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и трудоспособен, способен будить интерес к историческим занятиям, 
и поднял на значительную высоту ученые интересы Галиции. Мне ка-
жется, Академия Наук могла бы выступить на его защиту. В Галиции 
может быть и нельзя будет его оставить по политическим соображениям, 
а у нас он, успокоившись и попав в иную умственную атмосферу, может 
быть очень полезен.

Все еще не окончательно оправился от инфлюэнцы. Между 15–20 
выеду еще не знаю как, б[ыть] м[ожет] сначала Москва, потом Пе тер-
бург, и опять Москва, где я обещал прочесть доклад в Московском Ар-
хео логическом обществе о Хвойке2.

Будьте здоровы.
И. Линниченко

Санкт-Петербурзька філія архіву Російської академії наук, ф. 134, 
оп. 3, спр. 849, арк. 123–124.

1 Ця думка повторюється також в епістолярній і мемуарній спадщині багатьох 
сучасників М. Грушевського.

2 І. Линниченко перебував у дружніх стосунках із В. Хвойкою, популяризував 
та відстоював його ідею про автохтонність трипільської культури. Після смерті 
археолога він декілька разів виступав зі спогадами про нього в одеських та столичних 
товариствах. Див: Музичко О. Є. Археологічні студії професора І. А. Линниченка 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія 
Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2008. – Вип. 2. – С. 26–36.
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Про М. В. Лисенка (1842–1912), видатного українського композитора 
й визначного громадського діяча, уже написано і надруковано в різний 
час багато наукових і популярних праць1. Водночас опубліковано чимало 
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історичних джерел, в яких відобразилася його діяльність: музичні твори, 
архівні документи, епістолярій, спогади тощо. У наявних дослідницьких 
працях і оприлюднених джерельних матеріалах достатньо висвітлено 
діяльність Миколи Віталійовича як композитора, піаніста, фольклориста, 
хорового диригента, педагога, музично-громадського і громадсько-по-
літичного діяча.

На нашу думку, перед музикознавцями і взагалі дослідниками стоїть 
завдання виявлення нової інформації про М. Лисенка в незнаних досі 
історичних джерелах, систематизація і узагальнення її. Водночас мають 
переосмислюватися раніше видані книги про композитора. У результаті 
цього появиться нова значно грунтовніша і повніша (можливо навіть 
багатотомна) монографія про багатогранну творчість і громадську 
діяльність М. Лисенка – видатної людини, що посідала чільне місце 
серед знакових постатей в українській історії ХІХ – початку ХХ ст.: 
Т. Г. Шевченко, М. І. Костомаров, П. О. Куліш, М. П. Драгоманов, 
І. Я. Франко, В. Б. Антонович, М. С. Грушевський.

М. Лисенко, як член Київської (Старої) громади і відомий композитор, 
познайомився з молодим Михайлом Грушевським, студентом Київського 
університету і науковцем-початківцем, наприкінці 80-х – на початку 
90-х років ХІХ ст. або через учасників українських молодіжних гуртків 
міста, що гуртувалися навколо старогромадівців, або через професора 
В. Ан тоновича, який сприяв початковому творчому зростанню у май-
бут ньо му великому історику України. Після того, коли навесні 1894 р. 
М. Гру шевського затвердили на посаду ординарного професора кафедри 
«все світньої історії з окремим узагальненням історії Східної Європи» 
Львів ського університету і він у вересні цього ж року прибув на працю до 
Львова, М. Лисенко продовжив з ним спілкування шляхом листування.

Композитор надсилав листи історику поштою або передавав їх че-
рез знайомих, які виїжджали із Києва у Львів. Коли Михайло Сергійо-
вич прибував у Київ, М. Лисенко, через неможливість зустрітися з ним 
особисто, передавав йому листи (записки) через своїх людей. Цей епіс-
толярій нині зберігається у Центральному державному історичному ар-
хіві України, м. Київ – ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606.

Уривки із частини цих листів свого часу опублікував С. І. Білокінь2. 
Усі ці уривки без змін було надруковано у загальному збірнику «Микола 
Лисенко. Листи» (К., 2004)3. На нашу думку, історичні джерела, що 
стосуються життя, творчої і громадської діяльності таких велетів 
людського духу як М. В. Лисенко, необхідно виявляти повністю 
і публікувати у повному обсязі.

У вказаній архівній справі наявні 19 листів і листів-записок М. Ли-
сен ка до М. Грушевського (та ще одна поштівка, одна телеграма, шість 
ві зитних карток). У епістолярії композитора до історика є важливі свід-
чення для дослідників і читачів. Їхній автор постійно щиро бажав Ми-
хай лу Сергійовичу успішного виконання «хоч і на рідній, але все ж новій 
зем лі», тобто в Західній Україні, важливої місії, покладеної на нього 
київ ськими національно свідомими діячами: піднесення української 
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нау ки, освіти і культури, виховання і об’єднання українців-патріотів, 
під готовка умов для боротьби за здобуття вільної, демократичної і со-
бор ної України. Листи засвідчили, що Микола Віталійович всіляко до по-
ма гав українським інтелігентам патріотичного спрямування у роз витку 
лі тератури, культури, у влаштуванні їхньої долі, дбав про під тримку 
ук раїнських видань, передусім преси, відкриття українських наукових 
і освітніх закладів, про вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, інших тру дів-
ни ків на рідній ниві, про розширення безпосередніх зв’язків населення 
Над дніпрянської і Західної України та ін.

