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ВСТУП

Взаємовідносини двох діячів національної культури -  най- 
видатнішого вченого-історика М. Грушевського і найбільшого нова- 
тора-прозаїка М. Коцюбинського -  важлива сторінка в історії україн
ської духовности кінця XIX -  початку XX ст. Ці взаємини засвідчують 
велике єднання світочів нашої духовности, сердечну приязнь та 
глибоку взаємоповагу професора-історика і майстра прози, водночас 
розкривають значення діяльносте та творчосте кожного для україн
ської культури, національного самоусвідомлення народу, “формування 
і уяснення його світогляду”.

Автографи листів М.С. Грушевського до М.М. Коцюбинського 
зберігаються в фондах Чернігівського літературно-меморіяльного 
музею-заповідника М.М. Коцюбинського1, досі повністю вони не 
публікувалися, чекають сприятливих обставин бути включеними в 
загальний корпус видання всього листування до письменника. 
Частково листи зреферовані Й.Я. Куп’янським у “Літописі життя і 
творчосте Михайла Коцюбинського”2. Листи Коцюбинського до М. 
Грушевського знаходяться у відділі рукописів Інституту літератури ім. 
Т. Шевченка НАН України3 (частину з них опубліковано4) та в 
Центральному державному історичному архіві України в Києві5.

1 Чернігівський літераіурно-меморіяльний музей-заповідник М. М. Коцюбин
ського (далі -  4JIMM3K), А-1480 -  1548.

2 Див.: Й.Я. Куп’янський, Літопис життя і творчості Михайла Коцю
бинського. Київ, 1965.

3 Інститут літератури ім. T. Шевченка НАН України. Відділ рукописів, ф. 7, 
спр. 465 -  529.

4 Див.: Михайло Коцюбинський, Твори в шести томах. T. 5 -  6. Київ, 1961 — 
1962; В. Дудко, “Фрагменти епістолярного діялогу (Листи М.М. Коцюбинського до 
М.С. Грушевського) , Дніпроу 1989, №9, стор. 120 -  123; Л. Гісцова, “Листи М. 
Коцюбинського до М. Грушевського”, Записки НТШ, 1992, т. 224, стор. 324 -  372.

5 І.Б. Гирич, “Документи академіка М.С. Грушевського у фонді 1235 ЦДІА 
УРСР у м. Києві”, Архіви України, 1984, №4, стор. 62.
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Тут немає необхідносте широко реферувати листи М. Гру- 
шевського, що публікуються, але на загальні моменти хотілося б 
звернути увагу, наголосити на суттєвому, зробити деякі узагальнюючі 
характеристики -  in brevi.

Співпраця і відповідний “епістолярний діялог” між М. Гру- 
шевським і М. Коцюбинським пов’язані з перенесенням зі Львова до 
Києва в 1907 р. журналу “Літературно-науковий вісник”, розгортанням 
тут діяльносте інших часописів (“Рада”, “Слово”, “Рідний край”, 
“Село”), загалом з піднесенням національно-визвольного руху на 
Наддніпрянській Україні.

М. Грушевський як виразник провідних ідей національного 
руху, організатор видавничої та періодичної справи, як знавець 
української літератури, її основних напрямків і стремлінь глибоко 
усвідомлював значення Коцюбинського-прозаїка, розумів місце його 
творчосте в контексті європейському, світовому, а тому постійно 
запрошував письменника до співпраці, “завжди числив на близьку 
участь” його в “Літературно-науковому віснику”, інших часописах; 
взагалі з огляду на те, що “так мало появляється талановитих річей”, 
просив його свою “літературну продукцію сконцентрувати у “Віснику”, 
не минати часопис і “дальшими творами -  меньшими і більшими”.

Рівно ж М. Грушевський заохочував Коцюбинського до 
активної публіцистичної праці, усвідомлюючи її значення в 
суспільному житті України, її загальнокультурний резонанс. Просить 
надсилати статті на теми суспільні та літературні, листи про загальне і 
українське життя, рецензії, нариси про культурних діячів. В інтересі 
підтримки і розширення видання рекомендує також “зайнятися 
збиранням пронумерати” на “Вісник” тощо.

Завдяки власне цій співпраці у “ЛНВ” і зав’язалося їхнє 
тривале листування, яке продовжувалося до останніх років життя М. 
Коцюбинського (1908 -  1912 pp.). Таке спілкування, публікація у 
“Віснику” оповідань і новел М. Коцюбинського, повісті “Fata morgana”, 
нарешті зустрічі сприяють великій приязні, що переростає в щиру 
дружбу, взаємоповагу, глибоку стурбованість проблемами один одного. 
Зокрема щодо М. Коцюбинського -  постійна турбота про матеріяльне 
становище, фінансова підтримка, виплата гонорарів, надання авансів, 
призначення підмоги (з травня 1911 р. постійної пенсії) від Товариства 
прихильників української літератури, науки і штуки для лікування на 
півдні. При розв’язанні вихідних засад багатьох з цих і подібних 
проблем завжди стояв М. Грушевський як редактор “Літературно- 
наукового вісника”, голова НТШ, член Товариства прихильників 
української літератури, науки і штуки чи голова “Видавничої Спілки”.

Часом запитуємо себе, звідки бралося бажання у знаного 
професора-історика займатися літературною працею, чому на нього 
“нападала сверблячка” до белетристичних писань. Якщо спочатку його



438 ВАСИЛЬ ГОРИНЬ

літературні спроби підтримував І. Нечуй-Левицький, то тепер М. 
Коцюбинський схвально ставився до “доривочних” письменницьких 
спроб М. Грушевського і ці своєрідні “гріхи” автора оповідань робили 
відомому майстрові художньої прози “велику приємність”. Так, М. 
Коцюбинський схвально оцінює артистичність нарису “По світу” 
(1908), радить опублікувати його окремим виданням. А оповідання 
“Пенати” (1910) взагалі зараховує до здобутків автора: “Знаєте, мені 
рідко що так подобається як се оповідання. Воно ворушить багато 
думок, викликає емоції розумового характеру [...] Сим і подібними 
оповіданнями ви безперечно побільшуєте, розсовуєте сферу нашої 
літератури” (із листа від 29. X. 1910 р.).

Про збірку публіцистики “Наша політика” (1911): “тішить мене 
вихід у світ сеї книжки, дуже потрібної в наші часи для широкої 
публіки” (з листа від 25. X. 1911 р.), а про “Культурно-національний 
рух на Україні в ХУІ-ХУІІ віці” (1912): “виглядає так гарно, що я 
почуваю національну гордість” (із листа від 28. V. 1912 р.). М. Коцю
бинський радів виходові у світ “Ілюстрованої історії України” -  
“новорічного подарунку народові”, чекав появи чергового тому “Історії 
України-Руси” тощо.

Даний аспект доповнюють відомості про сприяння М. 
Коцюбинського у підготовці до видання оповідань М. Грушевського 
німецькою (перекладач В. Горошовський, Відень), а також російською 
мовою в перекладі М. Могилянського -  жодна зі збірок не вийшла. М. 
Грушевський також допомагав М. Коцюбинському у виданні його 
книжки “Дебют” (“Видавнича Спілка”, Санкт-Петербург), давав поради 
щодо публікації збірки “3 глибини” (“Молода Муза”), оповідань для 
молоді у видавництві Я. Оренштейна (Коломия).

Із листів М. Грушевського до М. Коцюбинського довідуємося 
про підготовку літературного збірника “3 неволі” (Вологда, 1909), 
деталі рецензування М. Коцюбинським першої поетичної збірки М. 
Філянського, сприяння в публікації в “ЛНВ” першого вірша П. Тичини 
“Ви чуєте, як липа шелестить”, про справи часописів, що виходили за 
участю М. Грушевського. М. Грушевський цікавиться суспільним і 
культурним життям Чернігова, справами видавництв і видавців, 
перекладачів, меценатів, обговорює з М. Коцюбинським пляни мож
ливої співпраці з російськими журналами “Ммсль” і “Современник”, 
що обіцяли серйозно трактувати українські теми і т. п.

Можливо найбільше в листах до М. Коцюбинського М. Гру
шевський зі щирістю звіряється своєму адресатові про гіркі обставини 
галицького суспільного життя, про пережиття ним “тяжкої полоси” 
(йдеться про останній конфлікт Грушевського з управою НТШ у 1910- 
их роках). Спокійний, виважений стиль листів тепер змінюється на 
більш збуджений, імпульсивний, де трапляються такі зізнання, як 
“громадська атмосфера, котра залазить навіть в ті стійкі круги, де я
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обертався досі”; “трудно мені перти протав усяких рожнів”; “тяжкі 
обставини невимовно, і далі не можу того всього на собі нести”...

Як відомо, в цей період М. Коцюбинський був тяжко хворий 
(“астма на ґрунті сердечної вади”), і йому було потрібне постійне 
лікування. М. Грушевський переживає за стан здоров’я українського 
письменника і завжди хвалив “гадку про лікування на півдні”, в Італії, 
радив брати довгу відпустку, сприяв грошовій підмозі, радів, коли М. 
Коцюбинський “приходив до здоров’я”. І Коцюбинський навзаєм 
радить Грушевському берегти сили, шанувати своє здоров’я, бо “се ж 
скарб приватний”: “Будьте здорові і сильні, щоб бадьоро двигать ту 
працю, на яку Ви тільки здатні у нас” (із листа 12.1. 1911 р.).

Кілька штрихів маємо до хвороби В. Гнатюка, з яким у М. 
Коцюбинського були особливо дружні стосунки, про “психічну не
дугу” І. Франка. Багато місця в листуванні займає тема Криворівні, 
куди саме Грушевський і Гнатюк постійно запрошували на відпочинок 
Коцюбинського, якого давно тягнуло “в гори, до гуцулів”. Відвідавши 
цей чарівний закуток Гуцульщини, що надив письменника “спокоєм, 
добрим повітрям, красою”, він згодом зізнається: “Криворівня мене так 
зачарувала, що я цілий рік тільки й марив про неї, навіть у сні бачив її” 
(з листа від 2. VII. 1911 р.); “я все живу згадками з Криворівні, де я 
зазнав так багато хорошого і од людей і од природи” (з листа від 4. VI. 
1911 р.). “Тіні забутих предків” -  це данина великого майстра-живо- 
писця і тим карпатським людям, і природі, і українській літературі.

