
П ам яти О лександра Боннського.

29 падолиста—(12 ~ грудня) 190 0  р. по довгій хорованню 
заснув на віки, на 65-ім  році житя оден з визначнїйших укра
їнських діячів X IX  ст. Олександр Кониський.

Покійник походив з дрібної чернигівської шляхти, з око
лиці Ніжина. Материяльні недостатки й хороба очей не дали 
йому, спромоги здобути закінчену шкільну осьвіту: на шіснадця- 
тім році мусів він перервати науку в ніжинській дворянській 
школї, і не маючи можливости, з огляду на очну слабість, в ід
давати ся ніякій роботі, кілька років кочував по шляхетських 
домах лівобічної України. Се дало йому незвичайне знание ту
тешнього житя й широкі та ріжнородні знайомости, які підтриму
вав він і пізнїйше. В 1854 р. зневолений був він записати ся 
в урядову службу, з початку в Прилуці, потім у Полтаві. В Полтаві 
попав він у тодішню досить сильну просьвітно-поступову те
чію, з значною национальною закраскою, і се мало великий 
вплив на сформована поглядів і дїяльности Еониського, що ще 
в школї показував любов до українського слова й народу; осо
бливий вплив мав на нього, здаеть ся, Пильняков, з котрим 
Кониський і потім зістав ся в близьких відносинах —  з їх  по
розуміння мав потім виплинути й проект засновання Товариства іи. 
Ш евченка. П ід  впливом полтавських приятелів молодий Боннсь
кий, що тим часом трохи поправив ся на здоровлю, почав дуже 
енеріічно працювати над своєю осьвітою, забрав ся до правни
чих студий, хотячи вдати іспит на кандидата прав, заразом по
чав дописувати до росийських, а далі —  й галицьких іазет, 
містив українські поезиї й оповідання з народнього житя 
в Основі, Чернигівськім листку, львівськім Слові й Галичанинї,
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і брав дуже діяльну участь в орїанїзациї недільних шкіл —  
справі, що тоді головно ваймала поступову й народолюбну мо- 
лодїж. В звязку з сим стояли його заходи коло укладання по
пулярних українських книжок і шкільних п ідручників; з них 
були надруковані Прописи (1862) і Арихметика (1863).

Тим часом дописи Боннського до петербурських- їазет озло
били на нього місцеву адмінїстрацию і ріжних матадорів; пішли 
денунцияциї на його „малороссійскую пропаганду“. Н а початку 
1863 р. Боннського „административнин порядком“, розпорядже- 
ннем їубернатора заслано в Волоїду, рік пізнїйше звідти ще далі- —  
в Тотьму. Опинивши ся в північнім климатї, до того в незвичайно 
тяжких материяльних обставинах, Боннський зовсім стратив 
здоровлє, й тільки наслідком сього в 1865  р. його переведено 
на житє в Вороніж, потім в Бобринець і Еатериноелав (1 8 6 6 ); 
тільки в 1872 р. йому вернено свободу, і він переніс ся в Еиїв.

