при чому не забуває 
повторювати, що воно є не лише особистою справою, “Ви повинні 
що снаги є берегти повсякчас своє здоров’я. Ваше здоров’я -  дорога, 
вельми дорога власність України і найменше нехтованнє і недбаль
ство Ваше про своє здоров’я буде злочинством величезним. Ви 
повинні дбати, щоб і дух, і тіло Ваше раз по раз були світлими -  як 
роса, здоровими -  як вода!”10 -  так вітає він М. Грушевського з новим 
1894 роком. Восени 1895 р., коли М. Грушевський їздив на лікування 
до Дрездена, О. Кониський знову був у Криму. Нудьгуючи від 
самотності, він у листах палко закликає М. Грушевського приїхати 
після європейських клінік відпочити та полікуватися до Криму. 
Навіть сам тон цих листів свідчить про щирість їхніх взаємин: “Ось 
подумайте гарненько, дорогий мій друже!, та послухайте моєї ради,

8 Там самоу с. 25.
9 Див.: М. Грушевський. Щоденник (1888 -  1894 рр.). Підготовка до 

видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Л. Зашкільняка. 
Київ, 1997.

10 ЦДІА України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 547, арк. 474.
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переберітеся хоч на грудень і січень. Скоро Ви напишете, я усе тут 
улаштую Вам, і хату знайду, все, все, що треба, зроблю! Щ ирим 
серцем -  яко друга, яко брата благаю Вас: побережіть своє здоров’я 
та послухайте моєї ради, приїздіть зимовати в Крим!”11.

Щоб “кримська” тема, побіжно зачеплена у нашому виступі, 
не залишилась згаданою надто однобоко, необхідно сказати, що 
навіть у тих умовах діяльна натура О. Кониського не могла бути у 
спокої. Знайомлячись з новими людьми, він особливо радо вітає 
земляків, які виявляю ть національну свідомість, нам агається 
залучити їх до культурницької роботи. Наприклад, у грудні 1895 р. 
він пише М. Груш евському: “Звідсіль два чоловіки  обіцяли 
записатися до Наук[ового] Товар[иства] і дати наукові статті -  один 
про вплив Криму на сухоти, другий -  про виноградну культуру і 
про культуру вина. Але Ви знаєте, що обіцянками у нас і море можна 
загатити; дак тоді скажемо -  гоц!, -  як вискочимо”12. На жаль, таких 
публікацій у Записках Н Т Ш не з’явилося, тому ми покищо не знаємо, 
про кого саме з кримчан йшла мова у тому листі. А ось що писав з 
Криму О. Кониський у березні 1896 р.: “Чи чули Ви, як Севастополь 
визначився? Послав я в редакцію “Крым[ского] Вестника” замітку 
на 25 лютого “Памяти Т.Г. Шевченко”, підписавши звичайним своїм 
псевдонімом. Послав ще за тиждень, написавши обережно, але з 
огнем. Севастопольці, перечитавши її ще в рукописі, прирадили 
торжественну панахиду. 24 надруковали оповістку, а 25 справили в 
соборі справді торжественну панахиду, потім поминки, навіть по
дав хтось з телеграфного] агенства телеграму до “Нов[ого] Време
ни]”. Там її надрукувано на першому місці. До мене теж прислали 
гуртову телеграму по-українськи “щиро дякуємо за теплі слова про 
батька українського слова Т араса ...” . М ожна так і скрізь було 
спорудити панахиду, коли б в українців одеських, київських і інш[их] 
було більш сміливости. Одно слово, татарський Крим сего року 
гучнійш за всіх пом’янув Тараса і в Севастополі, і в Сімферополі, і в 
Ялті. В Ялті ще раз будуть роковини, в більшому гурті”13. Цей уривок 
можна б і не коментувати. Ось яскравий приклад, коли “й один у 
полі воїн”. Фактично, запальна кореспонденція О. Кониського до 
місцевої газети стала поштовхом до справжньої маніфестації україн
ства.