Влітку 1912 р. Грушевський і Коцюбинський востаннє разом 
відпочивали у Криворівні: обмінювались думками, плянами, вели заду
шевні розмови, але не втамували потреби спілкування. М. Грушевський 
згодом пише: “Мені тепер дуже прикро, дорогий Михайле Михай
ловичу, що живучи так близько, так мало бачилися разом і вже не 
знати, чи будемо мати сю нагоду” (із листа від 10. VIII. 1912 р.). 
Нагода така трапилась восени цього ж року, але уже в Києві, у клініці 
професора Образцова, де лежав тяжко хворий Михайло Михайлович, і 
його кілька разів відвідав Михайло Сергійович. Але тепер розмови 
були іншими...

На особливу увагу заслуговує широка палітра самих імен діячів 
української (і не тільки) культури, якими переповнені листи М. 
Грушевського: І. Франко, Леся Українка, В. Гнатюк, М. Лисенко, Є. 
Чикаленко, І. Шраг, Л. Старицька-Черняхівська, Олександер Олесь, В. 
Винниченко, С. Єфремов, М. Філянський, С. Черкасенко, П. Тичина, М. 
Жук, В. Кричевський, В. Леонтович, П. Лавров (Ю. Тищенко-Сірий), Г. 
Ямпольська, М. Мочульський, М. Могилянський, І. Джиджора, А. 
Верзилов, А. Єнсен, М. Горький, Олександер, Марія і Катерина 
Грушевські... Лише один перелік цих імен говорить про те національне 
духовне підсоння, яке так плекали і оберігали обидва велетні 
української культури.
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Листи закінчуються сердечними привітаннями і щирими 
побажаннями дружині, дітям, поздоровленнями від дружини (окремі 
листи писала саме вона). Грушевський просить Коцюбинського 
навідуватися при проїзді через Львів (“прошу до нас заїхати без 
церемоній”), дружина історика Марія Сильвестрівна дописує: “І я 
також дуже Вас прошу до нас, до Криворівні на якнайдовший час”.

Отже, листи М. Грушевського до М. Коцюбинського носять 
переважно діловий характер, переповнені інформацією про організа
ційні справи, побутові деталі, рівно ж тут багато фактологічного 
матеріялу: в них піднято низку важливих політичних і громадських 
питань, проблем культури і літератури, моментів вельми довірчого 
змісту. Саме листування для обох було великою приємністю, своє
рідним духовним спілкуванням. Адресати високо цінили й поважали 
один одного: літературний талант і новаторський стиль М. Коцюбин
ського; надзвичайну працездатність, аналітичний розум, науковий 
подвиг і широчінь обсервації М. Грушевського. Справді, Грушевський 
писав Коцюбинському, завжди пам’ятаючи про його місце в 
українській літературі й високо цінячи його артистичний смак. 
Коцюбинський бачив в особі Грушевського найбільшого історика 
України, вмілого організатора науки, який поряд з науковою працею 
займався публіцистично-журналістською, культурно-освітньою, видав- 
ничо-громадською роботою.

Листи розширюють наші знання про славні постаті української 
науки і літератури, вони ще раз повертають нас у визначальний період 
українського суспільного життя на зламі епох. Поза сумнівом, епісто- 
лярія дає можливість детальніше відтворити громадські та культурні 
стосунки, уточнити окремі деталі життєвого і творчого шляху історика 
і письменника.

Нижче публікуємо всі наявні листи М. Грушевського до М. 
Коцюбинського з відповідним коментарем. Листи, писані М. Грушев- 
ським, окремі (чи уривки) -  рукою Марії Грушевської, один лист (А- 
1528) написаний М. Мочульським як секретарем Товариства при
хильників української літератури, науки і штуки. Листи писані на 
папері різного формату, частина кореспонденції -  на поштових 
картках. Тексти подані в такій послідовності, як вони зінвентаризовані і 
зберігаються в ЧЛММЗК, що переважно відповідає хронологічному 
порядку. Збережено стилістичні, лексичні та морфологічні особливості 
листів, пунктуація -  за сучасними нормами. Авторські скорочення 
розкриваються у квадратних дужках. При відсутності дат написання 
листів у квадратних дужках подаються дати, встановлені упорядником.

У “Наукових записках” Чернігівського літературно-меморіяль- 
ного музею-заповідника М.М. Коцюбинського (Вип. І. Чернігів, 1996, 
стор. 111-146) були опубліковані листи М. Грушевського до М. Коцю
бинського за упорядкуванням завідувача відділу Музею-заповідника
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Людмили Зелеиської. Віддаючи належне цій публікації, слід від
значити, що в ній відсутні окремі листи, порушено їх хронологію, 
наявні пропуски в тексті, допущено неточності у відчитанні оригіналів, 
подано надто стислі примітки тощо.

Зважаючи на це, а також беручи до уваги, що музейне видання 
малотиражне, нами підготовлено дану публікацію з відповідними ко
ментарями. У підготовці листів до друку брала участь старший викла
дач Чернігівського технологічного інституту Людмила Дудко. Вислов
люємо щиру подяку колишньому директорові Чернігівського літера- 
турно-меморіяльного музею-заповідника Юлію Романовичу Коцюбин
ському за допомогу та сприяння в публікації матеріялів Музею.

ЛИСТИ

№ 1
А-1480 Львів, 19 (6) XII. 1906

Високоповажний Михайло Михайлович!
В листі Вашім до Євгенія Харлампієвича1, которий я бачив 

перед самим моїм виїздом з Києва, писали Ви, що напишете мені до 
Львова ширше про мої пляни й відносини до “Л. Н. Вістника”2. Досі я 
одначе не дістав від Вас ніякої звістки і не знаю, що з Вами й коло Вас. 
Тим часом міцно числю на близьку участь Вашу в “Л. Н. Вістнику”. За 
десять днів вибираюсь я до Києва наладжувати І книжку. Нащо міг би я 
надіятися від Вас? Чи маєте що з белетристики, чи може яку статтю на 
біжучи теми?

Може мали б Ви охоту давати рецензийки на українське ви
дання? До газети може піднялись би Ви давати раз на тиждень або на

1 ... до Євгенія Харламповича... -  Чикаленко Євген Харлампійович (1861- 
1929) -  визначний громадський діяч і публіцист, меценат української культури, земле
власник, видавець. Активний член “Київської громади”, низки організацій і партій, 
ініціятор заснування Товариства українських поступовців (ТУП). Листувався з багатьма 
діячами української культури, в т. ч. з М. Грушевським, І. Франком, М. Коцюбинським 
та ін.

2 ... до “JI.H. Вістника”... -  Літературно-Науковий Вістник -  часопис (1898- 
1906 у Львові, 1907-1914 і 1917-1919 в Києві, 1922-1932 у Львові), заснований за 
ініціятивою М. Грушевського як видання НТШ. До редколегії входили М. Грушевський, 
І. Франко, О. Маковей, В. Гнатюк. Став найвизначнішим на той час літературно- 
науковим журналом. ЛНВ був перенесений до Києва, де всю редакторську працю 
перебрав на себе М. Грушевський; тут місячник відігравав важливу роль єднання всіх 
культурних сил України. У журналі І. Франко і М. Грушевський надрукували багато 
власних літературних творів, наукових і публіцистичних статей, рецензій, оглядів тощо. 
М. Коцюбинський був також постійним автором ЛНВ (низка новел, оповідань, повісті 
“Fata morgana”, “Тіні забутих предків”).

Досі лист писаний рукою Марії Сильвестрівни Гру шевської, дружини 
історика. Далі до кінця писав Михайло Грушевський.
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два тиждні листи з Чернігова про загальне й українське життя.
Маляр М. Жук3 тепер, здається, в Чернігові, і Ви з ним 

бачитесь, може б він узявся зробити якусь вінієту стильову, а не дуже 
кучеряву для київського “Вістника”4, так, що лишилося по тепе
рішньому -  стовбець на зміст книжки, як тепер, иньше можна з 
титулової сторони забрати. Мож видумаєте що?

Сердечно здоровлю Вас.
Мих[айло] Грушевсь[кий]. 

Ви обіцяли також свою поміч по читанню й справлюванню 
рукописей, чи можу числити на Вас усім тепер?

№ 2
А-1481 Київ, дня 3 січня 1907.

Високоповажний Добродію!*
В інтересі розширення нашого видання просимо Вас не 

відмовити нам своєї помочи і зайнятися збиранням пренумерати на “Л. 
Н. Вістник”.

Від зібраних Вами грошей відступаємо 5% на ціль, яку Ви 
вкажете. За разом висилаємо Вам книжку квітків.

З глубоким поважанням
Мих[айло] Грушевський

№ 3
А-1482 У Київі, 10/П. (1)907.

Високоповажний Михайло Михайлович!
Ваша “Просвіта”5 просить нас прислати дарові примірники

3 Жук Михайло Іванович (1883-1964) -  художник, гравер і поет, учень школи 
М. Мурашка в Києві та Краківської Академії мистецтв. Засновник і професор Укра
їнської Академії мистецтв у Києві, професор Одеського художнього інституту. Створив 
портрети українських письменників (І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, Б. 
Лепкий, П. Тичина). Виступав також як поет, автор оповідань, критичних статей, дру
кувався у ЛНВ.

4 . . .для київського “Вістника”... -  Після революції 1905 р., коли відкрилися 
можливості для функціонування української преси, М. Грушевський переносить ЛНВ до 
Києва, з огляду на хворобу І. Франка перебирає на себе всю редакторську працю. В 1914 
р. ЛНВ, як і вся українська преса, був заборонений царським урядом і відновився по 
поваленні царизму в 1917 р. за редакцією О. Грушевського, в 1920 р. закритий 
совєтською владою, поновлений у Львові в 1922 р. й очолив його Д. Донцов. М. 
Грушевський плянував поліпшити художнє оформлення часопису, залучивши до цього 
маляра М. Жука. Див. примітку ч. 3.

* Лист написаний з редакції “Літературно-наукового вісника”, лише підпис 
“Мих. Грушевський” рукою редактора.

5 Ваша “Просвіта”... -  чернігівська “Просвіта” як культурно-освітнє 
Товариство була утворена в 1906 р. Її члени вели велику громадсько-культурну працю,
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“Літ.-Наук. Вістника”, але ми властиво дарових примірників не даємо. 
Натомість просим ми Вас і через Вас “Просвіту”, щоб збирали нам 
передплатників, обіцяючи за се якісь процент. То може б замість 
проценту “Просвіта” дістала від нас даровий примірник “Вістника”, 
коли назбирає хоч 10-тьох передплатників.