Ані се засланне й ограничение свободи, ані пізнїйші пригоди, 
які приходило ся зазнати Боннському (арешт і процес 1885  р.) 
не знищили ані змагань ані енерїії його, хоч сильно підірвали 
і без того не важне здоровлє. В 1865  р., їдучи за кордон для 
поратовання здоровля, звідав він Львів і зміцнив свої відносини 
з галицькими кругами, навязані вже перед тим. Одначе до при
вернення свободи діяльність його була спаралїжована і починає 
розвивати ся з р. 1872 . Перехід Боннського в Еиїв припав 
на час, коли по звістнім антракті 1 8 6 3 — 1870  р. центром 
українського руху, що став відживати но тім антракті на ново, 
стає Еиїв, і тут починає розвивати ся в ріжних напрямах діяльність 
громади сьвідомих Українців. До них пристає Боннський, а встигши 
тимчасом заробити собі' деякий маєток адвокатурою, віддає всі 
сили громадській і літературній дїяльности. Він далі заходить 
ся коло укладання популярних книжок, б ер е . діяльну участь 
в редакциї тодішнього орїана київських Українців Еіевского 
Телеграфа, пробує орїанїзувати й якесь періодичне видавництво 
в українській мові,—  але сї заходи його розбивали ся о звістну 
систему, зазначену указом 1876 р. Стрічаючи ся на кождім 
кроці' з ограничениями й заборонами Українства в Росиї, Боннсь
кий з тим більшою енерїією підтримував свої звязки з галиць
кими виданнями, засипаючи їх  своїми поезиями, оповіданнями, 
статями історично-літературного й публіцистичного змісту. Заразом 
він, разом з иньшими, стараєть ся привести до завязання в Галичині 
такої інетитуциї, яка могла-б бути постійним орїаном розвою укра
їнського слова, незалежним від росийських ограниченъ; ще під
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кас свого нѳдобровільного житя в Катеринославі, як оповідав 
пізнїйше, застановляв ся він над сим, і в його нарад з Пильчи- 
ковим вилинув проект пізнїйшого Товариства іиени Ш евченка. 
Боннський, як минї від нього відомо, дав на його заснованнє 
своїх 1 .000 рублів; значнїйшими датками причинили ся щ еЕ . 
Милорадовичка й М. Жученко, так що всього було зібрано коло 
7 .000  р. Переведением справи у Львові зайняв ея П ильня
ков. Па основі порозуміння Пильчикова з львівськими народов
цями завязане було Товариство ім. Ш евченка, а зібрані гроші 
ужито на закупно друкарні (1 8 7 3 ) .1)

Сімдесяті й початок вісімдесятих років взагалі були най- 
сьвітлїйшим періодом В ЖИТЮ Й ДІЯЛЬНОСТІ! Кониського. Окрім 
української літературної й громадської дїяльносги він брав ши
року участь в тодішній росийеькій ліберальній пресі', виступа
ючи також в інтересах українства (нпр. його меморіял за заве
дением української -мови в' школах, 1880  р., друкований в Семї 
и Ш колї), заразом грав визначну ролю в громадськім житю мі
ста Київа, як член мійської ради, від 1878  р. Вісімдесяті роки 
принесли богато прикростей Кониському. На їрунтї господарки 
м. Київа Кониський, виступаючи в інтересах міських фінансів, 
придбав богато ворогів, а боротьба в ними привела його до кон
флікту з україноїдськими реакцийними елементами. На Боннського 
пішли брудні брехнї, далі' політичні денунцияциї, що привели 
до політичного процеса 1885  р., коли Кониському грозило нове 
засланнє під закидом українського іредентизма. Кониський опи- 
нив ся знову під полїцийним доглядом; знеохочений, він усунув ся 
від громадської дїяльности. Разом з тим попсували ся з ріжних 
причин і відносини його до богатьох виднїйших репрезентантів 
київського Українства.

По широких розмахах своєї дїяльности Кониський почув 
себе в значній мірі ізольованим в Київі й придавленим загаль
ною реакциею, що запанувала в Росиї в 80 -и х  рр. Тим частїйше 
виїздить і тим довше пробував він в Галичині', що була головно 
ареною його літературної дїяльности —  тут його знали й дуже 
поважали, тим часом як на Україні', куди закордонні видання не 
доходили, а своїх не було, його імя по за тісними українськими круж
ками зовсім не було звістне. Ролею співробітника галицьких часопи- 
сей Кониський не думав обмежати ся. У нього були тоді широкі пляни.

