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ему, полковнику, с вышеписанными аргатами поступить, о том ево снаб
діт указом, а ему, полковнику, и з будучими при нем от бывшаго тамо 
Аб ди и нынішняго пашей как харчевой запас, так и ничего денег от 16 
чис ла минувшого мая уже не производится, а уповательно есть, что без
пре станные воровства и не отыскание пограбленого скота и протчего 
и не удоволство обидимой от запорожской стороны ничего призводимо 
не бу дет, а он де, полковник, ис будучими при нем, находясь в Очакові, 
из держал собственных своих денег до пятидесят рублев, да и впред он, 
пол ковник, будучи тамо в болшой убыток прийти может; и того ради 
о вы шеописанном в гсдрственную колегию иностранных діл киевская 
гу бернская канцелярия доносит, и отныні впред как с оргатующими в Ту
рецкой области российскими разных чинов людми повелено будет по
ступить, о том ожидаемо повелителного ея императорского величества 
указа.

Регистратор Петр Томановской,
подканцелярист Алексій Илькин
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У публікації висвітлено діяльність відомого адвоката, українського гро мад
ського діяча І. Л. Шрага, розкрито зміст його листів до М. С. Грушевського.
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В публикации освещена деятельность известного адвоката, украинского 

об щественного деятеля и. Л. Шрага, раскрыто содержание его писем 
М. С. Грушевському.
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The activity of I. L. Shrag well known Ukrainian public figure and lawyer is 

de picted in the publication, which reveal the contents of his letters to M. S. Grush
evsky.
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Упродовж ХІХ – на початку XX ст. розгортався і потужнішав україн
ський національновизвольний рух. У ньому брали участь здебільшого 
пред ставники освічених кіл. Завдання цього руху уточнювалися, ви
кристалізовувалися. Коло його учасників розширювалося. До нього 
вклю чалися не тільки представники етнічних українців, а й представники 
ін ших народів, які під впливом різних факторів пройнялися співчуттям 
до соціальних і національних прагнень українського народу. Серед них 
був, зокрема, й Ілля Людвігович Шраг.
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Ілля Шраг народився 23 серпня (4 вересня) 1847 р. у містечку Сед
нів Чернігівської губернії (тепер смт Седнів Чернігівської області). 
його батько – Людвіг, німець, виходець із Саксонії, працював лікарем 
у родині поміщиків Андрія та Іллі Лизогубів, а мати – українка, родом 
із дрібномаєтних дворян Колодкевичів. У дитячі роки Ілля виховувався 
у колі освічених людей, не байдужих до ліберальних ідей, української 
мови, українських історичних і культурних традицій. Освіту одержав 
домашню: навчався разом з дітьми Лизогубів, навчали С. І. Лизогуб, 
сестра Іллі та Андрія, А. І. Лизогуб та потім гувернерфранцуз. Усе це 
вже у той час певним чином вплинуло на характер формування його 
світогляду.

Коли Іллі виповнилося 13 років, батьки, які 1861 р. переїхали у Черні
гів, віддали на навчання в місцеву гімназію, де його зарахували учнем 
дугого класу. Як згадував пізніше І. Шраг, тоді ще в цій гімназії «залишався 
“дух Пирогова”», «ще в класах по стінах залишалися його знамениті 
“правила”»1. (йдеться про освітню політику прогресивного педагога, лі
бе рала, попечителя Київського навчального округу М. І. Пирогова, якого 
у 1861 р. царська влада усунула із вказаної посади). Він пізніше з теплотою 
згадував шанованих учнями своїх гімназичних учителів Л. Глібова, 
І. Дорошенка та інших, які відзначалися демократичністю переконань 
і прихильним ставленням до українського народу і його історії та 
культури. Вони сприяли розширенню його світогляду у народолюбному, 
українському напрямі. У той час на частину молоді міста великий вплив 
робила національна освітня і культурна діяльність Чернігівської ук
раїнської громади (О. Тищинський, С. Ніс, Л. Глібов, О. Маркович, 
І. Дорошенко та ін.), яка набула широкого розголосу2. «Ще в гімназії, – 
писав пізніше в автобіографії І. Шраг, – коли я був у 3 класі, на мене вели
ке враження зробила «Наталка Полтавка», яку було надзвичайно добре 
виставлено. Запомагали виставі Дорошенко, Глібов, Галаган, здається, 
Оп. Маркович, ролю Миколи грав С. Д. Ніс. Під впливом «Наталки Пол
тавки» я і деякі з товаришів захопилися українством, – звичайно, більш 
з околишнього боку, поробили собі українське вбрання»3. Чимале вра
ження на гімназиста зробили арешти і притягнення до політичного ді
знання місцевих громадівців О. Тищинського, С. Носа, І. Андрущенка та 
роз права над ними тогочасної влади.

Окремо, значно серйозніший вплив на себе в гімназичні часи І. Шраг 
пізніше відзначив з боку М. Вербицького (МиколайчикаБілокопитно
го), поета, члена Київської української громади: «Він перебував у Києві, 
в університеті, але часто приїздив до Чернігова, до своїх батьків. Він 
розповідав нам про Київ, про громаду, читали ми «Помийницю»*, під його 
впливом склався гурток, який вибирав і записував [українські] слова для 
«Словника», читали «Основу», «Записки о Южной Руси». У Вербицького 
в Чернігові я вперше побачив П. житецького та І. Новицького, які 
приїздили гостювати до Чернігова. Тоді були популярні у нас пісні 

* Рукописний сатиричний журнал, що видавався деякими київськими гро ма
дівцями.
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«Ще не вмерла Україна...», «Вже більше літ двісті», «В полі доля сто
яла, бровоньками моргала»»4. За його словами, разом із гімназичним 
товаришем, учнем 7 класу (а сам тоді переходив із п’ятого у шостий клас) 
Баковецьким, батьки якого проживали в Києві, на канікулах побував там. 
Тоді через нього познайомився з іншими київськими громадівцями – 
В. Антоновичем, О. Стояновим, Д. Морозом5. Тобто, тоді душа юного 
Іллі поступово запліднювалася демократичними ідеями, у тому числі 
й українською визвольною ідеєю. Певного впливу гімназист зазнав 
також із боку загальноросійського демократичного руху, зокрема з боку 
періодичних видань «Современник», «Русское слово»; його слова: «Ми 
читали Герцена, Добролюбова, Чернишевського, Писарєва»6.

У 1865 р. І. Шраг разом з близько 10ма учнями 6 класу, протестуючи 
проти підступних дій інспектора (запровадження шпигунства серед 
гімназистів) та того, що педагогічна рада не бажала його звільнити за це 
з посади, вирішили залишити Чернігівську гімназію, а потім здати іспити 
за гімназичний курс екстерном7. Того ж року він вступив до Петербурзької 
медикохірургічної академії. Провчившись там півтора року, у березні 
1867 р. перевівся на юридичний факультет Петербурзького університету. 
У березні 1869 у Петербурзі відбулися сильні заворушення студентів 
університету, медикохірургічної академії, технологічного інституту, які 
протестували проти адміністративних утисків студентської молоді та 
самодержавного режиму, виступали за надання широких академічних 
прав, за лібералізацію політичних відносин у країні. За участь у цьому 
русі І. Шрага, студента ІІІ курсу, та кілька десятків його товаришів 
звільнили з університету. його було позбавлено права продовжити 
навчання в усіх російських університетах і вислано «на батьківщину» 
під нагляд поліції8.

Певний час він під наглядом поліції проживав у м. Седневі Чернігівської 
губернії разом з матір’ю; батько на той час уже помер. Маючи потребу 
в засобах для життя, І. Шраг звернувся з проханням до черніговського 
губернатора князя С. Голіцина, освіченого і дещо лояльного, дозволити 
йому переїхати у Чернігів із метою влаштуватися на роботу. Одержавши 
дозвіл, він обійняв посаду помічника діловода Чернігівської губернської 
земської управи; згодом став діловодом, виконував також обов’язки 
секретаря редакції «Черниговского губернского земского сборника». Тут 
працював близько п’яти років9.