Просив я Вас через пана Гнатюка6, чи не маєте готового 
оповідання, та не присилаєте; мабуть й досі не маєте. А хотілось би нам 
дуже.

Для серії біографій наших діячів в “Раді”7, чи не взялись би Ви 
написати коротеньку біографію Д. Шрага8 як громадського й земського 
діяча й депутата І-шої Думи .

Щиро Вам прихильний
М. Грушев[ський]

№ 4
А-1483 [без міста і дати]

[Штемпель нерозбірливо]

Високоповажний Михайло Михайловичу!
Ви нічим не образили нас, попросивши задурно ЛНВ для

організовували читальні, бібліотеки. М. Коцюбинський у 1907-1908 рр. був її головою, 
залучав до співпраці прогресивні національні сили. За розпорядженням губернатора 
усунутий із Товариства. 25. VII. 1911 р. чернігівську “Просвіту” було заборонено.

6 Гнатюк Володимир Михайлович (1871*1926) -  визначний український 
етнограф і фольклорист, організатор національної науки. Секретар НТШ, голова його 
Етнографічної комісії, редактор усіх її видань. Співредактор ЛНВ, директор Української 
Видавничої Спілки. Дійсний член НТШ, член-кор. Російської Академії наук, низки 
інших наукових організацій, з 1924 р. -  академік ВУАН. Видав близько 60-т. 
Етнографічного збірника, Матеріялів до української етнології, низку публікацій у ЛНВ, 
Записках НТШ та ін. Із М. Грушевським В. Гнатюка єднала спільна праця в ЛНВ, НТШ 
та його численних виданнях; був у дружніх стосунках з М. Коцюбинським, з яким вів 
тривале листування.

7 “Рада” -  щоденна українська газета на підросійській Україні, що постала як 
продовження “Громадської думки”. Виходила в Києві в 1906-1914 рр., фінансував її Є. 
Чикапенко при підтримці В. Симиренка і Л. Жебуньова, відомих українських громад
ських діячів. Загальну лінію газети визначало Товариство Українських Поступовців. 
Головними редакторами часопису були Р. Матушевський, М. Павловський, А. 
Ніковський. Зі вступом Росії в Першу світову війну царський уряд закрив “Раду”, яка 
відновилася 1917 р. під назвою “Нова рада”.

8 Шраг Ілля Людвигович (1847-1919) -  знаний громадсько-політичний діяч, 
адвокат. Працював гласним Чернігівської губернської земської управи, 1906 р. був 
послом до І Державної думи, де очолював українську фракцію, одночасно був 
заступником голови Союзу автономістів-федералістів (1905-1906), згодом голови ТУП, 
належав до інших демократичних партій. Член Центральної Ради. Автор статей у 
“Правді”, “Записках НТШ”, “Раді”, тощо. Прізвище І. Шрага постійно фігурує в 
листуванні між М. Грушевським і М. Коцюбинським.

* Лист із редакції “Літературно-наукового вісника”, але на бланку “Просвіти”. 
Остання фраза і підпис рукою М. Грушевського.



444 ВАСИЛЬ ГОРИНЬ

“Просвіти”, але думаємо, що ми не образили й Вас, написавши, що не 
можемо давати дарових примірників. А тим часом в листі Вашім наче 
якийсь ображений тон пробивається. Може бути, що се наше 
суб’єктивне вражіннє. Инакше було би прикро дуже, якби до 
звичайнісіньких речей ділових домішувалася обида. Як знаєте з моєї 
статті в “Раді”, НЛВ має тепер на 600 передплатників меньше, ніж 
треба йому, щоб покрити кошти. Ми звертаємось до всіх земляків, 
просячи притягати передплатників. В тім і до “Просвіти”. Як думаєте, 
що такої пропаганди потрібні дарові примірники, то я скажу прислати.

За [Вологодський] збірник9 я чув тільки, що п. Леся тепер 
виїзжає з Київа на якийсь час, а порядкованням його займеться по 
повороті.

Здоровлю Вас щиро!
Щиро прихильний 
М. Груш[евський]

Дуже цензура нас бере за зуби...

№ 5
А-1484 Львів 2/ІІІ. 1907

Високоповажний Михайло Михайловичу!
Дуже дякую Вам за оповідання10. Воно не застало мене вже в 

Київі і мені переслали його сюди. Нам з Франком воно дуже 
сподобалось, але в III книжку воно ніяк не може увійти, бо я сю книжку 
замкнув ще перед виїздом з Київа, і вона має не задовго вийти. Отже, 
дам його в IV кн[ижку] на перше місце. “Вістник” Вашій “Просвіті” я 
казав послати, а Ви б[удьте] л[аскаві], ширте там його по змозі.

Сердечно здоровлю!
Ваш М. Груш[евський]

Стаття про Шрага, про котру я писав має бути для “Ради” -  на 
оден фейлетон щодо розмірів .

9 За Вологодський збірник... -  очевидно, йдеться про літературний збірник “3 
неволі”, що вийшов у 1908 р. у Вологді (вид-во “Запомога”). У збірнику, який почала 
формувати Леся Українка, надрукована її драматична поема “На руїнах”, оповідання М. 
Коцюбинського “Persona grata”, вміщено поетичні та прозові твори українських 
письменників: Б. Грінченка, Олександра Олеся, П. Капельгородського, М. Чернявського, 
С. Черкасенка, X. Алчевської, Г. Байраченка, А. Кащенка, О. Луцького, І. Липи, І. 
Огієнка та ін.

10 ... дякую Вам за оповідання. -  мова йде про етюд “Невідомий”, твір М. 
Коцюбинського, надрукований у JIHB, 1907, кн. IV, стор. 4-11.

* Лист писала Марія Грушевська. Від слів “сердечно здоровлю” і до кінця 
писав Михайло Грушевський.
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№ 6
А-1485 [Львів], 15/УІІІ.1907

Високоповажаний Михайло Михайловичу!*
Укладаю пляни “Л.Н. Вістника” на будучий рік і хотів би 

заручитись я Вашим оповіданням для перших книжок. Гонорар буде 
виплачений по найвищій нормі, яка буде прийнята для 1908 р., а я -  
між нами -  надіюсь, що її буде можна піднести супроти теперішньої. 
Хочу збільшити також трохи великість книжок -  як дотепер, я досить з 
справи “Вістника” вдоволений.

Щиро здоровлю Вас
Мих[айло] Груш[евський]

№ 7
А-1486 [2/ХІІ. (19)07]

[На поштовій картці зі Львова]

Високоповажаний Михайло Михайлович!
Ви обіцяли на початку року оповіданнє. Може можна його дати 

вже на першу книжку, то значить, прислати в редакцію (в Київ), маєте 
15-20 декабря ст. ст.?

Сповістіть, будь ласка!
Щиро прихильний Ваш М. Груш[евський]

Я на свята буду в Київі: чи не виберетеся й Ви туди?*

№ 8

А-1487 Львів, [грудень 1907 -  січень 1908]

Високоповажаний Михайло Михайлович!
Вибачте, що не відповів скорше. Завтра сподіваюсь піти до 

фотографа і невдовзі післати Вам фотографію. А за оповіданнє що ж 
робити: не наспіло на першу книжку, буду ждати на пізнійшу. Вашу 
прихильність до “Л. Н. Вістника” я дуже ціню і прошу не тільки тоді, 
коли я Вас спеціяльно прошу про оповіданнє, але взагалі, коли 
матимете що -  призначати то до Л. Н. В.

Так мало взагалі появляється талановитих річей, що треба 
бодай що можна концентрувати, а не розділяти на х місць -  принаймні 
тим, хто спочуває “Л. Н. Вістнику”, а не вважає його неприятелем, 
котрого треба поборювати й діскредитувати.

На бланку “Літературно-наукового вісника” писала Марія Сильвестрівна, 
тільки підпис М. Грушевського.

* Цікаво буде знати, як поштівку заадресовано: “Его Вьісокородію Михаилу 
Михайловичу Коцюбинскому Черниговъ Россия Северянская соб. домъ”



446 ВАСИЛЬ ГОРИНЬ

Сердечно дякую за поздоровлення і навзаєм бажаю всього 
найкращого Вам і Вашій родині.

Щиро прихильний М. Груш[евський]

№ 9

А-1488 [Київ, грудень 1907 -  січень 1908]

Високоповажний Михайло Михайлович!
Лист Ваш я дістав у Львові вже перед самим від’їздом і не 

вспів уже відповісти. В Київі я вже четвертий день й ладжу першу 
книжку “Л. Н. Вістника”, котру хочу випустити в перших днях січня. 
Чи можна до того часу дістати від Вас оповіданнє, про яке Ви 
згадували? До рецензії посилаю Вам книжку Філянського1 ; рецензію 
прошу прислати не пізнійше дня 29-30 грудня. Обкладиньки для 
“Вістника” тепер нема вже часу робити; сей проект приходиться нам 
відложити на пізнійше. Рівно ж не можу ще зараз зміркувати, в якій 
мірі буде потрібна Ваша участь в перегляданню рукописів і тому не 
можу ще поставити ніяких умов. Се покаже практика найблизших 
місяців .

Тим часом сердечно здоровлю Вас і прошу помагати в журналі 
й газеті12. Як шкода, що не могли Ви приїхати до Київа. На розстояніє 
все ж так трудно робити!

Вам щиро прихильний 
М. Гру [шевський]

P.S. Адресуйте до редакції “Літ.-Наук. Вістника” (Киев, Прорезная, 
1/20).

11 Філянський Микола Григорович (1873-1938, за ін. відом. 1945 р.) -
український поет, знавець будівельної справи і архітектури. Працював у Полтавському 
історико-краєзнавчому музеї, музеях Харкова, Запоріжжя. Автор наукових праць, видав 
кілька поетичних збірок. У 1937 р. заарештований органами НКВД, загинув за 
невідомих обставин. На першу збірку М. Філянського “Лірика” (1906) на замовлення М. 
Грушевського М. Коцюбинський написав рецензію (ЛНВ, 1907, кн. І), в якій дав 
негативну оцінку творчосте поета (назвав книжку білою пустинею “з піскуватими 
кочугурами віршів”, спостеріг у ліриці певну затемненість образів). Позитивно оцінили 
книжку М. Філянського Олена Пчілка (“Рідний Край”, 1906, № 43), добрим словом 
відгукнувся на збірку Г. Хоткевич (“Українська хата”, 1909, № 10). Саме такі оцінки 
визначили подальшу долю талановитого поета, а критику М. Коцюбинського не в 
усьому можна вважати об’єктивною, не можна переносити її на всю творчість М. 
Філянського.