Крім того, О. Кониський був автором низки нарисів Листи з 
Криму, які публікувалися у львівській Зорі й 1896 року вийшли

11 Там само, арк. 494.
12 Там само, арк. 496.
13 Там само, арк. 458.
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окремою відбиткою. У цих нарисах автор знайомить українського 
читача з цим благословенним краєм, не забуваючи наголосити про 
його безпосередній зв’язок з долею України. Дбаючи про інформа
тивність та привабливість для читача не так своєї публікації, як, в 
першу чергу, журналу Зоря, посилає до редакції ряд фотографій 
кримських пейзажів, могили С. Руданського. Однак лише одну з них 
було надруковано.

В цілому, особливо насиченими і цікавими стають листи О. 
Кониського з кінця 1894 р., коли М. Грушевський їде до Львова і 
починає там працювати не просто як викладач, а насамперед, як 
повноважний представник Наддніпрянської України та нового 
покоління її патріотів. І цей переїзд М. Груш евського, і його 
порівняно легке входження у галицькі кола української інтелігенції
-  великою мірою результат попередньої діяльности О. Кониського.

О скільки листи між Л ьвовом  і Києвом мали подолати 
державні кордони, а О. Кониський мав чималий гіркий досвід 
спілкування з жандармами і Росії, і Австро-Угорщини, впадає у вічі 
“законспірованість” багатьох фрагментів тексту. Так, наприклад, 
майже не знайдемо у листах прямо названих прізвищ В. Антонови
ча або О. Барвінського, хоч розмова раз-по-раз дотична до них. 
Натомість вживаються постійні псевдоніми Пасічник та Ратай. До 
речі, Ратай вперше зустрівся нам у текстах листів М. Грушевського 
до О. Кониського при підготовці першого тому серії “Епістолярні 
джерела груш евськознавства” 14. Тоді у ком ентарі, не маю чи 
достатньо аргументів, ми висловили припущення, що це -  псевдонім
0. Барвінського. Тепер це можна стверджувати з певністю. Щодо 
Пасічника, то походження цього псевдоніма В. Антоновича йде від 
законспірованої назви. “Пасікою” назвав О. Кониський у листуванні 
з 0 . Барвінським15 задум поширення української національної роботи 
у Галичині, зокрема через влаштування на посади у Львівському 
університеті українців з підросійської України (значною мірою за 
допомогою посла до Віденського парламенту О. Барвінського). 
Спочатку йшлося про переїзд з Києва до Львова на новостворену 
катедру “всесвітньої історії з особливим оглядом на Східну Европу” 
професора В. Антоновича. Саме його, як основну постать у цьому 
процесі, й називають “Пасічником” у листуванні О. Кониський, М. 
Грушевський, О. Барвінський -  навіть після того, як В. Антонович, 
зрештою, відмовився від переїзду, запропонувавши кандидатуру

14 Див.: Листи Михайла Грушевського. Упорядник Г. Бурлака. Редактор Л. 
Винар. Київ, Нью-Йорк та ін., 1997, с. 54, 56, 57, 290.

15 Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Відділ 
рукописів, ф. 11, спр. 1435/п.98, арк. 66-96.
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свого колишнього студента М. Грушевського16. До речі, О. Кони- 
ський дуже нарікав на таку поведінку В. Антоновича, і поки не 
вирішилося питання з кандидатурою М. Грушевського, гостро 
переживав цю відмову, вважаючи, що вона нищить так важко здобуті 
нечисленні позитиви “нової ери” . Навіть перший важкий напад 
стенокардії, як дізнаємося з листів17, стався у нього саме через відмову 
В. Антоновича їхати до Львова.