Тексти листів М. Лисенка друкуємо із збереженням авторської лек-
сики і орфографії. Тільки змінено написання ним у деяких словах букв 
(йі, з, шч, сч, ьо) на сучасне – ї, с, щ, е. У відповідних словах проставле-
но апостроф. Нерозбірливо написані слова позначено [...]. Пропонова не 
нами прочитання нерозбірливо написаних слів оригіналу подано в квад-
ратних дужках зі знаком питання [?]. Скорочення слів розкрито в квад-
ратних дужках.

1 Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліогр. по кажч. / Мін-во культури 
і туризму України, Нац. парламент. б-ка Ук раїни, Мемор. музей М. В. Лисенка ; 
упоряд. : І. О. Негрейчук; Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва. – Х.: Фоліо, 2009. – 224 с.

2 Білокінь С. З епістолярної спадщини. (Листи М. Лисенка до М. Грушевського) 
// Музика. – 1989. – № 5. – С. 20–22.

3 Лисенко М. В. Листи / авт.-упоряд. Р. М. Скорульська. – К.: Муз. Україна, 
2004. – С. 235–236, 237, 250, 253. 268, 292, 295, 387, 446; Катренко А. М. Вчитуючись 
у тексти опублікованих листів ве ликого композитора і великого українця-патріота // 
Пам’ятки: археогр. щорічник. – К., 2006. – Т. 6. – С. 128–152.

ЛИсТИ М. в. ЛИсенКА До М. с. ГрУшевсьКоГо 
(1894–1911 рр.)

№ 1
25 листопада 1894 р., м. Київ,  

Маріїнсько-Благовіщенська, 89

Шановний добродію, Михайло Сергієвичу! 

Здоровлю Вас насамперед із прибуттям на нове місце1, з тими сим па-
тіями, які Ви спотонову* залучили собі від місцевих людей. З великою ці-
ка вістю довідувавсь я про Ваші перші кроки хоч і на рідній, але все ж новій 
зем лі. Про Ваші заходи, заміри все теж перечув, щодо видавництва.

З великим тяженним сумом та болем перечув я з третіх вуст про 
смерть д[обродія] Омеляна Огоновського2, з котрим до останнього часу 
листувавсь з поводу достарчіння різних для його матерьялів. І навіть 
вислав йому усі свої власні V збірників укр[аїнських] народ[них] пісень. 
Він їх прохав задля віддання присуду по етнограф[ічним] роботам 
у «Зорі»3. Будьте ласкаві піти до його господи, знайти усі мої збірники 

* Тут і в док. № 7 – від початку, спочатку.
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(3 перші перепалятурені в одному томові, а IV-й і V-й окремо кожен, без 
палятурок) і вислати їх до мене. Або, щоб не заставити Вас втрачатися 
за переписку, візьміть до себе, і сповістіть мене, скільки буде коштувати 
пересилка: я негайно вишлю гроші. Зробіть ласкаво, бо інакше погинуть 
без пуття під час сумного шарварку.

Інтригантство і безпричинна ненависть (не знаю вже як це й ох рес-
тити) до того дійшли у Києві між людьми навіть одвідуючими один од но-
го, як от я, приміром, що я опинився в стані неможливім послати навіть 
те леграму сумного почування о втраті такої наукової сили, як небіжчик 
Ого новський, бо з листа Шрага4 з Чернігова дізнав цю сумну новину, 
а Ко ниський5 йому телеграфував, мені ж словом не озвавсь!.. Оце ті хох-
ли, що безпричинно можуть пошкодити не так людям, а ділові.

що ж Вам казати про своє життя? Література, що займається пе ре-
кладами найчільніших європ[ейських] творів і укладом народних кни-
жок, добре себе має, ревно працює і має друкувати, що можна, тут, чого 
не можна – там6.

Сподіватись треба, що першу лекцію вступну Ви зашлете до нас. Го-
ді мені Вас турбувати. Прийміть щире вітання від мене й усіх тих, ко му 
до рога Ваша праця і поводження на Галицькій землі.

щиро Вас почитаючий

М. Лисенко
Не забудьте о збірники, благаю Вас.
[на арк. 1 збоку дописано:]
Бога ради спитайте пана Волод[имира] Шухевича7, чи одібрав він од 

мене грошей ляхам решту за муз[ичні] народ[ні] струменти, що я купу-
вав. Я не діждусь його одповіді.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 1235 
(Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 3–4 зв. Рукопис. Автограф.

№ 2
8 грудня* 1894 р., м. Київ

Спасибі Вам, голубе сивий, Михайло Сергієвичу, за ласку і пам’ять, 
що згадали нас обох, неконституційних, та й подарували своїм викладом 
першим8. Я з великим задоволенням перечитав його: і по змісту, й по 
дуже добрій, добірній мові він робить в читанні навіть вельми гарне 
вражіння, а в промові-виголошенню то й потому, гадаю собі.