Досі писано рукою Марії Грушевської, далі й до кінця писав Михайло 
Грушевський.

12 ... помагати в журналі й газеті. -  Мова йде про журнал “Літературно- 
науковий вістник” і газету “Рада”.
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№ 10
А-1489 Львів, 4ЛІ. 1908.

Високоповажаний Михайле Михайловичу!
І не думав я на Вас гніватися, та й не мав за що, тільки, мабуть, 

листи наші розминулись. Я писав Вам там, що знимусь і тепер вже 
справді маю фотографію і вишлю завтра бандеролею.

Писав я в тім листі, щоб, як будете мати оповідання, нам до 
“Вістника” прислали, та взагалі по можности у “Вістнику” свою літера
турну продукцію сконцентрували: мало появляється доброго, а як ще й 
те ділити, то вже зовсім нашому журналу зле. Щодо дарового 
“Вістника” для “Просвіти”, то таки не гнівайтесь, сього року нікому не 
будемо посилати даром. “Симфонію” і “Казку”13, -  передайте п. Жуку -  
ми дякуєм. Просим віршів його і надалі.

Дуже Вам прихильний!
М. Груш[евський]*

№11
А-1490 Львів, [6ЛІІ (1)908].

[На поштовій картці]

“Ні вітру, ні хвилі”14 від Вас, високоповажний Михайло 
Михайловичу; післав Вам лист, просячи “співучасти”, і фотографію (не 
знаю, чи дістали), але від Вас нічого -  а тим часом Вашого оповідання 
дуже і дуже треба.

Ваш М. Г[рушевський]
Пишіть до Львова, я пробуду тут ще днів з 10, потім хочу трохи 

на спочинок на Полуднє.

№12
А-1491 [Львів, 14/У. (1)908].

[На поштовій картці]

А від Вас все ще “ні вітру, ні хвилі”, Високоповажний Михайло 
Михайлович! Чи можна хоч на липень чогось сподіватися? Дуже б нам 
здалося!

Як живете? Я ще цілий!
Щиро здоровлю! Ваш М. Груш[евський]

13 “Симфонія” і “Казка” -  поетичні твори М. Жука, видрукувані в ЛНВ: 
“Казка”, 1908, т. 41, кн. III, стор. 487-490; “Вечірня симфонія”, 1908, т. 43, кн. VI, стор. 
82-83.

Рукою М.С. Грушевського останнє речення і підпис, весь лист писала М.С. 
Грушевська.

14 “Ні вітру, ні хвилі. . .” -  слова із початкових рядків поезії Т. Шевченка 
“Гамалія”: “Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі // Із нашої України!”
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№13

А-1492 [30/VIII (1)908].

Високоповажаний Михайло Михайлович! 
Товариство ім. Шевченка одержало запрошення від Чернігів

ської город[ської] управи15 до участи в юбилею міста через вислання 
депутації. Не відмовте відповісти зараз:

1) чи Ви взяли б на себе обов’язки бути нашим депутатом на 
юбилею?

2) чи сей юбилей не буде мати якогось неприлично чорно
сотенного характеру?

Для скорости адресуйте: Австрия-Галиция, Ясенів Горішний, 
проф. М. Грушевському.

А що, як з оповіданнєм? Чи дістанем його на сентябр?

Сердечно здоровлю Вас!
Ваш М. Грушев[ський]

№14
А-1493 [Київ, 1/ІХ. (1)908].

Високоповажний Михайло Михайловичу!
Будьте ласкаві написати, як держить себе Чернігів, гор[одська] 

управа в юбилейній сворі, чи не скомпроментував себе? Діло в тім, що 
ми хочемо вислати їй привіт ex post*, замість привіту на юбилей.

Коли можна сподіватись від Вас оповідання? Жду нетерпляче.

Ваш щирий 
М. Груш[евський]

Я в Київі і пробуду ще зо 3 тижні.
Поклін Шрагу.

15 ...від Чернігівської город[ської] управи... -  Як голова НТШ М. Гру- 
шевський звертався до М. Коцюбинського з проханням репрезентувати Товариство на 
ювілею м. Чернігова (1000-ліття) -  XIV археологічному з’їзді. М. Коцюбинський 
відмовився від участі в цьому святкуванні. “...Для мене особисто дуже тяжко та й навіть 
гидко брати участь у такому святі державно-поліцейського характеру”; “ювілейне свято, 
як і археологічний з’їзд, вийшло цілком чорносотенне [...], такого яскравого чорно
сотенного характеру свята управа навіть не сподівалась”. (Михайло Коцюбинський, 
Твори в шести томах, т. 6. Київ, 1962, стор. 73, 75. Далі -  Твори).

* Лист писала Марія Грушевська.
* ex post (лат.) -  пізніше.
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№15
А-1494 [Київ, 3/Х. (1)908].

[На поштовій картці]

Високоповажаний Михайло Михайлович!
Вибачте, що не повідомив Вас скорше. “Intermezzo”16 я одер

жав, коректу скажу Вам післати. Спасибі за нього і прошу не минати 
нас і дальшими Вашими творами, меньшими й більшими, які будуть. 
А ми зістанемо Вашими щирими прихильниками і розцінку [нероз
бірливо] будемо старатися зробити яку зможемо вище; “Intermezzo” 
порахуємо по 3 р. 50 к. за сторінку.

Ваш щирий М. Груш[евський]

№16

А-1495 [Львів, 25/ХІ. (190)8, за поштовим штемпелем]
[На поштовій картці]

Дорогий Михайло Михайлович!
Контора повідомила мене, що післали вже Вам коректу 

“Intermezzo”; не гніваєтеся, що я відложив її на І кн. -  для інтересів 
журналу. Можна було помістити в XII, але се гарніше виглядає. Що з 
Вашою більшою повістю? Коли можна її сподіватися?

Я казав післати Вам до рецензії Черкасенка17.
Чи можна се робити й частійше? Чи не мали б охоти писати 

статей на теми суспільні й літературні?
Щиро прихильний М. Груш[евький]

№17

А-1496 [Львів, 13/ХІІ. (19908), за поштовим штемпелем].

Дорогий Михайле Михайлович!
Невимовним сумом наповнив мене і жінку Ваш лист. Знаю сю 

каторжну хоробу і болію душею за Ваші муки.

16 “Intermezzo” -  широковідомий твір М. Коцюбинського, вперше видру ко
ваний у ЛНВ, 1909, т. 45, кн. І, стор. 5-15.

* В оригіналі -  “нашими”.
17 Черкасенко Спиридон Федосійович (1876-1940) -  поет, прозаїк, драматург, 

публіцист, педагог. У літературі дебютував віршами в ЛНВ (1904). Співпрацював у 
“Раді”, протягом 1912-1913 pp. вів у ЛНВ публіцистичний розділ. 3 1919 р. на еміграції -  
в Австрії, Ужгороді, Празі, де й помер. С. Черкасенко перший спробував визначити 
місце М. Коцюбинського в історії української та світової літератури (ЛНВ, 1913, кн. V). 
На його думку, М. Коцюбинський -  “творець високих культурних цінностей”, “чим з 
загальнолюдського погляду оцінюється здібність і гідність нації і її місце серед великої 
сім’ї народів”. На книжку С. Черкасенка -  очевидно, поетичну збірку “Хвилини” (1907)
-  М. Коцюбинський рецензії, про що просив М. Грушевський, не написав.
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Спасибі за обіцянку будучих праць Ваших. І маленька просьба. 
Редакція Чеської енциклопедії (Ottv Slovnic Nauny) просила мене 
дати біографії деко[го] з визначніших сучасних письменників, учених 
etc. українських. Хотів би написати про Вас18 і дати трохи більше 
біографічних дат. Не відмовте, отже, дати маленьку автобіографію 
Вашу -  не тільки самі дати, а дещо і з “еволюції духа”.

Мені літо не удалося, був у горах, але дощі і повени не давали 
спокою й спочинку. Потім було багато ріжного громадського яду. Але 
чую себе на здоровлю добре і роблю багато. Бодай стільки.

Д. Гнатюк движиться 9. Др. Франко фізично як-сяк, і працює, 
але психіка прикра20. Недавно прийшов до мене і на найближчого йому 
чоловіка, що ріжні прислуги йому робив найщиріші, почав розказувати, 
що він його обкрадає etc. А ріжні люди і хапають його непритомні 
слова і пускають межи люде. Невимовно прикро за нього і за людей.

Цілую Вас сердечно!
На свята будемо в Київі.
Жінка Вам шле привіт!

Ваш щирий М. Груш[евський]

№ 18
А-1497 [Київ, 2ЛУ. (1)909].

[На поштовій картці, на звороті фото М. Левицького]

Наскільки утішив мене Євг[ен] Хар[лампійович] звісткою про 
оповіданнє21, настільки засмутив Вашою недугою.

18 Хотів би написати про Вас... -  Щоб виконати замовлення редакції чеського 
енциклопедичного Словника (Оґії Біоупіс Иаипу), М. Грушевський звертався до М. 
Коцюбинського з просьбою дати йому біографічні дані про себе, щось з “еволюції духа”. 
Письменник-новелісг надіслав ученому-історикові стислу автобіографію і в додатковому
28 томі Словника (1909) було надруковано статтю про українського письменника (без 
підпису), в якій використано цей матеріял (М. Коцюбинський, Твори, т. 6, стор. 80-82).

19 Д. Гнатюк движиться -  Ідеться про погіршення здоров’я В. Гнатюка 
зимою 1908 р. У листі до вченого-етнолога від 19. XII 1908 р. М. Коцюбинський пише: 
“Останні звістки про Вас позавчора дістав од проф. Грушевського, який пише, що 
Гнатюк движиться. А отже зараз дістаю Ваші книжки (сердечне спасибі за пам’ять і 
дарунок!) -  бачу, що справді движиться, та щей працює”. (М. Коцюбинський, Твори, т. 
6, стор. 83).