У 1874 р. І. Шраг одержав дозвіл від поліції на поїздку в Київ. Там 
він упродовж трьох місяців екстерном склав іспити за курс юридичного 
фа культету при Київському університеті. Під керівництвом ліберала, 
де мократа, юриста проф.О.Ф. Кістяківського (пізніше члена Київської 
(Старої) громади) він підготував і 25 березня 1875 р. успішно захистив 
дисертацію «Крестьянские суды Владимирской и Московской губернии» 
і здобув ступінь кандидата права. Цю тему він змушений був писати, 
оскільки, за його словамии, «досліди про українські суди були вже доручені 
другим кандидатам»10. Указану дисертацію Олександр Федорович 
уміс тив у журналі «Юридический вестник» (1877. – № 3–10) із своєю 
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передмовою. Відтоді І. Шраг періодично листувався з О. Кістяківським, 
зокрема повідомляв останньому про настрої і діяльність чернігівських 
земців11.

Із середини 70х років ХІХ ст. І. Шраг почав працювати присяжним 
повіреним (адвокатом) – за його словами, «одержав право на адвокатську 
практику в мировому з’їзді та в окружному суді». Водночас він брав 
активну участь у громадському житті: обирався гласним Чернігівської 
міської думи, членом міської управи, гласним Чернігівського повітового 
земського зібрання, Чернігівського губернського земського зібрання, 
у 1879–1887 рр. був заступником міського голови (безоплатно). «За той 
час, як я був земським гласним, – згадував І. Шраг, – я був у повіті членом 
ріжних комісій, проектів, бюджетової, часто був секретарем зборів; 
в губерніяльному земстві був постійним членом і головою юридичної 
комісії і членом комісії народної освіти, музейної; з того часу, як заведено 
«земское положение 1890 г.», я був аж до 1906 р. членом від земства 
«губернского по земским делам присутствия»; до 1906 р. був членом 
«Попечительного совета» Чернігівської жіночої гімназії від земства»12.

У другій половині 70х років ХІХ ст. І. Шрага звільнили зпід по лі
цейського нагляду, але заборонили жити у столицях і в університетських 
містах. Тобто він залишався для влади неблагонадійним, а тому, проживаючи 
легально, йому доводилося вести себе обережно, не виявляючи своїх 
справжніх демократичних, ліберальних поглядів, оскільки при будь
яких його різких суспільних кроках йому загрожували засланням. Проте 
все ж він наприкінці 70х – на початку 80х років активно підтримував 
ліберальне крило чернігівських земців, які прагнули розширити права 
земського самоврядування, хоч в якійсь мірі демократизувати суспільно
політичні відносини в імперії, які вели напружену боротьбу із земцями
консерваторами, реакціонерами13.

У 70–80ті роки Ілля Людвігович мав незначні зв’язки з діячами 
українського національновизвольного руху. (Хіба що підтримував певні 
контакти з уже згадуваним київським громадівцем О. Кістяківським). 
Проте й у цей час він все ж не втратив інтересу до українського питання. 
Згадуючи про 80ті роки, він відзначав: «В ті саме часи прибула до 
Чернігова трупа Кропивницького з Заньковецькою,Садовським, За тир
кевичовою. Їх чудові, цілком нові для мене вистави притягали силу лю
ду, мали надзвичайний поспіх, збуджували українську свідомість. Я не 
проминув, здається, ні одної вистави; коли трупа від’їздила, були упо
рядковані урочисті проводи, подавалися адреси, вітали їх промовами, 
але звичка до російщини була така велика, що і адреси, і промови були 
ро сійською мовою. Одних вистав було не досить для того, щоб збудити 
справжню свідомість. По їх від’їзді почалися в Чернігові аматорські 
українські вистави, в яких я брав активну участь; упорядковував їх, 
головним чином, Микола Олександрович Константинович. Справжнього 
поважного українського руху вже не було, а якщо і був, то виключно поміж 
невеликих гуртків молоді, переважно в духовній семінарії14. Молоді я не 
знав, тільки чув про неї та про її гуртки»15.
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Із початку 90х років ХІХ ст. поступово відновлюється і посилюється 
український національний рух. його хвиля захопила й І. Шрага. Він 
ширше захоплюється українською історією, літературою, культурою, 
встановлює нові зв’язки з українськими громадськими діячами. Про цей 
час він згадував: «Тільки з початку 90х років я почав наближатися до 
українського руху, який, нарешті, цілком захопив мене; тоді я вельми 
ним зацікавився та уживав усіх заходів, щоб його краще пізнати та стати 
ближче до нього [...] Я почав вишукувати все, що стосується до Галичини 
і до українського питання, почав добувати «Правду», «Народ», «Зорю», 
почав читати книжки по історії України та по українському письменству, 
читав Костомарова, Петрова, Дашкевича; мені чимало запомагав 
небіжчик Тищинський, свідомий українець, який постачав мені книжки 
і в значній мірі познайомив мене з становищем української справи. Далі 
я познайомився з М. В. Лисенком і його родиною, почав бувати у нього 
щоразу, як приїздив до Києва; багато про що я дізнався від Миколи 
Віталійовича, почав посилати через нього дописи до «Правди», далі 
я познайомився з Кониським, а через них і з другими українцями»16.

З 1892 р. по 1895 р. на сторінках львівської газ. «Правда» Ілля Люд
вігович почав друкувати статті («листи»)17. Усього їх було написано де
в’ять. У них автор порушив багато питань, що стосувалися становища 
в Наддніпрянській Україні, Російській імперії. Автор, розглядаючи 
кон кретні події, факти, засуджував самодержавний політичний режим 
у «тюрмі народів», самоуправство губернаторів, свавілля чиновників, 
зневагу їх до законів, показав правову беззахисність простої людини, при
ниженість її. Він, проаналізувавши земські положення 1864 р. і 1890 р., 
змалював становище земства в системі державного управління, показав 
поступове урізування прав, самостійності цього органу місцевого са мо
врядування на користь адміністративних органів державної влади, на 
посилення в ньому ролі дворянства, консервативних сил. Ним відзначено 
брехливість, лицемірство офіційної, реакційної преси. На основі аналізу 
змісту міських положень 1870 і 1892 р. і практики діяльності міських дум 
він засвідчив, що останні цілком підконтрольні царській адміністрації, 
права їхні обмежуються, що вибори до них так організовано, щоб 
забезпечити переважаючий вплив й інтереси багатих верств міст18.

У листі сьомому(1894 р.) автор торкнувся питання, що стосується 
«національної справи української». Зокрема, він писав: у грудні 1993 р. 
гласний від Чернігівського повіту І. Шраг у губернському земському 
зібранні зробив доповідь, в якій пропонував висунути прохання до цар
ського уряду, щоб було «1) дозволено вживати народну мову по школах 
Чер нігівської губернії, 2) дозволено було видання українських учебників 
і на родних читанок, і 3) дозволено було мати українські книжки по шкіль
них бібліотеках»19. Це питання вже й раніше порушувалося в земствах 
Чернігівщини. Проте й на цей раз воно в Чернігівському земському 
зібранні не було обговорено і не було прийнято по ньому позитивне рі
шення через протидію голови зібрання Ф. Лизогуба. Незважаючи на 
не успіх у конкретному випадку, І. Шраг все ж закликав українців на
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по легливіше боротися за свої національні права. Він писав: «Свідомі Ук
ра їнці повинні б, як мога частіше і виразніше виступати серед громади 
та, де можна, і перед урядом Українцями, а не загальнороссами»20.

У листі другому від 16 січня 1893 р. І. Шраг якоюсь мірою узагальнив 
сказане ним у всіх листах: «Велику силу, при сучасних обставинах, мають 
тепер усякі урядовці, і не диво – бо на урядові посади усі тепер пруться, 
навіть і колишні супротивники уряду; дивишся, «інтелігент» лає і уряд, 
і урядників, а на другий день бачиш – сей самий «інтелігент» придбав 
уже собі урядову посаду і вже зовсім на другий бік верне, іншу пісню 
співає. Люд тепер наляканий, забитий, на урядових суду не знаходить, та 
й шкода шукати: урядники оден другого покривають, се б то задля того, 
щоб піддержати «власть», піднести «авторитет правительства». Пресі 
заборонено писати про їх події, в громадських зборищах і підіймати 
об сім розмову не можна, чому ж урядовим і не працювати на свою ко
ристь; вони ж, бач, не аби як користуються, а ще й «власть» зміцнять, 
«самодержавіє, православіє і русскую народность» піддержують, проти 
«социялізму, лібералізму, українофільства, полонізму» боротьбу ведуть, 
вони ж «обрусителі», «об’єдинителі».