*) Треба признати, що справа вавязання Товариства досі' не ви 
сьвітлена вповні; я оповідяю її початки за Кониським.
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Стараючи ся запевнити бодай в Галичині' успішний розвій укра
їнській ідеї й міряючи тутешні відносини міркою росийських об
ставин, він надїяв ся запевнити успіх українській справі союзом 
з польською суспільною ерархією і в сім напрямі пробував 
впливати. Не можучи на росийській Україні' прийти до кінця 
з своїми плянами засновати український журнал, він стараєть ся 
утворити в Галичині всеукраїнський полїтично-лїтературний ор- 
їан, для всеї України, російської й австрнйської. Таким мала бути 
Правда, відновлена Боннським в 1888 р. Боннський в початках 
був ї ї  властивим редактором і старав ся скупити коло неї всіх 
українських виднїйших письменників і учених, а також притяг
нути й людей, що йно входили в літературу. Одначе сі заходи 
скрахували зовсім: виднїйших Українців притягнути не удало 
ся, а заакцентована Правдою ідея помирення Руси з Польщею 
викликала загальне недовіре до неї. Боннський дуже скоро, в р. 
1 8 8 9 — 90 відчув, повну неудачу свого пляну, хоч іще кілька 
років, уже потім як П равда стала особистим політичним орїаном 
Ол. Барвінського, старав ся її підтримати й підпирати спів- 
робітництвами з України. Слідом пішов крах т. зв. угодової по
літики, на котру великі надії покладав Боннський; бувши одним 
з ї ї  моральних батьків, він і пізнїйше боронив її, на тім їрунтї 
стративши не одного з давнїйших приятелів (на сій точці роз
била ся і моя з ним колись дуже сердечна приязнь, а певно —  
і не одна моя). Сей удар був для нього тяжкий; в Галичині, 
що була його головною ареною в остатнім десятилїтю, почув 
він себе теж ізольованим: й онозицийні народовці й радикали 
(навіть після того, як галицький радикалізм зійшов на зовсїи 
практичний їрунт і прийняв сильну национальну закраску) 
в його очах однаково були ворогами. Галицькі сиипатиї Боннсь
кого зникли в значній мірі, і  в міру того як галицький куль
турний рух виростав понад київською ферулою, він усе більше 
підэорливо дивив ся на нього. Се й було мабуть головною при
чиною, що по останнім побуті в Галичині' 1889 р. в ін  уже 
більше сюди не заглядав.

Огірчений сими неудачами в початках 90-и х  рр. Боннський 
скупляв свої гадки коло пляну —  розвинути наукову роботу 
в Галичині'. В ін покладав на се великі, не тільки чисто куль
турні, а й більш . суспільно-педаїоїічного характеру надії. Се 
стояло в звязку з плянами реформи Товариства імени Ш ев
ченка. Товариство ім. Ш евченка взагалі не сповнило надій, 
з котрими його завязувано: бідно дотоване, з друкарнею на



ПАМЯТИ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО 5

О. К ониський — портрет 8 80-их рр,



6 М. Г Р У Ш Е В С Ь К Й Й

плечах, що не тільки пожерла всю фундацию, а ще й від
разу впровадила Товариство в значні довги, воно ледви живо
тіло. Се приводило до гадки про потребу такої реформи, яка-б зро
била його більше рухливим і помогла розвинути ширшу діяль
ність. Гадку про потребу такої реформи підносив Кониський ще 
в 80-и х  рр. В 1889  р., під час свого остатнього побуту в Г а
личині він порушив сю справу. В дискусиї над реформою була 
піднесена гадка перетворення Товариства в наукову інституцпю : 
вона й лягла потім в основу проекту нового статуту. Разом з тим 
як переводила ся реформа (прийнята остаточно весною 1892  р.), 
Кониський з декотрими иньшими Українцями заходив ся єднати 
співробітників науковому видавництву, що мало видавати То
вариство. Він головно числив при тім, розуміеть ся, на Укра
їну і не жалував енергії й заходів, але ' спіткала їх  неудача, 
про котру оповів він сам за кілька місяців перед смертию 
в статї про Дикарева (Лїтературно-науковий Вістник 1900 , X I 
с. 8 3 — 4). З корифеїв української науки ніхто не дав нічого для 
наукових Записок; з тяжкою бідою удало ся стягнути на Укра
їн і працї на перші дві книжки, і то переважно від людей мо 
лодих, в науці' нових, і на тім урвало ся. Сам Кониський за
думав для Записок зладити більшу біоїрафію Ш евченка: першу 
главу ї ї  умістив він в І  кн. Записок, і потім праця коло Ш ев
ченка стала головним змістом майже цілого остатнього, десяти- 
лїтя його житя: він друкував її поодинокими частинами до р. 
1897, потім переробив для осібного видання і для росий- 
ського перекладу, збирав материяли для критичного видання 
Ш евченкових поезий, зладив корпус листів і збірник перекладів 
росийських повістей Ш евченка.