Др. Франко фаично як-сяк... -  мова йде про хворобу І. Франка, частковий 
параліч рук, катастрофічну психічну кризу. Пригнічували письменника і важка психічна 
недуга дружини, скрутне матеріяльне становище. На прохання М. Коцюбинського, про 
хворобу І. Франка написав йому В. Гнатюк, на що письменник боляче зареагував: “Так 
мене вразила ота сумна звістка, що я й сам занедужав і два дні лежав. Та й тепер ні про 
що інше не можу думати [ . . . ] -  і просто серце болить -  і жаль обгортає невимовний [...]. 
Тепер що яскравіше зарисувалась могутня постать Франка і всі його заслуги, ще 
дорожчим став нам той чоловік”. (М. Коцюбинський, Твори, т. 6, стор. 60-61).

21 ... звісткою про оповіданнє... -  йдеться про оповідання М. Коцюбинського 
“Дебют”, опубліковане в ЛНВ, 1909, т. 47, кн. VIII, стор. 193-216.
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Але гадку про Італію хвалю дуже.
Аванс вишлемо. Оповіданнє пришліть сюди. Сердечно здоро

вимо Вас! І бажаємо найліпшого!
Ваш М. Груш[евський]

№19
А-1498 Київ, 8/ІУ. 1909.

Дорогий Михайло Михайлович!
Оповіданнє одержав22, дам до одної книжки (там не буде 2-х 

аркушів), коректу скажу прислати. Крім сього авансу на подорож, 
рахуйте ще на 300 руб. підмоги беззворотної на ліченнє. Я говорив за 
се з Євг[еном] Харл[ампійовичем], теж входить в сю комісію..., що 
завідую сим фондом, і ми настільки певні за иньших, що ви сі гроші 
можете одержати чи від мене (з ЛНВ), чи від Євг[ена] Харл[ам- 
пійовича], коли Вам треба буде збиратися.

Якщо буде Вам наручно перепочити у Львові, то прошу до нас 
заїхати без церемонії, на скільки день Вам буде сподручно.

Вам щиро прихильний 
М. Груш[евський]*

До Чернігова поїхав д. Єнсен23, я дав йому рекомендації до Вас і до 
Верзілова24.

№ 20
А-1499 [Київ, 21/IV. (19)09].

Дорогий Михайло Михайлович!
За кілька день дістанете Ви коректуру, вже без мене -  я 

сьогодня їду. Гроші -  300 р. -  приготовлять Вам на Ваш приїзд через

22 Оповіданнє одержав -  Оповідання “Дебют”. Див. примітку ч. 21.
* До цього листа М. Гру шевський додає свою візитку з допискою: “Михайлу 

Михайловичу Коцюбинському, Земская управа [...] Северянская ул. 3. Михайло 
Грушевський рекомендує д-ра Єнсена з Стокгольму”.

23 Єнсен Альфред (1859-1921) -  видатний шведський історик, популяризатор 
слов’янських літератур, автор книжок про Україну, перекладач поезії Т. Шевченка, 
оповідань М. Коцюбинського на шведську мову, студії про них. Написав монографію 
“Мазепа”, розвідки про П. Орлика та ін., редактор збірника “Українці”. У квітні 1909 р. 
перебував у Чернігові, де познайомився з М. Коцюбинським, переклав і видав збірку 
його оповідань шведською мовою зі вступною статтею, листувався з ним.

24 Верзилов Аркадій Васильович (1867-1931) -  український історик і археолог, 
краєзнавець, педагог, земський діяч Чернігова. Працював у Центральному архіві м. 
Києва, Чернігівській губернській архівній комісії, обирався міським головою, очолював 
гімназію, вів педагогічну роботу в Чернігові. Згодом був науковим співробітником 
Історико-філологічного відділу ВУАН, членом низки комісій, очолюваних М. 
Грушевським. Автор праць з історії Чернігівщини (вів археологічні розкопки в місті), 
спогадів про В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського, біографічних нарисів про діячів 
української науки і письменства.
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Київ, Ви напишіть у Контору, коли будете приїзжати. А аванс перший 
за “Дебют” і решта за “Intermezzo” пошлють Вам у суботу (27) до 
Чернігова.

Ваш щирий 
М. Груш[евський]

Доброго здоровля і всього добра.
Від жінки поклін.

№21
А-1500 [Київ, 27/ІХ. (1)909].

Високоповажний] і дорог[ий] Михайло Михайлович!
Незвичайно було нам прикро, що наші слуги не дали Вам 

милости заночувати у нас! Прикро, що й не сказати. Сподіваємося 
побачитися в Вашім повороті; Ви, будь ласка, напишіть, як будете 
вертати, і чи зможете заїхать. Ми посидимо тепер у Львові (куди їдемо 
завтра-позавтра) досить довго. Ви ж не спішіться з Вашого земного 
раю 5. Коли невелика сума грошей може продовжити Вам побути, то 
напишіть; 100 карб. Вам зараз вишлемо; не знаю, чи зможемо більше 
при теперішнім безгрошів’ї.

В повітрі пахне осіню -  особливо щодо преси. “Слово”26 
припинилося, “Р[ідний] Край”27 припиняється, не знати, як буде з 
“Радою”28. Чи позволите поставити Ваше ім’я між співробітниками 
селянської газети “Село”29, що заріваємо від осени?

Жінка, всі наші шлють Вам привіт.
Я братськи цілую Вас!

Ваш М. Г[рушевський]

25 ... з Вашого земного раю  -  мається на увазі о. Капрі, де літом 1909 р. М. 
Коцюбинський перебував на лікуванні.

26 “Слово” -  тижневик, орган УСДРП, виходив у Києві (1907-1909). Часопис 
редагувала колегія: М. Порш, В. Садовський, С. Петлюра, Я. Міхура; фінансували О. 
Королева, С. Петлюра. Часопис спочатку адресувався українським робітникам і 
селянам, згодом більше уваги приділяв національному життю. Активними 
співробітниками тижневика були: публіцисти Г. Коваленко, А. Жук, Д. Донцов, 
письменники С. Черкасенко, Г. Чупринка, Дніпрова Чайка та ін.

27 “Рідний Край” -  часопис політико-економічного і літературно-наукового 
спрямування. Виходив з 1905 р. у Полтаві, згодом у Києві (1907-1914) з місячним 
додатком для дітей “Молода Громада”, насамкінець -  у Гадячі (1915-1916). Редакторами 
часопису були М. Дмитрієв і Г. Коваленко, з 1907 р. Олена Пчілка; видавець Г. 
Маркевич.

28 Див. примітку ч. 7.
29 “Село” -  ілюстрований тижневик для селян і робітників, виходив у Києві 

(1909-1911) за редакцією М. Грушевського. Співробітниками часопису були М. Гехтер, 
В. Дорошенко, Ю. Сірій-Тищенко, П. Стебницький і М. Шаповал. Тут друкувалися 
також твори М. Коцюбинського. “Село” фінансували Г. Ямпольська й І. Малич. Після 
закриття продовженням тижневика був “Засів” (1911-1912).



ЛИСТИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО М. КОЦЮБИНСЬКОГО 453

№22
А-1501 [Криворівня, 6/УII. (19)01]

[На поштовій картці]

Дорогий Михайло Михайлович!
Спасибі за память! Проспект пришлемо, просимо адреси. 

Благоденствуємо в Криворівні, але за 3 тижні сподіюся бути в Київі 
вже. Ваш “Дебют” в VIII кн., що вийде сими днями. Бажано було б 
щось на кн. XI або XII, то значить -  дістати в октябрі. Коли є надія, 
сповістіть. Всі Вам сердечно кланяються, Вашій В[исоко]п[оважаній] 
Пані і діткам! Цілую!

Щиро прихильний Гр [ушевський]

№22
А-1502 [Київ, 27/ІХ. (1)909].

Дорогий Михайло Михайлович!
Дякую дуже за лист і привіт, переданий через Іллю Люд- 

віговича30. Але дуже засмутив нас звісткою, що Ви знову чуєте себе 
гірше. Треба в будучім році Вам довгої відпустки і спочинку. (Про 
матеріяльну сторону вже постараємося). “Село” йде нічого собі, але 
курчат в осени рахують! Тепер перейшло за тисячу вже досить значно. 
Як потішете його якимсь твором Вашого пера, буде дуже добре -  
особливо на новорічний нумерок! І для ЛНВ добре б на першу книжку 
щось від Вас дістати, то значить на кінець ноября, а титул 
[нерозбірливо].

Досиджуємо вже останні дні в Київі, але мабуть раніш суботи 
не виїдемо. Щирий привіт наш Вашій В[исоко]п[оважаній] Пані, Вам і 
дітям од усіх нас.

Ваш М. Груш[евський]

№23
А-1503 [Львів, 11/ХІ. (19)09].

Ну щож, Дорогий Михайло Михайлович, спромоглися Ви що- 
небудь написати на №1 ЛНВ? Як не маєте готової рукописи, то 
напишіть хоч титул. Як не може поспіти на №1, то все таки титул 
напишіть, бо даю проспект, чекаю нетерпляче -  хоч титула?

Як здоров’ячко Ваше і як себе почуваєте? Ми вже 1,5 тижні у 
Львові, здорові, і я чув би себе добре, якби не бездна роботи і не тяжкі 
та гіркі обставини. Цензура, себто Флоринський31, очевидно, хоче

30 через Іллю Людвиговича -  див. примітку ч. 8.
31 ...себто, Флоринський... -  мається на увазі, очевидно, Флоринський 

Тимофій Дмитрович (1854-1919), російський вчений-славіст, професор, а згодом декан
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доїхати Українців, і доїзжає.
“Рада” дістала кредита на 1910 р. -  буде жити. Добре хоч се 

“Село” йде потроху, доходить до 2000.
Фл[оринський] дуже точить зуби.
Тут -  банисто в атмосфері. Але житє елементарною силою йде 

вперед, хоч і по груді.
Цілую сердечно!

Ваш прих[ильний] 
М. Гру [шевський]

Всі наші кланяються Вам і Вашим дітям.

№ 24
А-1504 [Київ, 4Л. (1)910].

Дорогий Михайло Михайлович!
З новим роком, новим щастєм, здоров’єм і силами! Щоб були 

сильні, здорові і творчі. Чув я, що Вам нездоров’є не позволило 
приїхати до Київа. Жаль, що не вдалося побачитися, подвійно жаль, що 
не здужуєте. Треба на Капрі знову, на довгий час. Приготовляйте собі 
відпустку, гроші найдуться.