Усі факти, усі сучасні обставини указують неминучий крах системи, 
що тепер панує: біднота, голод, хвороби, застій економічний, застій 
духовний, а урядові байдуже – ще більш бідноту розповсюдти хоче, бо 
все нові податки вигадує, до того вже надумалися, що й сіль оподаткувати 
хоче. Прийде час, та мабуть на лихо ще довго єго ждати, коли всім 
сучасним «спасителям отечества» доведеться згадати, що «брехнею 
світ перейдеш, та назад не вернешся», а поки той час настане, багато 
деморалізації внесуть ще вони у наше життя, багато такого нароблять, 
що на довгі часи у знаки даватиметься; а поки що, тепер їх свято, їх міць, 
бо тепер у нас знов така година, що

Од Молдаванина до Фина
На всіх язиках все мовчить –
Бо благоденствує.........
Як гаразд сказав незабутній Кобзар»21.

Із 1893 р. поступово формується нова українська Чернігівська громада, 
активним членом якої став Ілля Людвігович. Вона розгорнула широку 
просвітницькокультурну роботу у місті і поза його межами22. Очевидно, 
завдяки діяльності цієї громади, що стала відомою й поза Черніговом, 
завдяки М. В. Лисенку, О. Я. Кониському та іншим українським діячам 
І. Шраг поки що заочно встановив зв’язок з М. С. Грушевським. І між 
ними зав’язалося тривале листування, про яке піде мова нижче. 

У 1900 р. прогресивні діячі України відзначили 25річчя адвокатської 
і громадської діяльності І. Шрага. На зібранні в Чернігові з приводу 
цього, як відзначав ювіляр, «було багато люду різних станів, різних 
напрямів; було чимало українських промов, привітань та адресів»23. Зок
рема у привітанні київських громадівців В. Антоновича, М. Лисенка, 
Т. Рильського, В. Науменка, М. Старицького, С. Єфремова, П. житецького 
та ін. від 4 березня 1900 р. відзначалося, що його діяльність «перейшла 
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місцеві межі Чернігівщини, обіймає собою інтереси усієї УкраїниРуси». 
А далі писалося: «У наш час, коли такі непопулярні усі поступові ідеї 
і між ними національнодемократична ідея українства, коли найсвятіші 
права національні стають приводом не тільки для глуму і посміху, але 
й для найнесовістніших інсинуацій, Ви віддали свою працю, свій талант 
і ім’я на користь зневаженого діла. Ви завше, де можна було і де з’являвся 
для того привід, освітчували перед широким колом суспільства ідеї куль
тур нонаціонального розвитку нашої вітчизни, доводили усю логічну та 
прак тичну необхідність переведення їх в дійсне життя і великою силою 
пе реконання та невламною вірою і любов’ю до ідеї частогусто скидали 
по луду з очей суспільства, доводили його до спокійного безстороннього 
і спра ведливого відношення до діла»24.

На початку ХХ ст. І. Шраг, працюючи адвокатом, водночас про дов
жував брати участь в українському національному русі, за галь но ро сій
ському ліберальнодемократичному русі, виконувати різ ні гро мадські 
до ручення. Він був учасником Загальної української без партійної ор га
нізації, членом Української радикальнодемократичної пар тії. Ілля Люд
ві говим взяв участь у заснуванні і роботі Чернігівської губернської вченої 
ар хівної комісії. У липні 190З р. його обрали заступником голови її. Він 
ви ступив на засіданні комісії з повідомленням «Особисті спогади про 
Чер нігівську гімназію у зв’язку з перебуванням у ній Г. І. Успенського». 
Про те І. Шраг вимушено залишив цю установу через протидію в її дія
льності чернігівського губернатора О. Хвостова (заборонив останній при
людні збори членів комісії, вимагав, щоб вони були закритими, то що)25.

У 1906 р. на з’їзді виборщиків Чернігівщини І. Шрага обрали 
депутатом І Державної думи по списках конституційнодемократичної 
партії. Очевидно, Ілля Людвігович, поділяючи деякі програмні лібе раль
нодемократичні вимоги останньої партії, мав деякі стосунки з нею. 
Хоча він, певно, не поділяв її погляди на шляхи вирішення національної 
проблеми, передусім українського питання. У І Державній думі І. Шраг 
очолив українську парламентську фракцію. Тоді він мав можливість 
без посередньо спілкуватися з М. С. Грушевським, який пильно опі ку
вав ся діяльністю цієї фракції, сприяв виданню її друкованого органу 
«Украинский вестник», склав її програму, що містила вимогу надання 
Ук раїні автономії. Царський уряд, зважаючи на небажаний для само
державного режиму напрям роботи І Державної думи, 8 липня 1906 р. 
роз пустив її. Частина колишніх депутатів останньої, здебільшого кадети, 
10 липня таємно зібралися у м. Виборзі, обговорили і підписали так звану 
Ви борзьку відозву («Народу от народных представителей») із закликом 
до громадян Російської імперії до пасивного опору царській владі в знак 
про тесту проти розпуску Думи: до скликання останньої «не давати ні 
ко пійки в казну, ні одого солдата в армію» та ін. Її також підписав також 
І. Шраг. Власне за це Чернігівський окружний суд у вересні 1906 р. при й
няв рішення про звільнення його з посади присяжного повіреного26. Про
ти тих, хто підписав Виборзьку угоду, було порушено кримінальну спра
ву. 12–18 грудня 1907 р. Особливе присутствіє Петербурзької судової 



Історія України

23

палати засудило 167 звинувачених із 169 до трьох місяців в’язниці кож
но го, що означало позбавлення їх виборчих прав при виборах у Думу і на 
гро мадські посади.

Із інших важливих фактів у біографії І. Шрага часів російської де
мок ратичної революції 1905–1907 рр. слід відзначити й такі. 26 лютого 
1905 р. в Києві на вечорі, присвяченому Т. Шевченку, українська інте
лі генція ухвалила два адреси, один на ім’я міністра внутрішніх справ – 
«Про потреби української мови» і другий – на ім’я міністра освіти – 
«Про потреби української школи». Їх підписали 99 осіб, серед яких 
бу ли визначні представники української культури і національного ру
ху (М. Лисенко, С. Єфремов, Б. Грінченко, І. НечуйЛевицький та 
ін.), у тому числі І. Шраг. У адресах вимагалося зняти всі обмеження 
української мови, надати можливості користуватися рідною мовою в усіх 
галузях літератури і науки, в періодичній пресі, запровадити викладання 
дисциплін в початкових класах українською мовою, в середніх і вищих 
учбових закладах як обов’язкові предмети українську мову, українську 
літературу та історію України тощо27.

Будучи прихильником ідеї надання усім народам, які населяли Ро сій
ську імперію, прав на автономне самоврядування, він у березні 1905р. взяв 
участь у роботі з’їзду журналістів – представників преси неросійських 
народів, на якому було порушено питання про розгортання діяльності, 
спрямованої на створення спілки народів Російської держави на засадах 
ав тономії і федерації. З метою реалізації цієї ідеї у листопаді 1905р. 
у Петербурзі відбувся попередній з’їзд, на який прибули 115 депутатів 
від різних народів. Депутати відзначили слушність визвольних змагань 
уярмлених народів. Вони створили комітет для підготовки всеросійського 
з’їзду. 11 травня 1906 р. уже був готовий проект програми «Союзу 
народів», у підготовці якого напевно брав участь й І. Шраг28. У квітні 
1905 р. демократично настроєні гласні Чернігівського губернського зем
ського зібрання прийняли резолюцію і доручили йому виступити з нею 
на земському з’їзді. У ній вказувалося на важливість «вдалого і спра вед
ли вого розв’язання національного питання», оскільки від цього залежить 
ви рішення «багатьох інших суттєвих питань державного життя», ви су
ва лися вимоги запровадження в Російській імперії політичних свобод, 
скликання Установчих зборів на демократичних засадах, якомога 
раціональнішого узгодження загальнодержавних інтересів з потребами 
автономного устрою і розвитку кожного народу29.