Велику Вам дяку сердешну складаю, що Ви при всіх своїх турботах, 
клопотах та праці згадали мою щиру просьбу й вислали навіть усі мої 5 
збірників; хоч небіжчик Ом. Огоновський був, може, й не схожий до інчих 
галичан, але все ж нікому я не вважаю себе зобов’язаним, лиш Вам, що 
збірники живі та здорові повернулися додому. Тільки Бога ради звістіть 
мене зараз, чи це не Ви гроші свої платили  за пересилку на 1 р[инський] 

* Очевидно, у листі помилково написано «8/ХІ»
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46  к[рейцерів], бо я Вам сю ж мить поверну й вишлю. А може це з дому 
Огоновських відправлено, то це й мусіли вони зробити на їхній кошт, бо 
старому я висилав на свій кошт.

Скажіть мені, коханий земляченьку, хто ще з галичан по смерті Ого-
нов ського зостав [з] «жюрі» по тій злощасній комісії, яка мала вкупі з ук-
р[аїнським] жюрі присудити премію за бозна-коли визначений конкурс на 
іс то[ричну] драму з укр[аїнської] історії.Це ж світовий скандал, за котрий 
треба просто заплювати очі, через який ні одна душа себе поважаюча 
не візьметься зроду писати нічого і ніколи, бо не пойме віри, щоб яка 
комісія довела діло чесно до кінця. Присудили – добре, а не присудили 
нікому, – оповісти на ввесь українсько-руський люд, що по присуду жюрі 
ні один конкурсант не вартий премії. А це ж воровське, злодійське діло 
мовчати, нахабно замовчати усю справу. А що ж з грішми сталося??!!

Отже треба довідатися у галицьких жюрі (хто вони суть?), де лежить 
причина, і в кому і в чому, що вирок досі не оголошено. Ви молода, 
енергична, спритна душа, виведіть на чисту воду це позорне діло для 
цілої нації, не кажу вже для самого діла – запропащене. Де рукопис? Хто 
з жюрі може досі не подав? Чом же усі інші жюрі не клопочуться, [не 
доведуть?] до кінця?

щиро Вас поважаючий і шануючий

М. Лисенко
[На арк. 1 збоку дописано:]
Чи можна поняти тому віри, що Волод[имир] Шухевич і досі мене не 

сповістив, чи одібрав він гроші 34 р[инських] 28 к[рейцерів] для передачі 
[...] яко решта на закупівлю народ[них] струментів??

Я прохав Вас і Паньківського9 переказати йому, а він – ні пари з уст?! 
Коли здибаєте, скажіть, будь ласка.

ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 1–2 зв. Рукопис. 
Автограф.

№ 3
31 травня 1895 р., м. Київ

Шановний мій земляченьку, Михайло Сергієвичу!
Вітаю Вас сердешне, користуючи з нагоди від’їзду дорогих гостей 

наших, любих, да таких же славних, приятних, як, здається, тяжко інших 
і знайти. Я все ждав-виглядав од Вас звісточки, що мені були обіцяли 
невдовзі списати про конкурс історичеської драми, для чого то й то 
галицький жюрі не озвавсь і не озивається присудом-вироком чи то 
негуючим, чи то позитивним способом. Будьте ласкаві якомога швидче 
сповістіть мене, на чому став Комітет галициких жюрі, чи узнали який 
твір гідним нагороди, чи негідним. Чи дума він про це в часописах 
оповістити, чи так – тишком замовчати.

Якщо він залишив остаточно гадку про цю справу і наваживсь за-
мов чати, то будьте ласкаві узяти від їх рукопис, котру я заслав з Києва 
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чи не в 1889 часом році, щоб вона бува не пропала тамтечки, а тут могла 
б згодитись: «Богдан Хмельницький. истор[ическая] драма в 5 а[ктах], 7 
действиях»10. Хто їх зна, що вони мають на думці, чи то вони ждуть но-
вого вибору предсідателя, чи розписати мають новий конкурс і ті ж твори 
повернуть на новий конкурс – бог їх зна, тільки такої ганьби не здумати, 
не згадати.

Коли Ви вже увільнитеся, і до нас завітаєте?
Вітаю Вас ще раз щиро й сердечно.
Ваш                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 5–6 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 4
6/18 червня 1895 р., м. Київ

Спасибі Вам, шановний добродію Михайло Сергієвичу, що вмить на 
мого листа одповіли і подали, хоч вельми сумну, але правдиву вістку.

Оцього листа подасть Вам молодий наш патріот, Микола Кіндратович 
Вороний11 з Донщини, що перейнявся гадкою їхати в Галичину студі ю ва-
ти техніку. Прийміть його, познайомте з добрими людьми. Він же і лі те-
ратурний чоловік, бо дописував у «Зорю».

Розпитайте при нагоді пана Костя Паньківського, чи можна б було 
у Галичині, у друкарні ім. Шевченка, надрукувати лібретто до моєї опери 
«Тарас Бульба». Бо в Росії доведеться по-російському друкувати, то хоча 
б зарані на своїй мові було хоч у Галичині надруковано. Треба, щоб 
я знав, кілька то коштуватиме: у велику шістнадцятку аркушів 2.

Радо прийняв я вістку про задоволення шановних галичанок12 з Києва 
і його гостинності (тільки на жаль не від молоді нашої). А дуже б були раді 
бачити і вітати боянистів і самого їх диригента, п[ана] Ніжанківського13, 
котрого з листів знаю, а не персонально.