“Село” закінчило рік добре, коло 2200 передплатників], ЛНВ 
гірше ніж торік -  на се вплинуло багато причин, між ин[шими], кон- 
фіската 4-х книжок ще й досі не знята.

За тиждень їдемо до Львова, на довгий час. “Fata morgana” 
посилайте до Київа, там її зараз складатимуть. Думав поговорити з 
Вами про виданнє збірки Ваших оповідань, з огляду на конфіскату. 
Тому що відносини “Спілки”32 до “М[олодої] Музи”32а не найліпші,

історично-філологічного факультету Київського університету. Належав до професорів- 
русифікаторів, як цензор виступав проти української мови. У статті “Малорусский язык 
и “украинско-русский” литературный сепаратизм” (“Киевлянин”, 1899) відмовляв у 
праві існування українській мові. Свою діяльність спрямовував на поборення 
українських часописів, що появилися за ініціятиви та участі М. Грушевського, інших 
прогресивних національних діячів.

32 мВидавнича Спілка” -  повна назва “Українська Виданича Спілка”, засно
вана у Львові в кінці 1898 р. за ініціятивою М. Грушевського; найбільше і найдіяльніше 
видавниче товариство, що діяло в Галичині, існувало до 1914 р., видаючи літературу 
двох напрямів: белетристичні твори і популярно-наукові праці. За час функціонування 
Спілки вийшло понад 300 книг. Директорами були М. Грушевський (заступник І. 
Франко), В. Гнатюк.

32а “Молода Муза” -  літературна група “Молода Муза” (П. Карманський, В. 
Пачовський, Б Лепкий, О. Луцький, С. Чарнецький, С. Твердохліб, М. Яцків, М. Руд- 
ницький). Існувала у Львові від 1907 р. до початку Першої світової війни. Мала 
видавництво з однойменною назвою. Об’єднавшись навколо журналу “Світ”, ці митці 
шукали у творчості нових шляхів, засвоювали ідеї, мотиви, форми європейської та 
світової літератури. “Молода Муза” дістала неоднозначну оцінку корифеїв української 
культури: зокрема, І. Франко критикував теоретичні засади молодомузівців, як і твори 
представників цієї групи; Леся Українка і Михайло Коцюбинський захищали модер
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ніяково їй робити вам пропозицію видання в Росії, щоб се не виглядало 
на конкуренцію. Але якби Ви, поладнавши сю справу з “М[олодою] 
Музою” від себе, звернулися до “Спілки” з сею пропозицією, вона б 
стріла її з усякою симпатією.

Сердечно здоровимо Вас і Ваших!
Щиро Вам прихильний 

М. Груш[евський]

До “Л.Н. Вістни[ка]” і “Села” просив би все, що будете тільки мати. 
Дуже і дуже бажане.

№25
А-1505 [7/1. (1)910].

Дорогий Михайло Михайлович!
Сердечно дякую за добре слово і добрі бажання Ваші! Будемо 

чекати нетерпляче “чогось” до “Села” і “Fata morgana”. Але не наси
луйте себе!

Позавчора Вам ухвалено 500 р. на нову подорож на полуднє. Сі 
гроші можете взяти чи просто від Вол[одимира] Миколайовича] 
Леонтовича33 через Контору. Тільки не відтягайте свого виїзду. Не 
запускайте! Сто руб. авансу Контора вишле завтра. Сього року Ваш 
гонорар в ЛНВ 80 р. від аркуша.

Тілько що дістав звістку про недугу Гнатюка. Бережіть себе 
дорогий М[ихайле] Михайловичу]!

Спішу одправити. Від усіх Вам привіти і щирі бажання!
Ваш М. Гр[ушевський]

Прошу Шрага писати до “Села” по юридичним питанням, вплиніть і Ви 
на нього.

ністські пошуки молодої генерації митців, їх намагання включитися в русло 
загальноєвропейського культурного розвитку. В листі до В. Гнатюка від 2. IV 1909 р. М. 
Коцюбинський писав: “Питаєте мене, за що любить мене “Молода Муза”? А хіба я 
знаю. Я сам був би радий, коли б мені пояснили”. (М. Коцюбинський. Твори, т. 6, стор. 
88-89). Тут ідеться про збірку оповідань, що вийшла у видавництві “Молода Муза” (“3 
глибин”, 1909), котра з етичного погляду не повинна була стати на перешкоді виданню 
книжки у “Видавничій Спілці” (“Дебют”, Санкт-Петербург -  Львів, 1911).

33 Леонтович Володимир Миколайович (1866-1933) -  громадський діяч і 
письменник (псевдонім В. Левченко), кандидат права, земський діяч на Полтавщині, 
член “Київської громади” і ТУП, член редколегії ЛНВ у Києві, меценат газети “Рада”. 
Член Центральної Ради; на еміграції жив у Берліні, згодом у Празі, де й помер. Був 
головою Товариства прихильників української літератури, науки і штуки. Ініціював 
надання М. Коцюбинському пенсії. Див. примітку ч. 45.

До листа додається талон про відправлення поштового переказу на 100 крб. 
[22/ІУ. 1910 р.].
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№26
А-1506 [16ЛІ. (1)910].

[На поштовій картці]

Дорогий Михайло Михайлович!
Що чувати коло Вас, як здоров’є, як робота? Я жив, хоч і дуже 

засипаний роботою; давно вже не був так притиснений нею. І маю 
просьбу до Вас. У нас -  ні в мене, ні в бібліот[еці] Шевченка нема 
бюлетенів Чернігівського] археологічного] з’їзда34 -  “Извєстій” його, 
каталога виставки і всього того взагалі, що в Чернігові друкувалося з 
сього з’їзду. Чи не могли б Ви добути для нас?

Вам щиро прихильний 
М. Груш[евський]

№27
А-1507 [Львів, ЗЯІІ. (1)910].

[На поштовій картці]

Дорогий М[ихайле] М[ихайловичу]!
Я писав Вам, але мабуть не дістали. Як Ваше здоров’є? Чи 

“Fata morgana” буде скоро, чи що-небудь її задержало? Мені треба 
знати, щоб розположитися з матеріялом. В №14 “Села” йде Ваш 
портрет і статейка про Вас. Не могли б Ви чого-небудь хоч зовсім 
невеличкого і непрофесійного для того №? Як є, то пришліть сюди.

В Київі буду на святах.
Ваш щирий 

М. Г[рушевський]
Всі кланяються Вам і Вашим.

№28
А-1508 Львів, [7/IV.( 19) 10].

[На поштовій картці]

Дорогий Михайло Михайлович!
Ви дійсно не згадали про “Село”, але я не толкував инакше 

цього умолчанія, ніж як Ви пишете. Який жаль, що хоруєте; 
вибирайтеся скорше нарешті сюди! “Спілка” ухвалила друкувати 
збірку Вашу (по 25 кар. від аркуша формату 1 серії), треба буде щоб 
поглянули, що нецензурне Вам прислали тоді на розсмотреніе. В

34 ... Чернігівського] археологічного] з ’їзду... -  Йдеться про XIV архе
ологічний з’їзд, що відбувся 1908 р. в Чернігові у рамках ювілею міста. На прохання М. 
Грушевського М. Коцюбинський надіслав йому: “Труды предварительного комитета”, 
“Труды комиссии, вып. VII” і “Каталог выставки”, більше на той час нічого не вийшло. 
(М. Коцюбинський, Твори, т. 6, crop. 159-160). Див. також примітку ч. 15.
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Галичині б не продавали до 1/1.
Книжки, спасибі Вам, дістав, дуже дякую; напишіть, що 

витратили на все? Саме виїзжаємо до Київа -  на місяць. Туди пришліть 
і “Fata morgana”, як скінчите. А Шраг до “Села” так і не написав 
нічого!

Поздоровіть від нас усіх Ваших.
Ваш щирий М. Г[рушевський]

№ 29
А-1509 [Львів, 21/V. (1) 910].

Дорогий Михайло Михайлович!
Жаль, що не прийшлося побачитись в Київі. Може загостите до 

нас в дорозі у Львові? Ми пробудемо тут безвиїздно 2 місяці.
По одержанні Вашого листа я сказав післати 100 p., але се не 

остаточна розплата, буде Вам ще щось слідувати. Коректу, якщо не 
встигли Вам післати до Чернігова, то, б[удь] л[аска], прочитайте в 
Київі.

Рівно ж щодо збірки: “Вид[авнича] Спілка” взамін того, що 
викинеться з огляду на цензуру (се Ви Павлом Фил[иповичем] 35 
нашим в Київі розвідайтеся, що треба викинути), просить Вас дати нові 
річи. Може б і “Fata morgana”, II? Якщо буде нових річей багато, я 
думаю, можна буде трохи підвищити гонорар Ваш.

Сердечно витаємо Вас і родину Вашу.
Ваш щирий М. Грушев[ський]

№ 30
А-1510 зла. (1)910.

Дорогий Михайло Михайлович!
Незвичайно прикро, що не міг я сим сповнити Вашого бажання

-  щоб оповіданнє Ваше пішло ціле до одної книжки. З технічних 
причин все було неможливо. Вмістити в одну книжку 65 сторін[ок] 
одної річи се для “Л. Н. Вістника” tour de force*, котрий можна 
виконати заздалегідь приладивши до сеї книжки самі короткі річи; так

33 Лавров Павло Пилипович (Тищенко Юрій, псевд. Юрій Сірий) (1880-1953)
-  видавець, книгар, публіцист, автор оповідань, популярних видань. У 1907-1918 pp. у 
Києві вів справи “Видавничої Спілки”, НТШ, ЛНВ> газет “Село”, “Засів”, завідував 
книгарнями НТШ в ряді міст України; заснував видавництво “Дзвін”, був спів- 
засновником інших видавництв. У 1919 р. переніс свою діяльність до Відня, згодом мав 
видавництва і книгарні в Чехословаччині, у CLLLA (з 1949 p.). Усього видав близько 200 
назв книг. Був довіреною особою М. Грушевського в Києві, по суті, відав там усіма 
справами професора, його “права рука в київських ділах”. Займався виданням збірки 
творів М. Коцюбинського “Дебют” (1911).

* Tour de force (франц.) -  вчинок, що засвідчує велике зусилля, відвагу.
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торік я зробив для Винниченка “Чужих людей”36. Якби Ви заявили се 
своє бажаннє заздалегідь, я б відложив Ваше оповіданнє до IX 
кн[ижки], і зробив би як Ви хотіли. А тепер, коли вже книга кінчилася 
це неможливо було ніяк зробити -  хоч як мені се прикро!