Невважаючи на віщування „щ ирих Українців“ , гірко зга
дані Кониським в тій його статї про Дикарева, наукове видав
ництво Товариства імени Ш евченка не впало. Противно, минї 
удало ся, по переході в Галичину, поставити його на міцний 
їрунт і розширити. На вість про прискорене tem p o  Записок 
Кониський висловляв минї як мрію, щоб Записки виходили що 
два місяці', —  не підозріваючи, що я вже вів до сього 
й що сей проект стояв уже перед довершением. Але разом 
з розширеннем наукова робота все більше сходила на галицький 
їрунт, бо участь Українців з Росиї зіставала ся все розмірно 
дуже малою, не .вважаючи на всі' заходи, й сходила в загальній 
сумі роботи все більше на другий плян. Як тїшив ся Конись
кий взагалі' розвоєм наукової роботи, так знову неприємне було
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йому ее „домінованнє“ галицького елементу. Хоч і як цінив він 
Галичину, як етап в культурнім розвою України, але з своїх дав- 
нїйших літ він привик бачити її в ученичій ролї перед Укра
їнцями росийеькими, й новий зріст Галичини був йому чужим, 
при всій його теоретичній вартости. Кріза в Товаристві, що 
привела.до уступлення з президиї Ол. Барвінського (1897), підлила 
олїю в сім певнім знеохоченню Кониського для Товариства; 
він укладав сумні гороскопи для нього, нарікав на „галицький 
сепаратизм“, на упослїдженнє українських робітників і т. и., 
хоч як раз українські співробітники завсїди особливо цінили 
ся в Товаристві, і для них воно готово було на всяку поблаж
ливість. Але невважаючи на се ирохоложеннє (в значній мірі 
викликане також і не завсїди безсторонніми інформациями його 
кореспондентів з Галичини), Товариство ім. Ш евченка, як ви
словив ся Боннський, перед своєю смертю (в статі про Дика- 
рева), було йому „завждї (курзива покійника) незвичайно миле, 
як дорогий батьковому серцю найлюбійший син“ 1); він, дійсно, 
не переставав до самої смерти брати участь в його виданнях, 
дарував йому досить значну бібліотеку, і в тестаментї записав 
йому цілий, з невеликими виїмками свій маєток* 2).

Охолодженнє Боннського до Галичини мало, здаєть ся, ре
зультатом те, що в своїх останніх роках він звертаєть ся до ви
давничої дїяльности на Україні росийській. В ін зай н яв . ся ви
данням збірника своїх повістей, орїанїзував видавничу громаду 
в Биїві, і т. и. Свої інтереси й турботи остатніх часів описав 
він у характернім оповіданню „Турботи українського письменника 
і видавця“ , присланого ним за кілька тижнів перед смертию для 
Лїт.-наук. Вістника (на жаль Вістник з цензурних причин но 
міг його помістити, й вийде воно десь инде).

Остатні л'(та зрештою проходили вже під сильними напа
дами слабости. Знаємо, що здоровлє Боннського було слабке від 
малку; пізнїйші пригоди ще більше його розстроїли. В ід початку 
90 -и х  рр. він що дальше то сильнїйше став хорувати ; при за
гальнім ослабленню, при сильнім рознервованню і вражливости 
хороба переживала ся дуже тяжко, і покійник кілька разів уже 
тратив надїю на житє й починав лїквидувати свою діяльність.

0  „З причин яких я не хочу іще оголошувати“, додав Кониський 
— він, очевидно, розумів тут свою інїциятиву в заснованню Товариства.

2) Як минї відомо, родина покійника одначе оспорює сей теста- 
мент, і що з ним буде - не знати.
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Київське підсоне було рішучо за остре для нього, але в полуд
невих містах, куди висилано його, він так нудив ся, що всякими 
способами отягав ся з сими виїздами. Остатню осінь, не знайшов
ши собі компанії для подорожі в Крим, лишив ся він у Київі, й ся не-, 
обережність показала ся фатальною: запаленне легких в кілька день 
знищило останки його сил, і рано 29 падолиста Кониського не 
стало. 1 (14) грудня поховали його, при великім здвигу пу
бліки, на київськім Байковім кладовищу, де- перед кількома po-

о. К ониськии — портрет з початку  90-их рр.

ками прощав він свого найщиршого приятеля неб. Вовка-Кара- 
чевського.