Од мене вклоніться дуже, дуже сердешно Великошановній панії 
Шухевич і чудесним та гарним панянкам Одарці і Ірені. Я вже підмовляю 
у гостину до Галичини своїх людей. Я ж їм дівчатам подав у дарунок сво-
їх нот як фортепьянових, так і до співу.

Від серця вітаю Вас найсердечніше.
щиро Ваш довіку                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 7–8 зв. Рукопис. 

Авто граф.

№ 5
19 грудня 1895 р.

Шановний Добродію, Михайло Сергієвичу!
Жалкую страшенно, що не довелося з Вами хоч на хвилинку бачитися. 

Учора був зібрався до Вас увечері, коли на поріг Коцюбинський14 і Ку-
чин ський15. Завтра, чув я, маєте виїздити. Бога ради запитайте, зараз як 
при їдете, Івана Франка, чом він не одповідав, як його прохано, що він 
одіб рав 130 гульденів ще влітку через чоловіка, що їхав за кордон. І так 
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і до сі по даній йому адресі він не одмовив і словом. Дак нехай одмовить 
чи мені, чи пані Лесі Косачевій. А враз хай сповістить, чи гадає він вести 
да лі видавництво «Житє і слово», котре так пожадане. І на якій субсидії 
він задовольнився б, але щоб конче вів видавництво далі.

що ж робить Теодор Zupus16 у Парижі? Чом же він не зробив того, 
що його прохано? Про це дуже цікавляться. Просять Вас удруге до його 
на писати, щоб конче одповів, чи скоро вчинить те, що він обіцяв.

Чи не можна б, голубе, вислати мені Записок Наук[ового] тов[ари]-
ства ім. Шевченка? У мене тільки й є 2 перші випуски. Може б через Вл. 
Бо ніф[атійовича]17 або на універститет через Кучинського, Лучицького, 
або як інше.

Ледве що одібрав листа від Шухевича, просе щоб зайшли до Корейва18 
й узяли йому «Наталку-Полтавку» мого видання й урехтування. А ще 
просе купити 3 плахти і 3 запаски. Шкода! Короткий час. Бо треба їхати 
аж за 7 міль на Поділ. Жінка моя слаба в інфлюенці, виходити не може, 
а без жіночого ока це діло неможливе, так і скажіть.

Перекажіть Мик[олі] Вороному, щоб до мене озвавсь. Я маю його 
дещо запитати, та не знаю адреси його.

Вітаю Вас з щирим серцем з наступаючим святом і Новим Роком. 
Поздоров Боже не [злого?], а доброго щастя у Новому Році усім нам.

щиро поважаючий Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 9–10 зв. Рукопис. 

Авто граф.

№ 6
2 лютого 1896 р.

Високоповажний Михайло Сергієвичу!
Оце допіру прийшов Ваш лист до мене. А завтра пан Окуневський19 

виїжджає з Києва. Я користуюсь, ждучи його до себе, озватися до Вас. 
Скажіть на милість, що воно за доля гіркая, що навіть Zupus20, ні чим 
не зв’язаний, ні од кого не залежачий, і той ощажає державу Ко бург-
ського21.

Дуже потрібно засилати до редакцій франц[узьких], італ[ійських], 
аглицьких?! А Кобургська держава не знатиме, не відатиме того, що 
їй насамперед належиться знати, читати, червоніти. Не вже ж і Zupusи 
почали вже числитися Кобургами?

Хоч гукніть йому сукиного сина, коли він отетерів, і досі не послав 
в отечественном языке в Кобургську державу.

Або мого листа оцього зашліть, хай не здивує, що я його з серця су-
чим сином узиваю. От гірка доля!

Як з продовими виродками, так ще й стісняються. Здається ж здорові 
памороки мусіли б чоловікові підшепнути, куди слід послати насамперед. 
Та зрешти ж йому наказувано вислати, і як, і що, і кому. Богом заклинаю 
Вас не полінуватися зараз же до його вдарити листа грізного, невмолимого, 
щоб він плюнув на европеїв, коли твань смердюча нічого не зна, не да-



Персоналі ї

298

ви ться. Хоч він голодний, холодний, слабкий, п’яний – в якому хоч стані 
взявсь мерщій до цього діла. Де його очі? Де його розум, сумління?

П[ан] Теофіль дуже докладно і дуже потішаючо розповідав нам про 
всі сучасні обставини Лодомерії. Чутка була, ніби Ви у спілці з Ів. Фр[ан-
ком] видаватимите «Житє і слово»22. Чи правда тому?

Кланяйтеся Шухевичам, Франкові, Вороному.
щасти Боже Вам на усе добре, на усе корисне.
щиро Вас поважаючий                М. Лисенко
Кияне вітають Вас сердешне.

ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 11–12 зв. Рукопис. 
Автограф.