Загальновизнаним є той факт, що М. Грушевського назива
ють учнем В. Антоновича. Справді, професор Київського універси
тету, відомий учений, громадський діяч, одна з головних постатей 
Старої громади, -  В. Антонович не міг не вплинути на становлення 
особистості й життєвих орієнтирів М. Грушевського. Але не меншою 
мірою вплинув на нього і О. Кониський -  запальним дієвим патріо
тизмом, реальною працею, стратегічним підходом до вирішення 
завдань, які стояли перед українством. Не дарма О. Кониський з 
гордістю писав до М. Дикарєва в кінці 1894 р.: “А я не хвастаючись 
вкажу хоч на двох своїх годованців (звісно, не освітою годованців 
моїх, а духом, патріотизмом і простуванням, -  обох їх Ви відаєте: се 
Барвінський і Грушевський. Дай їм, Боже, здоров’я доброго да віку 
довгого”18.

Як відомо, Емським указом 1876 р. було, зокрема, заборонені 
українські громади, з того часу вони існували підпільно. Ця обста
вина, та й взагалі пильна увага жандармів до будь-яких проявів ук
раїнського руху, примушувала кореспондентів бути дуже обереж
ними. Б агато  з членів К иївської С тарої гром ади м али сталі 
псевдоніми, відомі лише найближчим однодумцям. І хоч О. Кони
ський та В. Антонович у 1890-х роках формально з різних причин 
вийшли з Київської Старої громади, фактично вони й далі були 
причетні до всіх її основних справ.

Однією з таких справ, котра проте рухалася надто повільно 
й тим також викликала обурення О. Кониського, було створення 
словника української мови19. Як відомо, словникові матеріяли

16 Див. також: М. Грушевський. Щоденник (1888 -  1894 рр.). Підготовка 
до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Л. Зашкільня- 
ка. Київ, 1997, с. 220; О. Барвінський. “Заснованнє катедри історії України в 
Львівському університеті”, Записки НТШ, т. СХІЛ -  СХІЛІІ. Львів, 1925, с. 7.

17 ЦДІА України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 547, арк. 375.
18 Возняк М. “Ол. Кониський і перші томи “Записок” (3 додатком його 

листів до Митр. Дикарєва)”, З НТШ, т. СЬ. Львів, 1929, с. 382.
19 Про невиправдано довготривалу роботу над словником писали у спога

дах Є. Чикаленко, О. Лотоцький, М. Кононенко та ін. Після виходу Словаря 
української мови (1907 -  1909 рр.) залунали голоси про нібито несправедливе при
своєння Б. Грінченком авторства колективної роботи. Ці факти докладно ви
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перейшли до Громади ще з 1862 р. (з часу закриття “Основи”, разом 
з іншими її паперами). Відтоді громадянами продовж увалося 
збирання слів з народних уст, існувала “словарн а ком іс ія” , 
очолювана В. Науменком, яка засідала майже щотижня й перевіряла 
новий матеріял.

Пишучи до М. Грушевського, О. Кониський не забуває 
повідомляти, чи розглядали на черговому зібранні Старої громади 
питання укладання та редагування словника, про запрошення до цієї 
роботи Є. Тимченка та його непрості переговори з В. Науменком в 
кінці 1894 р., про можливу участь Б. Грінченка у заверш енні 
багатостраждального проекту.