Ви перехорували си дні по слабості плоті Вашої, а ми відхо- 
рували таки фактично гнусний вчинок Київського губернатора, що за 
мою статтю посадив під арешт д. Ямпольську37 і тільки на 5[-ий] день 
Павло Филипович викупив її буквально, як викупали й оброків за 300 
рублів, по довгих переговорах. “Село” прийдеться, очевидно, закрить, 
адміністрація наважилася не дати йому жити. Та й взагалі, не маючи 
навіть моральної піддержки від громадянства нашого, трудно мені далі 
[перти] против усяких рожнів38, які поставилися на мої видання.

Дуже жалкували ми, що не довелося побачитися на святах і 
тепер. Дуже і дуже раді будемо Вас бачити у себе в Криворівні. Ми 
виїдемо туди коло 20/УІІ н. ст. і пробудемо весь серпень і частину 
вересня. Треба тільки списатися, щоб Вам були коні на станції.

Ваш щирий М. Грушевсь[кий]

І я також Вас прошу до нас, до Криворівн на якнайдовший час.
До милого побачення

М[арія] Грушевсь[ка]39.

36 Винниченка “Чужих людей...” -  П’єсу В. Винниченка “Чужі люде” 
вперше опубліковано і вміщено в одній книжці часопису JIHB (1909, т. 48, кн. X). 
Винниченко Володимир Кирилович (1880-1951) -  визначний український письменник, 
політичний діяч, активний учасник боротьби за незалежність України. У 1917 р. був 
серед провідних творців УНР, один з керманичів Центральної Ради, голова її Уряду -  
Генерального секретаріяту, з 1918 р. очолив Директорію. Емігрував за кордон, де 
видавав газету “Нова доба”, написав трьохтомну працю “Відродження нації”, 
“Революція в небезпеці”. У 1920 р. повернувся на Україну, скоро знову виїхав за 
кордон, поселився у Франції, де прожив до останніх років. В. Винниченко є автором 
численних оповідань, повістей, романів, драм. Літературну творчість письменника 
позитивно оцінили І. Франко, Леся Українка. Взаємини Винниченка з Грушевським 
були часом напруженими, особливо під час спільної діяльности в Центральній Раді. Все 
ж М. Гру шевський високо оцінив письменницький талант В. Винниченка, 
видрукувавши в газеті “Село” (1909) найкращий на той час нарис про нього.

37 Ямпольська Анна Платонівна -  добра знайома М. Гру шевського з юності, 
напевно, сестра його однокласника по Тифліській гімназії Володі Ямпольського. Жила в 
Тифлісі, в 1891 р. переїхала до Києва, і в травні цього року М. Грушевький мав думку 
свататися до неї. Пізніше вони листувалися, М. Грушевський намагався схилити А. 
Ямпольську до “української справи”. Брала активну участь у громадській роботі, 
зокрема у підготовці біографічного словника українських діячів, допомагала в догляді за 
О.Я. Кониським в останні роки його життя, який заповів їй своє майно і рукописи. Стала 
меценатом, підтримувала видання української ілюстрованої газети “Село”, певний час 
виступала її формальним редактором.

38 ...против усяких рожнів -  М. Грушевський перефразовує початковий 
рядок поезії І. Франка “Semper tiro!” -  “Против рожна перти..

* Далі дописала Марія Грушевська.
39 Грушевська Марія Сильвестрівна (дівоче правище Вояковська; & X I 1868

-  19. I X 1948) -  дружина М. Грушевського, його однодумець і помічник, родом із села
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№ 31
А-1511 Криворівня, 9(22)/VII( 1 )910

Дорогий Михайло Михайлович!
Не дивуєтесь мабуть, що так довго Вам не писав, коли до Вас 

доходили вісти про львівські події40, прикрий бурхливий час, -  хоч маю 
те переконаннє, що являється він кроком наперед в українськім життю.

Другий день я в Криворівні, і на початок спішу писати до Вас, 
щодо маршруту. Не знаю, чи знаєте Ви дорогу сюди? Якщо їхатимете 
через Угорщину, то не треба заїздити до Львова, тільки просто на 
Kövösmez (се гранична станція), і за нею третя станція Ворохта, з 
котрої вже їдуть до нас кіньми; я думаю, що се буде для Вас краще ніж 
їхати на Відень. Якби поїхали на Львів, то теж їдьте на Станіславів і 
Ворохту, се ліпше.

Наперед напишіть телеграму “Zabie Issak Gärtner wyszlit firn do 
Worochty”* (телеграму можна по-руськи, латинськими буквами), щоб 
вислав Вам коней до Ворохти: чи що wtorok poudne, або що він мусить 
звечера післати, а в Ворохті коней не завсіди можна знайти. І нам 
напишіть. Ми ждемо Вас дуже радо.

Павло Фил[ипович] писав Вам, що з Вашою книжкою робить 
цензура? Жаль упускати “Intermezzo” особливо, але, мабуть, прий- 
деться, бо риск. Котре дати на початок (але не “Fata morgana”), думаю? 
Ви написали йому?

Вам всі кланяються і ждуть!
Ваш щирий М. Грушев[ський]

Розуміється заїздіть просто до нас, се місце зветься Бережниця (в Кри
ворівні).

Підгайчики Зборівського повіту на Тернопільщині. Громадська і просвітня діячка, 
педагог, перекладач, співробітник ЛНВУ автор літературознавчих і театрознавчих 
статтей. 1887 р. закінчила Львівську вчительську семінарію, учителювала, наостанку 
була вчителькою першої міської жіночої виділової школи ім. королеви Ядвіги у Львові. 
Була з чоловіком у засланні до Симбірська, Казані та Москви. З 1917 р. член 
Центральної Ради і Театральної ради, увійшла до президії товариства “Український 
національний театр”. Належала до Української трудової партії. Емігрувала разом з 
родиною в 1919 р., у 1924 р. повернулася до Києва. Залучалася до громадської праці, 
роботи в установах ВУАН. Була почесним вченим історично-філологічного гуртка при 
київському Домі учених (1942). Підготовила ширшу розвідку “Причинки до історії 
руської штуки в давній Польщі” (1903). Упокоїлась у Києві й похована на Байковому 
кладовищі поряд з могилою чоловіка. У 1995 р. відбулося символічне перепоховання її 
праху до могили М. Грушевського.

40 ... вісти про львівські події... -  йдеться про відомі патріотичні 
заворушення студентської молоді у Львові 1910 р. М. Грушевський мав безпосереднє 
відношення до цих подій, адже його виступ у Львівському університеті на захист 
української мови значно спричинився до зростання національного самоусвідомлення.

* Жаб’є, Ісаак Гертнер: вишліть фіру [воза] до Ворохти... вівторок полуднє.
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№32
А-1512 [Криворівня, 4/УІІІ. 1910]

Дорогий Михайло Михайлович!
Я мав від Вас з Капрі лист з 7 (20)/УІ, потім картку з 8(21 )/\Т[, 

нарешті сьогодні прийшов лист, післаний Вами вдруге на адресу д. 
Гнатюка. Я писав Вам 9(22)/УІІ, зараз по приїзді до Криворівні*. Не 
знаю, чи застане Вас отся картка ще в Капрі, але на всякий випадок 
посилаю.

Ждем Вас! До побачення!
Щиро прих[ильний] М. Гр[ушевський]

№33
А-1513 Львів, 22/Х [4]ХІ. (1)910.

Дорогий Михайло Михайлович!
Така жалість, що Ваш лист пропав! Дійсно останніми часами 

листи мої й до мене так часто пропадають, що приходиться просити 
писати до мене закладним, аби на мене не спадало потім підозрінє 
негречности.

Сум глибокий обняв нас, коли прочитали про всі ті сумні 
пригоди, які упали на Вас і припинили Ваші пляни артистичні. Ах, 
горе, горе! А що ж є Ваших ялтинських путешеств, про які Ви мені 
оповідали? Чи виходить що-небудь конкретне з цих обіцянок?

Павло Филипович дійсно чи забув, чи аж тепер розвідався, що 
всі три оповідання арештувала петербурзька цензура. Для мене самого 
се було несподіванкою, бо я ж на те тільки й умовився з Петербургом, 
аби провести інкріміноване оповідання. Коли ж не можна їх провести 
через Петербург, тоді нема чого взагалі друкувати в Петербурзі сеї 
книжки: в Київі надрукуємо її скоріше і дешевше [закреслено].

Тепер, отже, коли справа для мене ясна, зараз напишу Павлу 
Филиповичу, щоб друкував. Хіба якби була небезпека, щоб... 
[пропущено] сих трьох оповідань цензура може з’їсти книжку в Києві, 
прийшлось би друкувати її в Петербурзі, але се досить неймовірно, 
назвати книжку справді найліпше першим оповіданням, т. зв. “Дебют”.

Ми также по повороті з Криворівні пережили сумні хвилі з 
приводу смерти нашого швагра О. Левицького в Скалі, в домі котрого 
Марія Сильвестрівна виросла, і котрого вся її сім’я любила сердечно. А 
до того сумні враження від нашого громадського і політичного життя, 
правдивого погрому, заданого нашому студенству і всякі иньші

* “Там писав я Вам маршрут до нас: на Пешт, на Кбубзшег, відти на Ворохту, 
звідти кіньми; коні замовте прислати до Ворохти наперед -  напишіть Ісааку Гертнеру в 
Жаб’ю. Ми живем в Бережниці, на початку Криворівні від Жаб’я” -  примітка М.С. 
Грушевського.
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справи41. Ну, але наша Галичина ранійше чи пізнійше своє візьме; 
шануймо своє здоровля і сили, аби якнайдовше могли служити їй і 
всьому суспільству нашому .

Спасибі за добре слово про “Пенати”42. Зовсім справедливо 
кажете, що збірничок треба видати не по-українськи, а якоюсь чужою 
мовою насамперед. Се я й сам відчуваю. Та для мене се трудненька 
справа, бо в белєтристично-видавницьких кругах не маю ніяких 
зв’язків.

По Вашім від’їзді написав я ще одне оповідання, найдовше з 
усіх, іще ж по приїзді до Львова. Як бачите, сверблячка на мене була 
напала, але тепер я так запрігся в щоденну роботу, що не можу взятися 
налагодити їх до друку.