№ 7
11/23 березня 1896 р., м. Київ

Шановний мій земляче, Михайло Сергієвичу!
Спотонову засилаю Вам щиру мою, сердешну подяку за те любе 

при вітання, яким Ви мене вшанували од лиця Товатиства23.
Радий душею, що твір мій впав до вподоби слухачам.
Друге діло, вельми пильне діло. З листа тут прикладеного Ви зо-

ба чете, оскільки важно стати до помочі таким людям, як добр[одій] 
Ерастов24, що з душі рветься на службу родині з своєї нікчемної досі 
Чорноморської вітчизни до вас у Галичину, і як йому сердешному це 
не вдається. Од свого лиця і од усіх своїх, котрі зблизька приймають 
інтереси духові таких гарячих патріотів, як добр[одій] Ерастов, просю 
і благаю Вас од серця запомогти як і чим можна пристроїти цього цінного 
чоловіка. З листа Ви побачите, що він сподівається на можливість пе ре-
да чі Товариством імені Шевченка йому права на відкриття книгарні на 
його кошт і на його риск, поки Т[овариство] саме буде в стані вести це 
діло, бо як, пише він, Товариство одсахнулося б од отворення книгарні, 
бо береться за будування кам’яниці, то уряд відойме од їх це право от во-
рен ня. І коли тут стає чоловік з своїми грішми, працею і риском навіть 
до послуги, то треба здається прийти йому на поміч, надто ще через те, 
що це загорілий патріот, шукаючий у вільніші часи прикласти руки і пал 
свого серця до роботи коло родини. Будь ласка, Ви, жива душа наша 
межи галичан, візьміть до серця це діло і коли мога [посприяти?] його 
на дозвіл передачі права Ерастова. Коли справа [полагодиться?], то Ви 
його й звістіть ту ж мить у Катеринодар, Кубанської області, Степану 
Іванов[ичу] Ерастову. А мені  тільки вісточку хоч через брата дасте, чи 
буде з цього яке пиво.

Земляки милувалися дуже з присланої афіші концерту і раділи. Всі, 
хто Вас знає й тямить, усе вітають Вас. Ви од мене повітайте Ми к[олу] 
Вороного й Тобілевича. Теж подякуйте добр[одія] поважаного Ні жан ків-
ського за прийняту працю й добре виконання мого твору.

Добродійству шановному Шухевичам з усіма донечками віддайте од 
усієї моєї родини щире привітання.
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Буду ж послухатися од Вас вістки. А Ерастову не барячись одпишіть 
як Т[оварист]во рішить.

щиро поважаючий Вас                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 13–14 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 8
10 (22) лютого 1897 р., м. Київ

Шановний Добродію, Михайло Сергієвичу!
Одібравши Вашого листа, негайно ж одмовляю Вам і засилаю гро-

ші 225 крб. на видавництво книжок у Товаристві ім. Шевченка. Я ці ка-
вий би знати, чи це решта є з суми 740 крб. на видання наукових тво-
рів? Одібравши від мене гроші, я прошу Вас неодмінно сповістити ме не 
у цьому і одповісти на моє запитання. Д[окто]ру Черняхівському25 я пе-
реказав вже, о що просили. Я певне не помилюся, коли повітаю в особі 
Вашій голову Наукового товариства26. щасти ж Вам Боже на усе добре!

щиро шануючий Вас                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 15–15 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 9
15 серпня 1899 р., м. Київ

Високоповажний Добродію, Михайло Сергієвичу!
Обертаюся до Вас із справою, яку мені доручено переказати Вам 

і попрохати Вашого особистого приїзду у Київ для обговорення спіль-
ного. В разі ж Вашої неспроможеності прибути у Київ, одповідь подати 
в найскорішім часі – до 25 сього серпня місяця.

Д[обродій] Пелехин27 (професор петерб[урзький]) просить піднести 
питання про основну постанову тої фундації, яку він дає на справу Львів-
сько го університету. Проф. Пелехин пропонує призначити свій фонд 
і ті гроші, які зможе видати в будущині, на заснування українського 
університету – чи приватного, чи урядового – однаково. Порядкування 
в цій справі він доручає Науковому товариству ім. Ш[евченка] з тим, 
щоб гроші лічилися власністю українськ[ого] унів[ерситету], хоча б він 
був заснований від австрійського уряду. Д[обродій] Пел[ехин] думає, що 
така постанова прискорить універс[итетську] справу і – чи приватний, чи 
урядовий – університет скоріше виплине на світ.

Вважаючи цю справу дуже важною і значною для всіх, д[обродій] 
Пелех[ин] бажає, щоб його думка була обсуджена у Києві і наперед згод-
жується з київським присудом. Але позаяк це діло не повинно обсуд жу-
ватись без представників від Товариства ім. Ш[евченка], які б могли ос-
вітити справу з невідомих нам боків, то він просить забезпечити пев ний 
і основний присуд і з сього боку.

З цього всього ясно стає, що дуже б важно було, щоб хто з пред став-
ни ків Товариства, а найважніше голова того Товариства, взяли б  участь 
у роз в’язанні того питання.
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До 25 серпня ще не роз’їдуться з Києва, і буде змога межи 21–25 об-
міркувати цю справу. Для того я з доручення д[обродія] Пел[ехина] і про-
шу Вас приїхати – коли можна – у Київ, а як ні, – то хоч подати свої спо-
стереження і уваги до тих дат сього місяця.

Листа прошу Вас адресувати на моє ім’я (Мариинско-Благовещенская 
ул., д. № 95).

З щирим поважанням до Вас               М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 17–18 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 10
10 вересня 1899 р., м. Київ

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Раді всі, кому я переказував Ваш замір прибути у Київ, побачити 
й почути, що маєте розказати про сучасну галицьку ситуацію. Може 
такі непорозуміння й виникали переважно тому, що ви ось уже другий 
рік одвідуєте Кавказ не на Київ їдучи, а поуз нього, або й вертаєте за 
границю, минаючи Київ. У кожному разі на 24 вересня приїздіть. Коли 
не всі, то представники товариств радо повітають вияснення [...] тих 
непорозумінь.