Одночасно О. Кониський разом з членами семінарської гро
мади бере активну участь в укладанні словника біографій україн
ських діячів, тобто, всіх більш-менш помітних учасників розвитку 
української культури. У спогадах О. Лотоцького говориться, що ця 
робота проводилася під проводом В. Антоновича, однак, як бачимо 
з листів, О. Кониський, так би мовити, паралельно й дуже завзято 
втілював цей задум у життя. До цієї роботи було залучено чимале 
коло українських патріотів, насамперед молоді. У 1893-94 роках (до 
виїзду у Львів) фактичним керівником цієї роботи був М. Грушев- 
ський. У листах до нього О. Кониський постійно звітує про поступ 
цієї справи, зокрема про кількість написаних ним самим статей. За 
свідченням О. Лотоцького, словник було доведено до літери “О”, 
перший том готувався до видання, але відповідальна за редагування 
людина надто загаялася і зібраний матеріял застарів20. За таких 
обставин не дивно, що так часто нарікає О. Кониський у листах на 
недбальство земляків, недотримання слова, захоплення порожніми 
фразами замість реальної корисної роботи. Тому так гірко звучить 
його іронія на адресу “поштивого товариства” , яке своєю часто 
нещирою поведінкою, бездіяльністю подає молоді поганий приклад. 
“Єдина спасенна річ для “товариства” -  швидше вмерти і з свого 
праха зростити нове товариство, щоб розгорнулося по всій нашій 
землі, та щоб скрізь між товариш ам и був глибоко ідейний і 
моральний зв’язок, щоб люде трималися один одного наче (вибачте 
за вульгаризм) та воша кожуха”21.

Багато здібної молоді за спонукою О. Кониського працювало 
на рівні зі старшими громадянами, такими, як, наприклад, В. Вовк- 
Карачевський, над перекладами історичних праць для видань

світлив С. Єфремов у статті “Як повстав Грінченків “Словник”. На підставі до
кументів”, ІР НБУВ, ф. 317, № 45.

20 О. Лотоцький. Сторінки минулого, ч. 1. Варшава, 1932, с. 170-171.
21 М. Возняк. “Ол. Кониський і перші томи “Записок”..., с. 383.
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“Руської історичної бібілотеки”. У цьому зв’язку О. Кониський не 
раз у листах згадує якогось Дениса. На жаль, нам поки що не вдалось 
дізнатися більш е про цю особу крім того, що його прізвищ е 
Пилипенко, ймовірно, він навчався у Київському університеті на 
юридичному факультеті. Щоправда, у переглянутих нами списках 
студентів його не виявлено. Відомий згодом український діяч О. 
Лотоцький також починав свою громадську та літературну діяль
ність під проводом О. Кониського. Навіть його перша публікація -  
вірш, присвячений Ользі Ранцевій, без відома автора О. Кониський 
передав у львівську Правду, де він і був надрукований.

Доповнюючи багатющу тему “О. Кониський та патріотична 
молодь”, необхідно сказати про його батьківську опіку й допомогу 
багатьом не лише в духовному пляні, але й в реальному житті пора
дами і ділом. З листів бачимо, що він добре знав обставини існування 
своїх м олодих товариш ів, дбав про їхнє працевлаш тування, 
намагався розвинути дух колективізму, взаємопідтримки. Через Луку 
Скочковського, який працював у Консисторії, влаштовано було на 
кращі посади не одного випускника Київської духовної семінарії, 
зокрема, часто у листах згадуються імена Марка та трьох Григоріїв 
(Івановича, Миколайовича й Федоровича) Грушевських -  двоюрід
них та троюрідних Михайлових братів, випускників Київської семі
нарії. Також достовірно відомо, що з допомогою чернігівського 
земського діяча Іллі Ш рага О. Кониський влаштував на кращу 
роботу В. Самійленка, Б. Грінченка. “Перша і головна річ, -  писав
О. Кониський до М. Дикарєва, -  піклуватися про своїх людей, 
вигодовувати їх духом, доглядати їх, дбати, щоб більшало їх, та щоб 
свої люде не бідували, то й примощувати їх скрізь, де можна, на 
посади. Не треба, звісно, сентиментальничати, не треба підлабуз
нюватися до молодіжі, шукаючи собі популярности, а треба працею, 
власним приводом і правдивим, хоч би й не солідним словом 
гартувати молодіж. Нехай буде її й обмаль спершу, але буде вона 
міцна духом, поглядами і думками. На мою думку: підроблятися під 
погляди молодіжи гірш, ніж підробляти фальшиві векселі”22.

22 Там само.