Я старав ся, як умів і знав, зазначити головнїйші моменти 
в розвою дїяльности Кониського; тепер хочу в кількох словах 
піднести головні результати сеї многосторонньої й невтомної, 
майже піввікової роботи.

В літературній спадщині Кониського перше місце, розумі- 
еть ся, належить його белетристичним творам; він був одним
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з найпліднїйших наших белетристів, і повна збірка його белетри
стичних писань зайняла б добрий десяток томів. Н а Україні вони 
були переважно зовсім не звістні, аж до остатнього часу, коли 
Кониський почав видавати збірку своїх повістей, і тут його 
творчість не могла мати значіння, але в Галичині 6 0 — 80-их 
рр. він був чи не найважнїйшим з письменників, і тут на роз
вій української белетристики його повісти, безперечно, мали

О. К ониський — портрет з 1896 р.

дуже важне значіннє. На жаль вони не виходили тут (виклю
чивши малу збірку 1889  р.) в збірнім виданню, й розкидані по 
масі періодичних і неперіодичних видань, ставали мало приступ
ними, так що молодше покоління, люде 90-их рр. дуже мало 
знають Боннського. Останніми роками Кониський сам, як сказано, 
почав видавати збірку своїх повістей, але ї ї  треба б доповнити 
повістями, що не могли вийти в нїй з цензурних причин, 
і се б випадало зробити як скорше.
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Найбільше цінним в сій белетристичній творчости Боннсь
кого треба признати його оповідання з народнього житя, дуже 
богаті обсѳрвациею й знанием житя, оповідженї часом дуже до
бре, з гумором. Натомість його оповідання, й особливо більші 
повісти з житя інтелїїенциї переважно не удавали ся, завдяки 
значній домішці публіцистичних або й особистих елементів. 
Поезиї, досить численні, не визначають ся ані значним поетич
ним даром, ані особливим артизмои.

В публіцистиці Боннський спиняв ся особливо на двох те
мах: урядовім гнетї і селянськім господарстві; але сі статі, мі
щені в 8 0 — 90-их рр. переважно в галицьких часописах (го
ловно в новій Правді') і для публіки в Росиї майже не при
ступні, могли служити хиба для інфо_рмациї, значнїйшого ж 
впливу не могли мати. В аж нійте вначіннє мали його інформа- 
цийні статі про український рух, міщені в росийських часописах.

З історично-літературних статей важнїйщі ті, що приносили 
новий біоірафічний материал про поодиноких письменників. Уже 
в замітці уміщеній в Ватрі підносив Б. потребу збирання біо- 
їрафічних материялів, і в останніх літах се стало одною з най
більш улюблених гадок покійника: в останнє висловив він ї ї  8 вели
ким (аж завеликим) натиском в статі про Дикарева. Головною його 
працею лишила ся велика студия про Ш евченка (друкована ча
стинами, потім І  т. ї ї  видано осібно, 1898  р., з другим протягло 
ся —  по части через те, що Боннський тим часом видав цілу 
біоїрафію по росийськи, тогож 1898 р., по части тому, що Товари
ство не могло порозуміти ся з автором що до деяких доповнень 
і змін). Ся студия, разом з деякими дрібніш им и причинками, 
становить дуже важну вкладку в історию н о в іш о ї української 
літератури й тр.івку заслугу покійника, хоч він у нїй і обме
жив ся самою лише зверхньою істориєю житя поета, сьвідомо 
поминувши історию його творчости (тому й назвав ЇГ „Хронікою 
ж итя“ Ш евченка), а й самий, метод роботи і спосіб представлення 
полишає дещо до жадання. Не вважаючи на се вона, певно, 
довго ще буде підставовою працею про Ш евченка.