Ілля Людвігович взяв активну участь у створенні чернігівської ор га
ні зації «Просвіта», установчі збори якої відбулися 27 грудня 1906 р. У ній 
на лічувалося понад 300 членів30. Головою її був М. Коцюбинський, а його 
за ступником І. Шраг. Незважаючи на утиски з боку місцевої царської ад
міністрації, просвітяни Чернігівщини проводили значну освітньокуль
тур ницьку діяльність виразно українського спрямування. Часто вона 
ма ла політичний підтекст. Наприклад, вони листом, обнародуваним 
З квіт ня 1907 р., підтримали тих студентів Київського університету, які 
ви магали визнання прав української мови. Діячі чернігівської організації 
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«Просвіта» надіслали листпривітання, у підготовці якого брав участь 
й І. Шраг, депутатам ІІ Державної думи від України, що містив заклик 
до них «рішуче боронити права українського народу, стояти за інтереси 
і потреби рідного краю, його права на самостійне національнокультурне 
життя»31. Десь у серпнівересні 1908 р. чернігівський губернатор 
наказав виключити із складу «Просвіти» Іллю Людвіговича та інших 
найактивніших її членів. Правда, у 1911 р. йому дозволили знову ста ти 
членом цієї організації і навіть очолити її. Проте вона, будучи зне кров ле
ною, ослабленою, в умовах політичної реакції у цей час припинила своє 
іс нування. Зрозуміло, що тоді можливості І. Шрага, який перебував на 
ле гальному становищі, щодо участі в суспільнополітичній, громадській 
дія льності були обмеженими.

Після Лютневої революції 1917 р. в Російській імперії для де мок
ратичних кіл суспільства, зокрема й І. Шрага, відкрилися шир ші мож
ливості для фахової й суспільнополітичної праці, участі в ук ра їн ському 
національному русі. його обрали головою об’єднаного ко мітету гро
мадських організацій Чернігова, гласним міської думи, глас ним гу
бернського земства, головою Чернігівського окружного суду; він по
вертається фактично до керівництва відновленої міської «Просвіти». 
Іл ля Людвігович у квітні 1917 р. взяв участь у роботі з’їзду Товариства 
ук раїнських поступовців у Полтаві, на якому ТУП перейменували 
в Союз українських автономістівфедералістів, а його обрали Головою 
Чернігівського губернського осередку цього «Союзу»32. У цей час, як 
і раніше, І. Шраг послідовно відстоював програмну вимогу цього «Сою
зу» – національнотериторіальна автономія України. У квітні 1917 р. від 
Чернігівської губернії він став членом Центральної Ради, головою якої 
було обрано М. С. Грушевського33. У червні цього ж року І. Шраг виступив 
з доповіддю про історію українського руху на першому українському 
з’їзді, що відбувся у Чернігові34. 28 червня 1917 р. його обрали членом 
комісії по складанню проекту Статуту автономії України35. У цей час він 
спілкувався і тісно співпрацював з М. Грушевським.

У 1918 р. за гетьмана П. Скоропадського з ініціативи Д. Дорошенка, 
міністра закордонних справ, йому пропонувалося зайняти посаду прем’єр
міністра уряду. Проте через похилий вік, стан здоров’я цього не сталося. 
Того ж року його ще обрали почесним гласним Чернігівської міської 
думи. Однак, 11 квітня 1919 р. І. Л. Шраг помер. Небіжчика поховали 
на кладовищі Вознесенської церкви у Чернігові. На його могилу було 
покладено вінки від багатьох організацій, партій, окремих громадян. 
Надписи на них були красномовними: борцеві за незалежність України, 
борцеві і невтомному працівникові на полі рідної культури і волі, щирому 
захисникові народної освіти та ін. Пам’ять Іллі Людвіговича тоді ж його 
прихильники вшанували панахидою у Володимирському соборі в Києві.

Нижче публікуємо 63 листи, дві поштівки і телеграму до М. Гру
шев ського, що зберігаються в родинному фонді Грушевських (ф. 1235, 
оп. 1. спр. 841) у Центральному державному історичному архіві Ук ра їни, 
м. Київ. Перший лист датується 12 (24) листопада 1894 р., ос тан ній – 
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1 березня 1914 р. Ці листи посилалися офіційною поштою, зде біль шого 
че рез російсько австроугорський кордон. А тому автору їх доводилося 
оми нати у них політичні теми чи такі, які могли б викликати підозру 
в мож ливих перлюстраторів і доношувачів інформації для представників 
влади.

Їх він писав з приводу різних питань: підготовка і надсилання оглядів 
Чернігівського і Херсонського земських збірників для «Записок НТШ», 
статей для інших періодичних видань («Часопись правнича», «Село»); 
надсилання видань Чернігівського губернського земства у Львів, а «За
писок НТШ» та «Літературнонаукового вістника» у Чернігів; про по
літичний донос на М. Грушевського львівського російського консула; 
збір у Чернігові і надсилання грошей для допомоги в здійсненні різних 
за ходів (передплата на журнали, збірники, на заснування українського 
університету у Львові, фондів, відзначення ювілеїв, організація похоронів); 
сплата членських внесків як члена товариств; щодо духовних заповітів 
О. Я. Кониського, О. М. Куліш (Ганни Барвінок); з приводу запрошення 
на загальні збори НТШ, членом якого був; участь як адвоката в захисті 
українських діячів від різних утисків царської влади; про обставини 
відзначення свого ювілею. Ці листи містять деякі відомості про творчі 
й інші зв’язки автора з діячами науки і культури України, деякі деталі до 
його біографії (коли і де перебував, постійна зайнятість) тощо.

В одному з листів І. Шраг писав М. Грушевському: бажаю «довгого 
Вам віку і сприяючих обставин Вашій високо цінній праці на користь 
і славу України». Любов до України, невтомна праця на користь її народу 
єднали цих талановитих і завзятих у творчості людей.

Тексти листів друкуються із збереженням, здебільшого, тогочасного 
авторського написання. Однак у них зроблено деякі зміни, які ніскільки 
не впливають на зміст написаного: унікіфовано написання частки – ся 
у дієсловах (її скрізь написано разом); унормовано написання у словах 
букв «і» і «ї»; російську букву «е» в окремих словах передано через «йо», 
«ьо»; сполучник «щоб» написано разом; у російських словах замість 
«і» написано російське «и»; написано разом слова «влітку», «вранці», 
«запевно», «надвечір», «уночи»; непрочитані слова, вставки взято в [ ]; 
можливе прочитання нерозбірливо написаних слів взято у [?].
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лИсТИ ІллІ лЮДвІговИчА ШрАгА 
МИхАйлУ сергІйовИчУ грУШевсьКоМУ

№ 1
12 (24) листопада 1894 р.

Високоповажний Михайло Сергієвичу!
Щиро дякуємо Вас за ласкавий лист Ваш і посилаємо 15 руб., про

симо Вас назначити, скільки з сих грошей треба буде на участь в вінці, 
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і скіль ки на фундацію імени Омел[яна] Огоновського – Вам краще знати 
і Ви краще се поділите, ніж ми.¹

Дещо готується для «Записок»², але не маю надії, щоб швидко було 
виготовано: хиба по весні [18]95 року.

Ще раз спасибі! Помогай Вам Боже!
Щиро поважаючий Вас і прихильний

І. Шраг
P. S. Маю до Вас прохання: будьте ласкави повідомить «Календар»³, 

що я не дістав число за жовтень і вельми прошу його мені вислати.
15 (27) листопада 1894 р.
Прошу вибачити, високоповажний Михайло Сергієвичу, що даремне 

турбував Вас з поводу часописі за жовтень: учора я її дістав. Дуже впо
добалася промова Барвинського4.

Бувайте здорови, щиро Вас поважаючий і прихильний
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 841, арк. 297–298. Авто
граф.

№ 2
23 травня 1895 р.

Високоповажний Михайло Сергієвичу!
Був би дуже радий написати для «Часописі правничої»5, але зовсім 

не знаю, що властиво їй треба? Напишіть, будь ласка, хоть коротеньку 
програму того, що найбільш зацікавило б читачів «Часописі». Якого 
змісту бажав би д[обродій] Левицький6 дописів або росправ? В «Правді» 
(2 і 3 числа) єсть листи Чернігівця7, де зачиплюються і судови справи, 
і відносини до них сучасного міністра юстиції Муравєва – чи подібни 
дописі були б здатни? Чи треба чого більшого – що до програми і до 
змісту? Далі, я зовсім не знаю «Правничої часописі», не бачив навіть ні 
одного числа, програма її мені зовсім не знайома; одержувати її не можна 
за для того, що діставати багато листів зі Львова не зручно, можуть на се 
звернути увагу, а чи не можна прислати мені, яко взірець, 3 або 4 числа 
часописі, щоб я міг хоч трохи з нею познайомитися?

Маю надію, що можна буде дістати в земстві і вислати Вам статистичні 
і інші видання Чернигівського земства.