До побачення.
З щирою шанобою зостаюсь до Вас              М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 16–16 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 11
23 вересня 1899 р.

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Побачитись ми мусимо завтра, у п’ятницю, 24 вересня, у помешкан-
ню Мих[айла] Петровича Старицького28. Краще сказати у його зятя, д[об-
родія] Черняхівського (вони мешкають разом) на Караваєвській (Шу-
лявській) вул., д. № 35, ІІ поверх, о 51/2 год. по обіді, як Ви прохали.

Долучаю при сему листа М. Хв. Комарова29 до мене. Ви його пе ре-
читаєте, обміркуєте, а мені перекажите при нашому побаченні у Чер ня-
хів ського. Тільки я од себе сердешно прошу Вас не відмовити просьбі 
Ко марова прибути на день до Одеси, бо це ж загального інтересу справа; 
до того ж, Вам звернути, їдучи у Львів, не далеко на Одесу. Кошти ж, 
з-за конешної важности справи, Вам повернуться. Не відмовте ж з ласки, 
про шу Вас.

З щирою повагою до Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 19–19 зв. Рукопис. 

Автограф.
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№ 12
28 вересня 1899 р.

Шановний Добродію, 
Михайло Сергійовичу!

Оцим листом повідомляю Вас, що збірка намічена на сьогодні не мо-
же на  превеликий жаль скластися. Не наша з Вами в тому вина. Вибачте 
за тур бацію, дякую сердешне за прислугу.

Їдьте з Богом щасливі; щасти Вам Боже у предовому етапові нашому 
науку добру засівати, ворога хоч як мало підтинати.

Вітаємо Вас сердешно із жінкою вкупі.
щиро Вас поважаючий                М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 20. Рукопис. Авто-

граф.

№ 13
1 липня 1904 р., м. Київ

Шановний та любий Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Сьогодня вислав у Львів на адресу Наук[ового] Тов[арист]ва Вам два 
шпаргали*, стосуючі до моєї Музично-Драматич[ної] школи30 у Києві, що 
має відкритися 1 вересня. Умови і статут я переклав на українську мову 
і прошу Вас, дуже проредагувавши добре з боку мови, устроїти їх друком 
у «Вістнику»31 і у «Ділі»32. Одбитки ж з їх зробити на тонесенькому папері 
в тій меті, щоб можна було ніби листом вислати – до нас, на Україну. 
Бо при школі, враз з російською драмою й деклямацією, я конче хочу 
завести й українську деклямацію для охочих студіювати в рідній мові. 
Коли б Ви устроїли не дорого, я б був Вам дуже вдячний.

ще б просив Вас і в краї теж видрукувати, наприклад: в Станіславові, 
Коломиї або теж у Чернівцях, у часописах місцевих, щоб Галичина 
й Буковина була освідомлена про це. Може дехто й з русинів або русинок 
захотів би прибути до Києва; це б сполучало краї наші і людей наших.

При цьому маю твердий намір зараз же клопотати про затвердження 
статуту Філярмонічного тов[арист] а з широкою програмою.

На чому діло стане, не залишіть, Добродію, повідомити мене.
щиро Вас серцем вітаю й усіх кревних людей.
Ваш                   М. Лисенко
Київ 1/VII 1904 р.
Радію за курси ваші.

ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 22–24. Рукопис. 
Автограф.

* Від польського слова szpargały – рукописи.
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№ 14
12 серпня 1907 р., Китаєв

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Брат мій Андрій33 мешкає наразі у Львові, в Академічному Домі, 
з синочком своїм Глібом, якого гадає оддати в людову школу. Мешкає він 
в Акад[емічному] Домі, поки не з’їдуться академіки ік вересню, а тоді 
вже треба йому десь інде шукати помешкання. Добре було б, якби він мав 
нагоду осістись в Академ[ічному] Домі, яко лікар до академіків; він би їх 
лічив, а за це йому дати помешкання в Домі. Він лікар досвідчений, довго 
керував трохи чи не 22–23 роки лазаретом залізнодорожним у Знам’янці, 
хірург із нього дуже добрий, і він би міг користь неабияку подати 
академічній молоді, бо єсть він дотепний, способний лікар. Якщо уся 
справа лежить у Вашій змозі, і Ви маєте спосіб допомогти цьому, то не 
відмовте ласки урехтувати цю справу і дати Андрієві дарове помешкання 
в Акад[емічному] Домі, а він за те лічив би хлопців академіків. Йому, 
бачте, емігрантові бідному, економія в кождій копійці багато значить. 
Ви б, шановний Михайло Сергієвичу, зробили б велику послугу, коли 
б вволили б мою щиру до Вас просьбу. Коли змога і ласка Ваша, візьміть 
до серця цю справу і поруште її до щасливого поспіху.

В 20-х датах сього місяця Вас сподіваються у Києві. Добр[одій] 
Джиджора34 і другий товариш його були у мене в гостині на Спаса 
у Китаєві і переказували мені. До 25 серпня і ми вирушимо у Київ, бо за 
то го почнуться іспити прийомні до моєї школи.