Та хоч як важна й ріжностороння була літературна 
творчість Боннського, але важнійшою стороною його житя 
треба уважати його громадську діяльність. Від свого пово
роту з заслання на Україну (1866) і до смерти він неу
станно будив український рух скрізь, куди заводила його доля. 
Треба знати тяжкі обставини сього руху в Росиї, слабку н а ц іо 
нальну сьвідомість, безвладність і апатию української (gen te)
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інтелїїенциї, сих різних „щ ирих У країнців“ і „тоже Малорос
сов“ , щоб відповідно порозуміти значіннє таких віщунів укра
їнського відродження, сих оводів, кажучи словами Сократа, що 
не дають зовсім заснути суспільности і перерватись слабкій течиї 
своєнародного українського житя. Кониський належав до найви
зн ач н іш и х  між такими віщунами. Громадський дух в нїм був 
незвичайно розвинений. Він мав незвичайно широкі відносини, 
старанно розширяв їх  по всяк час далі' й піддержував, використо
вуючи їх  для ширення української ідеї й национального руху. 
Енерїія його на сім полі була незвичайна. Його покій був клю- 
бом, де до пізньої ночі, майже без перерви товкли ся земляки. 
З неприсутними вів він величезну кореспонденцию. Дар ін їция- 
тиви був в нїм незвичайно розвинений; він вічно щось плану
вав, завязував, стягав людей. Що правда, се часто інїциятивою 
й кінчило ся : покійник легко знеохочував ся й відставав, ли
шаючи иньшим вести далі розпочате як знають, але сей вічний 
рух був у всякім разі дуже цінний, не даючи застоятись 
і загнити ся воді' зовсім, а часом з інїциятиви небіжчика ви
ходили річи многоважні своїми наслідками.

Специально важне значіннє мали відносини Боннського до 
Галичини —  для розвою национальної ідеї і в Галичині', й на 
Україні. Що до довгости, тяглости й інтензивности його участи 
в галицькім житю з Боннським можна на рівні поставити 
тільки Драгоманова, хоч, розуміеть ся, впливи його дїяльности 
далеко не були так глубокі й сильні, як Драгоманова. За те для 
навязання спільности між сими двома частинами України Руси, 
розтятими кордоном, його діяльність була найбільша; а на зміцненнє 
українського руху в Росвї се мало превелике значіннє. В Га
личині' 6 0 — 80-их рр. його діяльність мала також важне зна
ч іннє; я сказав уже, що тоді' се був чи не найвизначнїйший 
г а л и ц ь к и й  письменник. В тодішній бідній числом, бідній си
лами народовецькій громаді Галичини його, діяльність і моральний 
вплив „України“ , що несла вона з собою, були дуже значні; при 
тім в сім часі, 60— 80-и х  рр. се був для що йно пробудженої 
й повної рутенства Галичини провідник, котрого голос вів її 
наперед, до поступу, ширших перспектив.

Одним з найбільше далекосяглих фактів житя Боннського 
була його участь в заснованню й реформі Товариства імени 
Ш евченка, котрому судила ся така важна доля в культурнім житю 
України-Руси. Як ми бачили, покійник признавав своєю першу гадку 
засновання Товариства, а реформа його також звязана з його іменем.
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А хоч се була тільки інїциятива, що мала бути допорва розви
нена в певний план і потрібувала робочих рук і оріанїза- 
цийних здібностей на їрунтї, аби з неї вийшло щось цїнне, але 
й ся інїциятива покійника в двох рішучих моментах житя на
шого Товариства завсїди була цінна і важна.

Специально звязане імя покійника з нашими Записками. 
Не бувши сам фаховим ученим, він був одним із перших орїа- 
нїзаторів наукової роботи для ни*. Заразом запомагав він їх  
і своїми працями від першого тома аж до. сього —  що йому 
судило вийти вже по його смерти. Я '  вичисляю його статі, 
замітки й рецензиї, міщені в Зап и сках :

в т. І  —  Дитинний вік Т. Г. Ш евченка, крит.-біоір. на
рис, с. 87— 123.

в т. I I I  —  справозданнє з рефератів Оілоблїна й Каманїна 
в київ, істор. товаристві, с. 2 2 2 — 8.

в т. IV  —  Парубочий вік Т. Г. Шевченка, с. 1— 28. 
в т. V —  справозданнє з книги „Фабричная и заводская 

пром. въ районѣ ю.-зап. ж. дорогъ“, вип. I, с. 8 5 — 6.
в т. УН —  справоздане з тоїж книги вип. I I , с. 5 0 — 3. 
в т. V III —  Проба улаштовання хронольоіії до творів Т. 