Бувайте ж здорови, високоповажний Михайло Сергієвичу.
З високим поважанєм

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 299, 299 зв. Автограф.

№ 3
4 (16) червня 1895 р.

Високоповажний Добродію!

Ви пишите, що вишлете часопись і Записки т. V «Статист[ичному] 
комітету»8; боюся, щоб не було помилки, бо «Статист[ичний] комітет» 
істнує при губернаторі і зветься «Губернський»; висилайте краще на 
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таку адресу: «Чернигов, губ[ернская] земская управа, статистическое от
деленіе».

В управі обіцяли мені вислати Вам всі статистичні видання, які зі
ста лися ще, і вислати «Земский сборник»9.

З глибоким поважанєм щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 300. Автограф.

№ 4
26 серпня (7 вересня) 1895 р.

Високоповажний Михайло Сергієвичу!
Охоче виконаю Ваше бажання, тілько прошу дарувати, коли зроблю 

се в вересні, бо тепер зовсім не маю вільного часу.
Я хочу зробити огляд збірника10 починаючи з 1882 року, з того часу, 

як змінилися і характер видання, потроху і програма. Почалося його 
видання аж з 1869 р., але за той час маю зробити зовсім уже коротенький 
огляд, і зупинюся більше на періоді з 1882 р.; для сіого треба не мало 
часу, щоб перегледіти і перечитати збірник за 12 років.

Дозвольте затрімати ще на якийсь час [назначений?] Вами огляд 
Херсонського збірника11.

Маю надію побачити Вас у Київі. Бувайте здорові, до побачення.
Щиро Вас поважаючий, Ваш

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 301, 301 зв. Автограф.

№ 5
21 жовтня (2 падолисту) 1895 р.

Високоповажний Добродію!
Даруйте, що досі не виконав свого обов’язку, але так склалися 

об ставини, що не мав вільної хвилини, а не мало часу потрібно, щоб 
перегледіти «Зем[ский] Сбор[ник]». Знаю, що будете лаяти, але тільки 
у падолисті можу вислати Вам огляд, бо до 15го падолисту зовсім не 
матиму вільного часу.

Про Черн[ігівський] збірник (про його висилку) переказав – обіцяли 
вислати; ще нагадаю, бо пан редактор, Сивий,12 усе забуває.

Він нічого не має проти подачи його псевдоніму, «і без того», каже, 
«його знають».

Високо Вас поважаючий і щиро прихильний
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 302. Автограф.

№ 6
25 листопада (7 грудня) 1895 р.

Високоповажний Добродію!
Рецензію на Херсонський збірник прикладаю і прошу не гніватися на 

мене за те, що я досі не виконав своєї обіцянки: другу половину жовтня 



Історія України

29

і початок падолисту майже не був у Чернигові, усе їздив – був тричі 
у Київі, був у Городні, у Козельці і за того не міг ничого зробити. 26го 
вернувся з Київа, а сими днями знов мушу туди їхати; огляд Земсь[кого] 
збірника вишлю Вам від 1го по 15 грудня, не пізніше.

Про висилку Земсь[кого] збір[ника] за минулі роки казав Сивому – 
обіцяв вислати.

З високим поважанєм
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, акр. 303. Автограф.

№ 7
28 лютого (12 березіля) 1896 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
Вислано мені тільки «Козаки на Білій Руси в р. 1654–1656», «Ма

терияли до істориї Хмельниччини» і початок «Тараса Шевченка» (1–8), 
далі Записок не дістав13.

Вельми прошу вислати.
З високим поважанєм

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 304. Автограф.

№ 8
6 (18) березня 1896 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
Управа змінилася, і змінилася погано, але всетаки маю надію добути 

посаду Вашому братові, хоч нічого ще не можу сказати певного.
Нового предсідателя, Уманця14, ще нема, да і посада поки що не 

ва кантна, треба ждати до мая або червня. Коли приїде Уманець, зроб
лю всі заходи, щоб пояснити справу; я балакав вже з Володиміром Бо
нифатьєвичем15 (він знайомий з Уманцем) і він обіцяв написати до нього 
листа, коли се буде потрібно.

Усе, що тільки від мене залежить, зроблю, бо дуже бажаю бачити 
Вашого брата у Чернигові.

З глибоким поважанєм, щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 305. Автограф.

№ 9
4 (16) лютого 1897 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
Витаю Вас сердешно, яко Голову Товариства ім. Шевченка16; з ве ли

кою радістію довідався я про Ваше обранє, і в ніому бачу добру ознаку – 
спра ва забезпечена.

Ще влітку О. Яковл[евич]17 казав мені, що справозданє за збірник 
1896 р. надасть він, але не знаю, чи зробить се він тепер, бо слабує (учора 
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я тільки повернувся з Київа). Зараз пишу іому і запитую іого про се; коли 
тільки він відповість, що не може тепер скласти справозданє, то я радий 
се зробити, але Ви не визначили речінець, на який я мушу вислати 
справозданє; на мій погляд, краще іого трохи одкласти, бо 1896 р. ще 
не скінчився – не всі книжки збірника вийшли, останні мусять бути 
виданими на кінці сього місяця.

ХІV т. Записок досі не дістав.
Бажаючи Вам усіого найкращого, зістаюся з глибоким поважанєм

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 306. Автограф.

№ 10
17 лютого (1 марця) 1897 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
На визначений Вами речінець огляд Земсь[кого] збірника буде Вам 

висланий.
Вельми прошу вислати мені ХІV т. Записок – я досі його не дістав.
Щиро Вас поважаючий

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 307. Автограф.

№ 11
24 червня (6 липня) 1897 р., Чернигів

Високоповажний Михайло Сергієвич!
Сором мені і виправдуватися, [до?] того я винен, але во всякому разі 

провинність моя не така вже велика, якою може Вам здатися; весь останній 
час я був страшенно заклопотаний і «чужими», і своїми, і громадськими 
справами: ще не так давно скінчилися у нас вибори мійських «гласних» 
і зорганізована нова Дума18; була велика агітація проти старих гласних, 
і треба було багато ужити усяких заходів, щоб задержати «позицію». 
«Чужі» справи вимагали виїздів з Чернигова і перешкоджали праці: 
обереш вільний час, налагодишся робити, аж треба кудись їхати, і нічого 
не зробиш.

Огляд Земсь[кого] збірника сподіваюсь вислати на сьому тижні і він 
буде у Вас во всякому разі не пізнійше 4 липня ст[арого] стиля. Даруйте, 
що не вислав досі адресів – хотів вислати їх вкупі з «оглядом»; висилаю 
їх тепер19.

З глибоким поважанєм, щиро Вас шануючий
І. Шраг

[Із] ХVІ тому Записок дістав тільки: «Тарас Шевченко» (1–40), «Ле
генди з Хітарського збірника» (25–37) і бібліографію; більше нічого 
нема.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 308. Автограф.
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№ 12
14 (26) січня 1898 р., Чернигів

Високоповажний Добродію Михайло Сергієвичу!
Будьте ласкови, віддайте прикладаєми при сіому листу 28 рублів: 

8 руб. – до редакції Літературнонаукового вістника20, яку прошу висила
ти мені «Вістник» у Чернигів в році 1898 (илье Шрагу, Чернигов); 10 
руб. від Ананія Тюри і п’ять руб. від мене на утворенє наукового фонду 
Українськоруської академії наук,21 п’ять руб. від мене – річного внеску 
в Товариство імени Шевченка на 1897 р.

Бажаючи Вам усіого найкращого, прошу вірити у високе поважаннє 
і щиру шанобу Вашого прихильника

І. Шрага
P. S. Не ремствуйте, коли спізнюся з оглядом Земсь[кого] збірника р. 

1897; сими днями тільки дістав книжку збірника за липень.
20 т. «Записок» досі не дістав.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 312, 312 зв. Автограф.

№ 13
14 (26) мая 1898 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
Прошу дарувати, що досі не вислав огляду Земсь[кого] збірника: 

майже увесь цвітень і першу частину мая не був у домі – справи так 
склалися, що приходилося їздити увесь час. Вишлю огляд на 1 червня.

Відозву в справі ювілея д[обродія] Франка22 дістав; з тих же причин 
не міг зібрати ще грошей; сподіваюся вислати те ж на 1 червня; кількість 
грошей не можу ще визначити – во всякому разі вишлю не менше як 
50, може поталанить – тоді зберу і більше. До сіого мушу додати, що 
з Чернигова, те ж в справі ювілея д[обродія] Франка, вислано вже ра
нійше, у Комітет з д[обродієм] Гнатюком23 на чолі, 58 руб.