Вітаю Вас щирим серцем, а родині Вашій перекажіть моє шану-
вання. 

щиро поважаючий Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 25–26. Рукопис. 

Автограф.

№ 15
15 вересня 1907 р.

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергійовичу!

Не відмовте ласки написати зараз листа на руки брата (Академічний 
Дім) Андрія до бібліотеки, де виконує наразі місце (Огородній одібрав 
місце в Дністрі, я рекомендував його), і згоден, щоб його місце обняв 
брат, хоч правда поки що на місяць з платнею 30 гульд[енів] місячно. 
Брат дуже і я теж просимо зробити ласку написати бібліотекарю, щоб 
замістив брата, де працював Огородній.

Вірю, що Ви це зробите зараз.
Свідчуся глибоким поважанням                М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 27. Рукопис. Авто-

граф.
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№ 16
[1908 р.]

Вітаю цілим, щирим серцем усе шановне, любе товариство у нашому 
дорогому клубові. На превеликий жаль не маю способу опустити ліжко, 
у якому кладу собі припарки до болючого ока.

Зібравшись до купи, не забудьте ж шановні панове товариші, знімаючи 
питання про сучасне і майбутнє, згадати і про наших, в Бозі померлих, 
бра тах-товаришах коло рідної справи – Драгоманова35, Антоновича, Ми-
хай ла Старицького, Павла Граба36 та інших наших кревних...

Всіма гадками з Вами вкупі, стискаю кожному руку, здоровлю з Новим 
Роком, зичу кожному щастя-долі, здоров’я, а нашій рідній матері-Україні 
і її бездольному люду хліба, добробуту і кращої долі у Новому Році.

М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 28, 29. Рукопис. 

Авто граф.

№ 17
14 січня 1911 р.

Дорогий, шановний Михайло Сергієвичу!
Я написав доперва (учора викінчив) хоровий твір з солоспівом на 

текст В. Самійленка, присвячений вшануванню роковин смерти Т. Шев-
ченка37.

Варт би було цей твір надрукувати зараз же, щоб з друком виспіти до 
свят 27–28 лютого. Друкований твір міг би поширитись скрізь по укр[а-
їн ських] місцях, де будуть святкувати, а теж у Москві й Петербурзі. Дохід 
з продажу міг би піти на пам’ятник поета. Бракує лишень коштів, гадаю 
невеликих, бо й твір сам на щастя не великого обсягу.

Чи не можна б запитати В. М. Леонтовича38 о фундації на це видання. 
Ви ближче до його стоїте, що якби запитати його, тільки в найскорішім 
часі, бо часу не багато зосталося. А на чім діло стане, сповістили б мене. 
Було б це видання якраз до речі. На Котляревського видано було, а на 
Шевченка – шкода буде, як не з’явиться.

щиро стискаю Вашу руку.
Ваш                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 30–30 зв. Рукопис. 

Авто граф.

№ 18
28 грудня 1911 р.

Високоповажний Михайло Сергієвич!
Це зібрання у В. М. Леонтовича для мене надзвичайно важне, а я сам 

вчора трохи заслаб на бронхіт, і дуже опасуюсь ще гірш застудитись. 
Я б просив Вас дуже і шановного В. М. трохи одсунути це зібрання 
на пару днів. Може б 1 або 3 січня можна було б зібратися. Прошу Вас 
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у тій цілі і В. М., і шановних товаришів зробити це для мене, з огляду на 
мою хоч і невеличку таки слабість, але ж з якою нехтувати не можна і не 
слід.

щиро поважаючий Вас                М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 33. Рукопис. Ав то-

граф.

№ 19
[1911 р.]

Шановний Михайло Сергієвич!
Коли Леонтович спішиться, а мені вийти не можна, то покірно про-

сю до себе, як Ви кажете о годині 8-й або й 7½. Звістіть же будь ласка 
д[об родія] Леонтовича, щоб був ласкав прибув до мене.

Шануючий Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 32. Рукопис. Авто-

граф.

1 У Львів для роботи в університеті.
2 Огоновський Омелян Михайлович (1833–1894) – український письменник, 

мовознавець, літературознавець, професор Львівського університету, громадський 
діяч.

3 Двотижневий часопис «Зоря» виходив у Львові в 1880–1897 рр. З 1885 р. він 
перейшов у власність Наукового товариства ім. Шевченка і став всеукраїнським 
періодичним органом, в якому друкувалися багато письменників з усієї України.

4 Шраг Ілля Людвігович (1847–1919) – адвокат, публіцист, громадський діяч, 
зокрема член української Чернігівської громади.

5 Кониський Олександр Якович (1836–1900) – український письменник, пуб лі-
цист, громадсько-культурний і політичний діяч.

6 Йдеться про культурницький напрям у діяльності Київської (Старої) громади 
і молоді, що гуртувалася навколо неї.

7 Шухевич Володимир Йосипович (1849–1915) – український етнограф, редактор 
ча сописів, педагог і громадський діяч.

8 Мова йде про «правові» умови життя в Російській імперії та про зміст 
першої вступної лекції у Львівському університеті, прочитаної М. С. Грушевським 
30 вересня 1894 р. і присвяченої історії України княжої доби.