Ш евченка, с. 1— 20.
в т. X I  — Т. Шевченко на першому засланню, с. 1— 62. 
в т. X III  —  Т. Шевченко на др)гому засланню, с. 1 — 76. 
в т. X IV  —  Т. Шевченко під час перебування його в П е

тербурзі, 1858— 9 рр., с. 1— 45.
тамже рецензия на книгу: Статистика Россійской имперіи, 

вип. Х УІ —  Кіевская губ., с. 4 9 — 50. __
в т. X V  —  Т. Шевченко під час останньої його подорожі 

на Україну, с. 1— 35.
в т. Х У І —  Т. Шевченко в останні часи свого житя, 

с. 1— 70.
в тійже книжцї вамітка: До родоводу Боннських, с. 2 — 4, 

рецензия на етноїрафічну карту Г. В еличка,'  с. 4 2 —5 і спра- 
воздання з двох книжок: Андреевъ —  Югозапад. ж. дороги 
і Паровые ширококолейные подъѣзди, пути ю.-зап. ж. д.

в т. X V II —  Проба улаштовання хронольоіії до творів Т. 
Шевченка, ч. И , с. 1— 22.

в т. X V III —  рецензия на книж ку: Василенко —  Эконом, 
очерки Кобелякскаго у., с. 64— 5.

в т. X X  —  справозданнє з часоп. Русская Старина за р. 
1896, ст. 1 2 — 3.
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в т. X X V  — замітка про брошюру Барсукова Воспомина
нія о Костомаровѣ и Майковѣ, с. 32.

в т. X X V II —  цікаве справозданпе з книги Протопопова 
Исторія комитета грамотности, с. 3 5 — 8.

в т .  X X X III  —  Вариянти на декотрі Ш евченкові твори, 
с. 1— 16.

Нарешті' в сім томі йдуть його „Н евидані поезиї Т. Ш ев
ченка“ і докінчене „В ариянтів“ ; коректи першої статі й остатніх 
(с. 17— 20) сторін Вариянтів, пізнїйше дісланих Кониським, 
післані були йому незадовго перед смертию, але ся коректа 

0 вже не вернула с я : вона застала Кониського в остатній не
дузі. Крім того лагодив він для Записок останніми роками біо
графію Костомарова, але в якій стадні застала сю роботу його 
смерть, минї незвістно.

Особиста вдача покійника не була легка. Як вмів він лю- 
: бити й боронити людей собі милих, так не жалував закидів і п і

дозрінь (часом за далеко посунених) на тих, хто був йому не 
в лад. Знеохотити його собі, викликати підозрінне було дуже 
легко, за те перебороти упередження —  майже неможливо. Сї 
прикмети знеохочували до нього богатьох, змарнували не одну 
розпочату ним справу, і з часом все більше й більше його ізолю
вали, але вони не закривали за житя, й тим більше —  не по
винні тепер, коли між ним і нами легло провале, що ділить 
живих від умерших, —  закривати очей на ліпші сторони його 
вдачі і його заслуги.

Безперечно, се був горячий патріот, що любив щиро свій 
нарід і жив його інтересами, його радістями й лихом. Безпе
речно, се був чоловік з горожанською відвагою, незаляканий 
пригодами, що впали на нього, - й не зломаний лихолїтєм, що 
замкнуло уста так богатьом. Як умів, працював він, і працював 
незвичайно, неустанно, до смерти. Його завзяте, енергія, ви
тривалість особливо відбивають на тлі сучасної байдужости 
й безвладности його земляків і роблять з нього одну з визнач- 
нїйших фігур в істориї України X IX  ст.

Покійник нераз підносив потребу біографічних студий про 
українських діячів остатніх часів. Будемо надїяти ся, що не 
довго й він буде чекати на чоловіка, що схотів би старанно 
й безсторонно обробити великий біографічний матерпял, який ли
шив ся по нїм. Мусів би то тільки бути чоловік, що близше 
стояв і знав безпосередно сю характеристичну особистість — ■
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инакиіе богато в дїяльности ї ї  зістало ея б йому незрозумілим. 
Основно, безсторонно, зі зрозуиіннеи і відповідною широкістю 
погляду зроблена, така біографія була б не тільки памяткою по 
визначнім покійнику, але заразом —  і дуже цінною вкладкою 
в історию українсько - руського культурного житя другої поло
вини X IX  в.

15 (28) X II  1900.

М. Грушевський.