З глибоким поважанєм, щиро прихильний
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 313, 313 зв. Автограф.

№ 14
3 (15) червня 1898 р.

Високоповажний Добродію Михайло Сергієвич!
Посилаю огляд Зем[ського] збірника; зробив усе можливе, щоб іого 

скоротити – може, не будете вельми лаятися.
Гроші в справі д[обродія] Франка висилаю сими днями – сподіваю ся 

ще де в кого дістати; з Чернигова вже вислано д[обродієм] Грінченком24 
24 р.

Бувайте здорові; з високим поважанєм, щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 314. Автограф.
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№ 15
21 вересня (3 жовтня) 1898 р., Чернигів

Високоповажний Добродію Михайло Сергієвич!
9 липня я вислав 36 р[ублів] на придбанє маєтка д[обродію] Франку 

на адресу администр[ації] Літ[ературно]наук[ового] вістника, чи дійшли 
тії гроши?

Ще в червні, здається, послав я Вам справозданнє за «Земсь[кий] 
збірн[ик]» 1897 р. для «Записок». Чи дістали Ви іого і чи задоволени?

Чи правдива чутка, що Літ[ературно]наук[ового] вістника заборо
не но для Росії? Поки що, ми його одержуємо – я дістав за серпень – ве
ресень.

З книжки Вістника за липень довідався, що вислані мною 15 р[уб
лів] (моїх 5 и д[обродія] Тюра 10) на Академічний фонд заличени «на 
па м’ятник Шевченка»; коли се справді так, то прошу повернути їх на 
Акад[емічний] фонд.

Інтересно знати, скільки передплатників має Літ[ературно]нау к[о
вий] вістник, і скільки з них приходиться на Росію?

Вибачайте, шановний Добродію, що турбую Вас сим листом.
Щиро Вас поважаючий і сердечно прихильний 

І. Шраг
P.S. Чи був у Львові В. Ю. Скалон [чи В. Ю. Скомон?], яке вражіння 

він зробив? Він вельми цікавиться сучасним станом річей в Галичині; 
я дав іому рекомендації до Вас і до декого.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 315, 315 зв. Автограф.

№ 16
25 мая 1899 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
Саме тоді, як кінчав справозданнє, дістав Вашого листа. Пробачте, 

будьте ласкаві, що спізнився. Посилаю справозданнє, а гроши і талон
чи ки25 вишлю сими днями, бо деякі талончики я дав знаіомим, і треба 
звести з ними рахунки.

З високим поважанєм, щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 316. Автограф.

№ 17
25 червня 1899 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
Талончики ще не усі розпродав, але сподіваюся розпродати, і тому 

посилаю за всі мені вислани 16 руб.
Опріч того посилаю членський внесок на минулий 1898 р. – здається 

я іого не вносив ще – 5 р[уб.], усіого 21 р[уб.].
Скільки повинен вислати на рік 1899? Здається 10 руб.?
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Чи дістали справозданнє за Земсь[кий] збірник?
Чи не побачу Вас у Київі в серпні?
Щиро Вас поважаючий і сердечно прихильний

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 317. Автограф.

№ 18
8 (20) грудня [18]99 р., Чернигів

Високоповажний Михайло Сергієвич!
Сіогодня дістав ХІ книжку Літ[ературно]наук[ового] вістника, але 

зов сім невеличку: цензура знищила цілий відділ – з 53 по 116 стор. («Із 
іс торії москвофільського письменства», «З росийської України», «Листи 
з над Полтави»); далі єсть 116–128 стор. «Хрон[іки] і бібліографії», а 129 
і 130 ст[орінок] бракує.

Звертаюся до Вас з великою просьбою – надіслати мені, у кунверті, 
усе знищене цензурою; кошти надсилки зараз поверну.

Вельми жалкую, що не бачив Вас у Київі; мені було казано, що 
увечері Ви мусіли бути у Миколи Витальєвича26, пішов і я туди, щоб Вас 
побачити, аж там мені кажуть, що Вас не буде; поспішаюся до Гладинюка, 
питаю Вас, і дістаю відповідь, що Ви вже поїхали на залізницю.

З високим поважанєм щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 318, 318 зв. Автограф.

№ 19
3 (16) квітня 1900 р., Чернигів

Високоповажний Михайло Сергієвич!
Пробачте, будь ласка, що досі не відповів Вам: останній час майже 

не був у господі, треба було їздити у ріжних судових справах, а коли 
по вертався, то теж бракувало зовсім часу, бо треба було лагодити усякі 
ту тешні справи.

Тому не міг досі вислати і справозданнє за збірник. Тепер близько 
Ве ликодні свята і я трохи вільнійший, починаю огляд збірника (Чер ні
гівського) і сподіваюся вислати Вам іого на кінці квітня.

За Херсонський збірник зроблю усе, щоб вволити Вашу волю, але не 
сподіваюся вислати Вам огляд ранійше як у маю, у першій іого частині.

Посилаю Вам десять р[ублів] і прошу упорядкувати мої рахунки 
з Товариством, бо, здається, я вже 2 роки не робив річних внесків.

Коли Ваша ласка, не відмовте віддати куди треба квіток на гроші, які 
я заплатив у К[иївському] кн[ижковому] складі за ІV т[ом] словаря.

Віншую Вас з Великодними святами і щирим серцем бажаю усіого 
найкращого, щиро Вас поважаючий І. Шраг

P. S. Інцідент з Грінченком мабуть вже Вам відомий; через особисти 
відносини до ніого деякі члени Рев[ізійної] Ком[ісії] почали вимагати 
від Уманця27, щоб він іого увільнив. Уманець тримав себе у сій справі 
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як дурень, і написавши усяких комплиментів до Грінченка, висловивши 
на Земсь[ких] зборах, що він вважає іого діяльність вельми користною 
для земства, а іого – за особу талановиту, праціовиту і т. ін., все ж таки 
увільнив іого з посади секретаря. Далі він сам побачив, що зробив чорт 
зна що, і почав пропонувати Грінченкові усякі інші посади і праці, але 
той зрікся, і згодився тільки упорядкувати музей Тарновського28, але 
грошей за цю працю теж зрікся.

Поки що він у Чернигові, видає «Этн[ографические] мат[ериалы]»29, 
пише статті у Земсь[кий] збірн[ик] і за се дістає плату з редакції збір
ника.

Ще раз прошу прийняти мою щиру, сердешну подяку за витаннє Т[о
варист]ва з поводу мого ювилею30; були деякі цикави інціденти з поводу 
укр[аїнської] мови, якою були писани деякі витання від земляків 
чернигівських і інших, лист Т[оварист]ва і чимало телеграм, але все 
полагодилося, і усі привіти були читани прилюдно; начальство, в особі 
губернатора Андрієвського, страшенно незадоволено характером, який 
виявився на святкуванню (він тоді був у [Петербурзі ?]); дехто казав, що 
се був не мій ювилей, а «хохломанська демонстрація». Вельми радий, 
коли справді моє свято (я його не ждав і на ніого не сподівався, трапилося 
воно якось зовсім випадково) викликало таку «демонстрацію», і дехто 
з присутніх на ніому, може уперше, почули, як «інтел[ігентні]» люде 
говорять укр[аїнською] мовою; таки були, і виявляли своє здивуваннє; 
нехай навчаються! Взагалі, укр[аїнські] витання і укр[аїнське] слово 
зробили чималий «ефект».

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 319, 319зв., 320, 320зв. Автограф.

№ 20
30 травня (12 червня) 1900 р., Чернигів

Високоповажний Добродію!
Вельми прошу пробачити, що ранійше не вислав справоздання: не 

міг сіого зробити, бо бракувало часу.
Не знаю, чи настигне справозданнє у свій час, чи ні; посилаю 

справозданнє за Черн[іговський] збірник, що ж до Херсонського, то не 
встиг нічого зробити. Коли ще не запізно, дайте звістку, я вишлю Вам 
іого 20 червня ст[арого] ст[иля], але повідоміть швидче, щоб я міг зараз 
почати працю.

Чи дістали мій внесок і чи нема за мною яких грошових [за дол же
ностей?]? Чи будете Ви у Львові на кінці червня? Мені треба буде їхати 
у Кісінген31, і я хочу заїхати до Львова, вельми б бажав Вас побачити; 
маю бути після 20 червня, в усякому разі перед 1 липня.