9 Паньківський Кость Федорович (1855–1915) – західноукраїнський адвокат, 
економіст, видавець та громадський і кооперативний діяч.

10 Історичну драму М. П. Старицького «Богдан Хмельницький» М. Лисенко 
надіслав на конкурс у Львів наприкінці 1888 р.

11 Вороний Микола Кіндратович (1871–1942) – український поет, актор, режисер, 
театрознавець, журналіст, педагог, перекладач.

12 Дружина В. Й. Шухевича Герміна і їхні дочки Одарка й Ірина та дочки 
І. Д. Окуневського Ольга і Софія приїжджали в Київ і гостювали у М. Лисенка.

13 Нижанківський Остап Йосипович (1862–1919) – композитор, громадський 
діяч, зокрема організатор і диригент співацьких товариств «Боян» у Галичині.

14 Коцюбинський Михайло Михайлович (1864–1913) – український письменник, 
громадський діяч.

15 Кучинський Петро Михайлович – брат Л. М. Кучинської, дружини М. П. Дра-
гоманова.
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16 Вовк Федір Кіндратович (1847–1918) – український етнограф, антрополог, 
археолог, громадський діяч. У цей час перебував в еміграції у Франції.

17 Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – український історик, 
археограф, археолог, педагог, громадський діяч.

18 Корейво Болеслав Вікентійович – нотовидавець, власник нотної крамниці 
в Києві.

19 Окуневський Теофіл Іполитович (1858–1937) – адвокат із Буковини, громадсько-
політичний діяч, посол до австрійського парламенту і галицького сейму.

20 Йдеться про Ф. К. Вовка, який чомусь не виконав якесь важливе доручення 
київських старогромадівців, що викликало гнівне обурення і осуд М. Лисенка.

21 Очевидно йдеться про Болгарію, в якій урядував князь (згодом цар) Фер-
ди нанд І, потомок німецького князівського роду Саксен-Кобург-Гота (Кобургська 
династія).

22 «Житє і слово» – двомісячник літератури, політики і науки, який у 1894–
1897 рр. видавала О. Ф. Франко у Львові за редакцією І. Я. Франка.

23 Мовиться про привітання, висловлене М. Лисенку, з нагоди обрання його 
членом Наукового товариства ім. Шевченка.

24 Ерастов Степан Іванович (1857– після 1933) – визначний український гро-
мад сько-культурний і політичний діяч на Кубані.

25 Черняхівський Олександр Григорович (1869–1939) – лікар, проф. Київського 
ме дичного інституту, український культурний діяч, зять М. П. Старицького.

26 М. С. Грушевського обрано головою НТШ 2 лютого 1897 р.
27 Пелехин Павло Петрович (1842–1917)  – медик, професор Петербурзької 

во єнно-медичної академії (1877–1899). Він виділив 90 тис. австрійських крон на 
фонд будівництва у майбутньому медичного факультету Українського унівеситету 
у Львові та підготовки професури для нього. За ці гроші НТШ купило будинок на 
вул. Чарнецького.

28 Старицький Михайло Петрович (1840–1904) – український прозаїк, драматург, 
організатор і керівник українських професійних театральних труп, режисер, актор, 
громадський діяч.

29 Комаров Михайло Федорович (1844–1913) – український бібліограф, лекси ко-
граф, етнограф, правник, громадський діяч, зокрема член Одеської громади (у 80–
90-х роках ХІХ ст).

30 Музично-драматичну школу М. В. Лисенка відкрито в 1904 р. Вона мала му-
зичне і драматичне відділення. Навчання здійснювалося за програмою вищих нав-
чаль них закладів. На її базі в 1918 р. засновано Музично-драматичний інститут ім. 
М. В. Лисенка.

31 Журнал «Літературно-науковий вістник» у 1898–1906 рр. виходив у Львові як 
видання НТШ. Ініціатором заснування його був М. Грушевський.

32 «Діло» – провідна щоденна (з 1888 р.) галицька газета. У 1902–1906 рр. її ре да-
гу вав Є. Левицький. З 1899 р. вона відстоювала ідеологію української Національно-
де мократичної партії.

33 Лисенко Андрій Віталійович (1851–1910) – молодший брат композитора, лі-
кар. З 1884 р. начальник лікарні на Знам’янському залізничному вузлі, за участь 
у пов станні залізничників у Знам’янці в 1905 р. вислано до Вятки (Росія). У 1907–
1909 рр. проживав у Галичині, звідки нелегально повернувся в Київ і помер від сухот.

34 Джиджора Іван Миколайович (1880–1919) – історик, публіцист, громадський 
діяч. Учень М. Грушевського. Досліджував історію Гетьманщини XVIII ст.

35 Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) – видатний український історик, 
фольк лорист, публіцист, філософ, політичний і громадський діяч.

36 Грабовський Павло Арсенович (1864–1902) – український поет, учасник ре во-
лю ційно-народницького руху 80-х років ХІХ ст. Помер на засланні в Сибіру.

37 Видання кантати «До 50-х роковин смерті Т. Г. Шевченка» здійснено в 1911 р., 
але майже увесь наклад її було знищено згідно з розпорядженням Київського тим-
часового комітету у справах друку.

38 Леонтович Володимир Миколайович (1866–1933) – український громадський 
діяч, письменник, редактор, видавець. Помер в еміграції у Празі.