Вас після того, що Ви написали, не смію просити приготувати 
що-небудь на перші книжки, та й Ви певно і без прошенія се зробите, 
як будете мати якусь змогу.

Сердечно цілую Вас і присилаю привіт Вам і Вашим від Марії 
Сильвест[рівни], Колюні43 й себе.

Ваш Мих[айло] Гру [шевський]

41 ... всякі иньші справи -  див. примітку ч. 40.
* Досі писала Марія Сильвестрівна Грушевська.
42 ... добре слово про “Пенати” -  “Пенати” -  оповідання М. Гру шевського, 

яке схвально оцінив М. Коцюбинський. Опубліковане в ЛНВ (1910, т. 51, кн. IX). У 
листі до вченого від 16(29). X. 1910 р. письменник писав: “Прочитав “Пенати”. Знаєте, 
мені рідко що так подобається, як се оповідання. Воно ворушить багато думок, викликає 
емоції розумового характеру, коли можна так висловитись. Правда, яку владу має над 
нами колишнє, предками пережите! Як міцно тримають нас у полоні наші ж таки речі! 
Се незвичайно інтересна тема і як добре, що Ви порушили її. Сим і подібними 
оповіданнями Ви безперечно перебільшуєте, розсовуєте сферу нашої літератури. Я вже 
не кажу, що читаються “Пенати” з таким інтересом, що годі одірватися од книжки. 
Таких оповідань ніхто з нас не напише, бо не зуміє. І се правда. Уявляю собі, яке вра
ження мусить зробити цілий томик таких оповідань, зв'язаних одною філософською 
ідеєю, і заздрю Вам.” (Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Відділ 
рукописів, ф. 7, спр. 465-529; далі -  ІЛІЇІ. Від. рукописів).

43 Колюня, Кулюня -  Грушевська Катерина (21. V I1900-30.1111943) -  доч
ка, помічник Михайла Грушевського в науковій роботі. Етнолог, соціолог, культуролог, 
фольклорист, перекладач. Як учена сформувалася в Українському соціологічному 
інституті у Відні (1919-1924). Після повернення на Україну працювала науковим 
співробітником Катедри історії українського народу, ученим секретарем Культурно- 
історичної Комісії та Комісії історичної пісенности Науково-дослідної Катедри історії 
України ВУАН (1925-1930), незмінний редактор часопису “Первісне громадянство та 
його пережитки на Україні” (1926-1930). Дійсний член НТШ у Львові (з 1926 р.). 
Авторка чотирьох книг (в т. ч. “3 примітивної культури”, 1924), низки статгей, наукових 
перекладів, соціологічних програм і питальників. Глибоко досліджувала порівняльну 
етнологію, примітивну культуру, первісне громадянство, народну пісенність, поклала 
початок нового напрямку в українській етнології. Упорядкувала і видала корпус 
“Українські народні думи” (Т.1, 1927; Т.2, 1931). У липні 1938 р. К. Грушевську 
заарештовано і заслано в Магаданську область. Після нескінченних етапів обірвалося її 
життя 30 березня 1943 р. у Темлазі, похована в Новосибірську. “Кулюня” (“Колюня”) -  
так ніжно змалку називали свою дочку рідні, найближча родина.
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№34
А-1514 Львів, 24 (11)/Х. (1)910.

[На поштовій картці]

Дорогий Михайло Михайлович!
Ваше довге мовчання починає мене непокоїти. Як ваше 

здоровля, Ваші заняття і Ваші пляни? Треба приступити до друку 
Ваших оповідань; кілька разів питав Лаврова, чи він умовився з вами 
щодо порядку оповідань і титулів, але не знаю і по нинішній день. 
Напишіть мені скоренько, в якім порядку мають йти оповідання і чи 
будуть які зміни протав друкованого тексту. Чи може Ви передали 
справлений текст Лаврову? Друкувати будем в Петербурзі -  Мойка, 54, 
друкарня училища глухонімих .

Щирий привіт усім Вашим!
Ваш щирий М. Груш[евський]

№35
А-1515 [16/ХІІ.(1)910].

[На поштовій картці]

Дорогий Михайло Михайлович!
Книжку ваших оповідань власноручно віддав я СПб-зі друкарні 

училища глухонімих (Гороховая, 18), й вони обіцяли, що до свят 
вишлють Вам коректу цілої книжки. Тішусь з успіху Вашої збірки44; 
буде дуже добре, як вона відкриє дорогу перекладам й инших авторів. 
Сердечно дякую за обіцянку оповідання. Про се поки що не маю нічого 
написати, вернувся я саме з СПб-га, де мав багато ріжних діл і порядно 
втомився. Щирі привіти від усіх нас Вам і Вашій родині.

Щиро прих[ильний] 
М. Груш[евський]

№ 36
А-1516 [Київ], 5Л. 1911.

Дорогий Михайло Михайлович!
Вибачте, будь ласка, що так довго не відповідав на Ваші листи, 

ані не подякував за привіт, присланий Вами і Іл[лею] Людв[говичем] 
іменем Чернігівців. Дякую щиро і поздоровляю Вас і земляків з Новим 
роком!

Дуже був зайнятий та й тепер теж. Крім всякої біжучої справи,

* Досі писала Марія Грушевська.
44 ... з успіху Вашої збірки -  тут ідеться про збірку “Молодої музи” “З 

глибини. Оповідання” (Львів, 1909).
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багато часу займає виданнє ілюстр[ованої] історії (котрої оголошеннє 
сьогодня Вам, мабуть, вишлемо 200 примірників], а потім іще) і друк 
иньших річей, що збігалися.

А ще любезні земляки, котрим я буваю потрібен при приізді 
знатних гостей в ролі представительного швейцара з булавою, саме 
власне, казали мені сповнити сей обов’язок і забрали у мене кілька 
день. Дуже дякую за оповіданнє для JIHB. Чи можна його буде дістати 
на III кн[ижку], себто на початку лютого або взагалі коли? Прикро 
тільки, що ви хоруєте. На зібраннях Товариства для підмоги45, котре 
ухвалило Вам і на сей рік 500 р. на подорож на полуднє, було багато 
говорения, що треба б Вам конче знайти місце на полудні, може б 
секретарем консульства куди-небудь в полудневу Італію, взагалі на 
Середземні краї.

Сердечно здоровимо Вас і Вашу родину ми всі й бажаємо 
всього найкращого!

Ваш М. Груш[евський] 

Ми тепер при грошах. Може б Вам авансик прислати?

№37
А-1517 [Київ. 10/1.(1)911].

Львовичу46 Товариство написало, що колекцію його прийме і 
визначило йому особу, на яку він має написати повновласть, останній 
лист йому я сам підписав тому кілька день, отже, він уже мабуть се 
знає. Гроші, про які пишете, вишлються.

Ваш М. Г[рушевський]

45 Товариство для підмоги... -  Товариство прихильників української 
літератури, науки і штуки, засноване за ініціятивою М. Грушевського та І. Труша. Діяло 
в 1904-1914 рр., об'єднувало письменників, науковців та митців з усіх українських 
земель, популяризувало твори, випускало книжки, допомагало культурно-освітнім 
закладам, діячам культури, в т. ч. І. Франкові, М. Коцюбинському та ін. Від Товариства 
М. Коцюбинський одержував допомогу на лікування, а з  1911 р. -  пожиттєву пенсію. 
Очолював Товариство спочатку М. Грушевський, головував також В. Леонтович. 
Коштами Товариству допомагав український промисловець В.Ф. Симиренко (1835- 
1915).

46 Львович Гнат Васильович -  “воїнський начальник” в м. Поріччя 
Смоленської губернії (українець), за порадою М. Коцюбинського хотів подарувати 
Київському науковому товариству для музею власну колекцію археологічних, 
історичних та інших предметів (600 од.), зібраних на Волині. Колекцію бачив і високо 
оцінив Ф. Вовк і Товариство її придбало. (М. Коцюбинський, Твори, т. 6, стор. 230).
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№ 38
А-1518 Київ, 28/ІІ; 1ЛІІ. 1911.

[На поштовій картці]

Якщо можете, дорогий Михайло Михайлович, то пришліть уже 
оповіданнє47, бо за 3-4 дня я вже буду віддавати в друкарню рукописи 
для IV книжки.

Я їздив на кілька день до Львова і вернувся отеє. Як Ви 
поживаєте? Наші поклони вам усім!

Щиро прихильний 
М. Груш[евський]

№ 39
А-1519 Львів, 26ЛУ; 5/У. 1911.

Дорогий Михайло Михайлович!
Дуже дякую Вам за другий том48, одержаний нами на виїзді з 

Київа. Не знаю, чи одержали Ви обіцяну брошурку, котру я Вам вислав 
незадовго перед тим. Буду вас просити для плану “Л.Н. Вістника” на 1- 
ге півріччя написати мені титул Вашого оповідання45, а також сповіс
тити, коли його можна більше-менше сподіватися. Передайте наш 
привіт Високоповажній родині Вашій та Іллі Людвиговичу.

Щиро Вам прихильний 
М. Груш[евський]

№ 40
А-1520 Львів, 23/У/ (1)911

Тільки що одержав ваші листи, дорогий Михайло Михайлович! 
Яка досада, що не написали скорше. Тепер в Київі, літом, грошей нема, 
звідси -  не поспів на І/УІ ніяк: гроші йдуть дуже довго. Тому я не 
надумав нічого більше, як написати до В.М. Леонтовича (не знаю 
тільки, чи були призначені Вам на літню подорож). А тим часом роз
шукаємо Вам гроші на рахунок ЛНВ (тут в тій хвилі теж нема грошей) і 
решту за “Дебют”(здається ухвалено 300 р. гонорару).

Ваш щирий М. Г[рушевський]

47 ... пришліть уж е оповідання... -  Мова про твір М. Коцюбинського “Що 
записано в книгу життя”, опублікований в ЛНВ, 1911, кн. IV, стор. 4-13.

48 ... дякую Вам за другий том... -  ідеться, очевидно, про другий том 
“Рассказов” М. Коцюбинського петербурзького видавництва “Знание” (1911), надісла
ний письменником до редакції ЛНВ.

45 ...- титул Вашого оповідання -  оповідання М. Коцюбинського “Сон”, 
опубліковане в ЛНВ, 1911, кн. IX, стор. 257-278.

* Лист писаний Марією Грушевською.