Чи не порадите Ви мені, в якому готелі краще зостановитися?
Бажаю, щоб був не дорогий; до того ще німецької мови я зовсім не 

знаю, польську розумію, але говорити не вмію; се, мабуть, теж треба 
брати на увагу, вибираючи готель.
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Тепер буду ще Вас турбувати: справоздання з Товариства не будуть 
подаватися в Записках, а виходитимуть в осібних бюлетенях – в який 
спосіб можна буде їх дістати? Навчить, будь ласка.

З високим поважанєм щиро прихильний
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 321, 321 зв. Автограф.

№ 21
26 червня (9 липня) 1900 р., Кісінген

Високоповажний Добродію!
Мені доручено повідомити Вас, що на Вас подав донос львівський 

консул Пусташкин; про се вже подали Вам ранійше звістку, але тепер маю 
подати подробиці, які не подали Вам з Росії через те, що не були певни, 
що Ви дістаните листа, думали, що іого можуть перехопити і прочитати; 
подробиці здобуто потайно, і тому прошу Вас заберегти їх. В доносі, 
який єсть у Департаменті державної поліції і у київсь[кого] генерал
губернатора, консул пише, що Ви стоїте на чолі сепаратистів, і окрім 
того, що Ви – потайний редактор соціал[істичної?] «Волі»32 (се головна 
частина доносу); до доносу він приклав кілька чисел сіого видання, де 
глузують з царя і взагалі зовсім не делікатно про ніого висловлюються. 
Вол[одимир] Б[оніфатійович] і Олекс[андр] Як[ович] такої думки, що 
Вам небезпечно тепер приїздити у Росию, особливо, коли взяли на увагу, 
що Ви досі не увільнилися з рос[ійського] підданства.

Учора увечері приїхав у Кісінген; 6 (19) або 7 (20) липня маю бути 
у Львові; не знаю, чи побачу ще Вас там.

Чи дістали огляд Херс[онського] збірника? Я Вам іого вислав ще 
з Чернигова.

З високим поважанєм, щиро Вас шануючий
І. Шраг

Моя адреса до 4 (17) липня:
Кісінген, Hotel göbel.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 322, 322 зв., 323. Автограф.

№ 22
29 березоля (11 квітня) 1901 р., Чернигів 

Високоповажаний Добродію!
Разом з жінкою поздоровляємо Вас і високоповажану дружину Ва

шу з Великодними святами, щирим серцем бажаємо Вам усіого най
кращого.

Справоздання з Черниг[івського] і Херс[онського] збірників надішлю 
у квітні, ранійше не можу, бо страшенно обтяжений працею.

З глибоким поважанєм щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 324. Автограф.
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№ 23
16 (29) травня 1901 р., Чернигів 

Високоповажаний Добродію Михайло Сергієвич!
Даруйте, що досі не вислав Вам «оглядів»: не мав спроможности сіого 

зробити, раз через те, що довелося багато їздити у своїх професіональних 
справах, друге через те, що тепер у нас виборний період – обирають 
гласних і до Думи, і до земства, і вибори одбирають чимало часу.

Вишлю «огляди» на 1 червня ст[арого] ст[иля] – ранійше не встигну; 
ще раз прошу дарувати. «Записки Черн[иговского] ст[атистического] 
ком[итета]» прошу віддати до бібліотеки Товариства.

Літер[атурно]наук[ового] вістника за травень досі нема.
З глибоким поважанєм, щиро Вас шануючий

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 327, 327 зв. Автограф.

№ 24
29 травня (11 червня) 1901 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Посилаю огляд Земсь[кого] збір[ника] Черн[ігівської] губ[ернії].
Даруйте, що спізнився – не мав спроможности зробити ранійше. 31 

травня знов мушу виїздити у судових справах, через що не можу вислати 
тепер огляда «Сборн[ика] Херс[онского] земства»; вишлю іого 15 (28) 
червня.

Ще раз прошу дарувати.
Літ[ературно]наук[ового] вістника [нихто?] не одержав; певно за бо

ронено? Як іого діставати?
З глибоким поважанєм щиро Вас шануючий

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 325. Автограф.

№ 25
8 (21) червня 1901 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Огляд Зем[ського] зб[ірника] Ч[ерніговської] г[убернії] вислав ре

ко мендованим листом 30 травня* (12 червня). Огляд Херс[онського] 
збір н[ика] вишлю 15 (28) червня; даруйте, що ще не вислав – не мав 
часу. Сіогодні тільки повернувся до дому, 6 день їздив в різних судових 
справах, і сіогодня знов мушу виїздити.

Шкода, і велика шкода, що «Вістника» звернули; видно заборонили? 
Коли ся справа поясниться, і яким способом можна буде діставати 
«Вістник»?

З високим поважанєм щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, акр. 326. Автограф.
* Тут і далі підкреслення зроблено в текстах документів.
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№ 26
20 лютого (4 березоля) 1902 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Звертаюся до Вас в справі духовниці Ол[ександра] Як[овича] Ко

ни ського; Вам, певно, відомий стан сиєї справи, відомо і те, що д[об ро
дій] Лотоцький33 уповноважив пр[исяжного] пов[іреного] Хра нов ського 
подати духовницю до суду і прохати про її затвердженнє, що Хр[а
новський] і зробив. Довідавшися про се, п[ані] Кониська34 упов но ва жила 
пр[исяжного] пов[іреного] Левинського подати позов і просити суд знищити 
духовницю, яко незаконну. Левинський почав справу, але по кликав до суду, 
яко відповідальників, тих, на користь яких зроблена ду ховниця, виконавця 
ж її, д[обродія] Лотоцького, обминув і до суду не по кликав; чи повинен 
він був покликати і іого, се така справа, про яку мож на сперечатися, але 
річ така, що поки Лотоцького не покликано, Хра новський не має права 
взяти участь у справі, через що справа може за тяг тися на довгий час; ми 
радилися з сіого поводу з д[обродієм] Хра нов ським, і дійшли до того 
висновку, що інтересам справи цілком від по відало б, коли б Товариство 
імени Шевченка, покликане до суду Ко ни ською, уповноважило іого, 
Храновського, на провадженнє справи у су ді; він ласкаво на се згодився. 
Коли Ви, шановний Добродію, і уряд Т[о варист]ва згодитеся з нашою 
думкою, то треба буде вислати Хра нов сько му уповажненнє; прикладаю 
проект іого, який, коли визнаєте по тріб ним, підпишіть відповідно статуту 
Т[оварист]ва (певно треба під пи сати Виділові), засвідчить уповноважненнє 
у росийського консула, і по  дати іого до д[обродія] Храновського, на таку 
адресу: Кіевъ, Большая Вла ди мир ская, № 6, присяжному поверенному 
Леониду Васильевичу Хра нов скому.

Вельми був радий, коли дізнався, що Ви, вельми шановний Добродію, 
знов, [стали] Головою Т[оварист]ва; добре розумію, що Вам не легко було 
на се згодитися, але цю жертву Вашу, певно, оцінють, і багато людей 
висловлюють Вам щире, сердечне «спасибі».

Чи потрібни справоздання за земські збірники? На великий жаль, 
я не дістаю «Записок», не знаю навіть, чи було уміщено моє останнє 
справозданнє, не знаю, чи потрібно воно надалі?

В якому стані справа університету35? Шкода, що вже і «Левада»36 не 
доходить.

З високим поважанєм, щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 332, 332 зв., 333. Автограф.

№ 27
29 березоля (11 квітня) 1902 р., Чернигів 

Високоповажаний Добродію!
Вірчий лист Наук[ового] т[оварист]ва я відіслав д[обродію] Хранов

сько му; відсилаючи того листа, я звернув увагу д[обродія] Храновського 
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на те, що Т[оварист]во не може заплатити іому хорошого гонорару, і що, 
коли буде іого ласка вести справу, то він мусить обмежитися на тих 
умовах, які ним складени з д[обродієм] Лотоцьким.

Щоб пояснити справу, мушу ще додати, що Т[оварист]во вже втягнено 
в справу, бо позов д[обродійки] Кониської відноситься і до ніого, вона 
вже покликала іого до суду в справі духовниці О. Я. Кониського, і річ 
у тому, чи треба мати Т[оварист]ву на суді свого репрезентанта, який би 
боронив іого інтереси? На мою думку, потреба у сіому єсть, і через те 
треба було покористуватися згодою Храновського прийняти уповажненнє 
Т[овариства].

Д[обродія] Лотоцького до суду не покликано, через що і виникла 
потреба дати уповажненнє Хран[овському] від Т[оварист]ва, бо інакше 
не було б кому боронити духовницю.

З високим поважанєм щиро Вас шануючий
І. Шраг

Наук[ових] записок досі не маю; вельми б бажав їх дістати; сил
куватимуся вислати справоздання на протязі квітня; ранійше не можу.

Сподівався Вас побачити, але, коли був у Київі, Вас вже там не було. 
З Київа треба було їхати до […], туди приїхав, аж кажуть, що Ви були, та 
поїхали. Вельми жалкував, що не міг Вас побачити.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 328, 328 зв. Автограф.

№ 28
29 травня (11 червня) 1902 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Почуваю себе вельми винуватим, що досі не надіслав «оглядів», але 

прошу дарувати: не бажання мені бракувало, а часу, був остільки об
тяжений працею, що не міг обрати вільного часу для того, щоб виконати 
свій обов’язок перед «Записками», надішлю огляди конче до 15 (28) 
черв ня; даруйте!

Тепер вельми прошу Вас подати відомости в справі університету: 
нічого певного ми не знаємо, а дійшла така чутка, що Т[оварист]во 
ім. Шев ченка взяло на себе ініціативу в справі збору гроший на заснованнє 
університету; коли се так, то не відмовте повідомити про стан справи: хто 
збирає гроши, як, на якій підставі. Се треба доконче знати, бо єсть люди, 
які бажають зробити свої вкладки, але хочуть знати, як стоїть справа, хто 
нею керує, куди засилати гроши? Д[обродійка] Кулішева, наприкл[ад], 
обіцяє дати 1000 р., але бажає знати, що «діється в сій справі».

Сердечно витаю Вас і високоповажану дружину Вашу.
З високим поважанєм щиро Вас шануючий

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 329, 329 зв. Автограф.
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№ 29
12 (25) червня 1902 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Щиро дякую за Вашу ласкаву відповідь. Надсилаю огляд Земсь[кого] 

збірника – даруйте, коли погано складений, треба було поспішати, а часу 
бракувало, до того ще я трохи хорий.

Огляд «Сб[орника] Херс[онского] земства» надійшлю на тому тиж ню.
Сердечно Вас шануючий

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 330. Автограф.

№ 30
8 (21) липня 1902 р., Чернигів

Вельми шановний Добродію!
Надсилаю огляд «Херс[онського] земсь[кого] збірника»; даруйте, що 

погано написано – поспішав вельми.
Справа затяглася через те, що в земській управі, звідки я дістаю «Сбор

ник», не було 3х книжок: хтось взяв, то й не повернув; обіцяли розшукати 
і я спо дівався добути сі книжки, але – даремна надія, книжок не знайшли, 
а час ми нув, і я мусив зробити огляд, користуючися 9 книжками.

З високим поважанєм, щиро Вас шануючий
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 331. Автограф.

№ 31
22 жовтня (5 падолисту) 1902 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Черниговська губ[ернська] уч[ена] архивна комиссія37 послала листа 

до Наукового товариства, в якому просить висалти їй «Записки». Вельми 
прошу Вас задовольнити се бажанє «Комиссиї»; вона висилатиме То
вариству свої видання, правда, не великої вартости, а склад «Комиссиї» 
те пер покращав, до ніого увійшли гарни люде, які будуть працювати, 
і коли Ви надсилатимете «Записки» «Архивній комиссиї», то принаймні 
ми матимемо хоч один їх примірник у Чернигові, бо іншим шляхом до 
нас «Записки» не доходять.

Коли буде Ваша ласка, то надішліть усі книжки, які видані сіого ро ку.
З високим поважанєм щиро Вас шануючий

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 334, 334 зв. Автограф.

№ 32
26 березоля (3 квітня) 1903 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Запросини на Загальні збори Наук[ового] тов[ариства] я одержав 

саме того дня, на який їх було визначено, се б то 25 н[ового] ст[иля] марта; 
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через те я не міг вислати уповноваження38, та про потребу сіого не було 
мені звістки. На той випадок, коли потрібно буде уповноважити кого, 
прошу за зда легідь мене повідомити і наіменувати того члена Т[оварист]
ва, якого бажано буде уповноважнити.

Чи потрібни Вам огляди Земс[ького] збір[ника] за рік 1902? Давно 
вже не бачив «Записок». Маю звернутися до Вас у справі д[обродія] Пе
лехина39: він просить мене поїхати у Львів і упорядкувати іого від но
си ни до Тов[ариства], перевірити рахунки, поконтролювати їх і т[аке] 
ін[ше].Мені треба знати, як Ви відноситеся до моєї участи у сій справі, 
чи бажано воно Вам, чи ні? Прошу відповісти цілком одверто: я зовсім 
не цікавлюся брати на себе той обов’язок, який бажає накласти на мене 
д[об родій] Пелеха, і можу згодитися на іого пропозицію в такому тілько 
разі, коли моя участь може запомогти справі.

Чекаю на Вашу відповідь.
Посилаю 5 рублів річної вкладки на рік 1903.
З високим поважанєм, щиро Вас шануючий

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 335, 335 зв. Автограф.

№ 33
16 (29) травня 1903 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
26 березоля я писав до Вас у справі д[обродія] Пелиха, але досі не 

маю відповіди; правда, Сергій Олександрович переказував мені дещо 
в сій справі, але для того, щоб я міг подати д[обродію] Пелеху якусь 
певну звістку, мені треба мати Вашу відповідь. Д[обродій] Пелех вельми 
турбується і вимагає від мене такої або іншої відповіди, через те вельми 
прошу Вас не відмовити написати.

З високим поважанєм щиро Вас шануючий 
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 336. Автограф.

№ 34
17 (30) липня 1903 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Посилаю огляд Земс[ького] збірн[ика] Чер[нігівської] губ[ернії] на 

р[ік] 1902; даруйте, що спізнився.
В листу з 18 (31) травня Ви пишете, що писали мені перед виїздом 

Вашим до Парижа, але того листа я не дістав.
Як дістав Вашого листа, того ж дня відіслав уповноважненнє д[об

ро дію] Гнатюку, (25 травня), але не знаю, чи дійшло воно до ніого у свій 
час. До д[обродія] Пелехи писав, просив іого вислати мені докладну 
інструкцію, з якої можна б було бачити, чого він властиво бажає, але 
відповіди досі не маю.

З високим поважанєм, щиро Вас шануючий 
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 337. Автограф.
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№ 35
9 (22) лютого 1904 [р.], Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвич!
Будьте ласкави, не відмовте повідомити, коли мають бути Загальни 

збори Наукового товариства?
На зборах мають розглядати проект змін у Статуті40, і може було 

б ба жано, щоб я віддав комусь свій голос. Я хотів просити д[обродія] 
Фран ка заступити мене, але може так трапитися, що вже хтось інший 
упов новажить іого, і тому прошу Вас повідомити, кому вислати мандат?

До речи: чи треба Вам огляд Земсь[кого] збірника на 1903 р[ік]? Чи 
уміщено у «Записках» огляд на 1902 р[ік]? Уже і не пам’ятаю, коли бачив 
«Записки». Чи немає якогось способу їх дістати?

Разом з жінкою сердечно витаю Вас і шановну дружину Вашу.
Щиро Вас поважаючий 

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 338. Автограф.

№ 36
8 березоля 1904 р., Київ

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Досі ще не знаю, чи можна буде мені приїхати до Львова, а тут у Київі 

довідався, що д[обродій] Левицький41 уповноважив д[обродія] Франка 
заступити іого на зборах; коли і я надішлю уповноважненнє Франкові, 
то один голос може загинути; через те прошу Вас вельми повідомити 
мене, якомога швидче, на кого надіслати уповноважненнє, коли б я не 
міг приїхати?

З високим поважанєм 
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 339. Автограф.

№ 37
12 (25) березоля 1904 р., Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Надсилаю Вам повідомлення Виділу і два листи на ім’я д[обродія] 

Коцовського42, якими я прошу іого заступити мене на Загаль[них] 
зборах.

Чи так ті листи написано? Коли ні, повідомить, я надішлю інши.
На великий жаль, не можу прибути.
З високим поважанєм, щиро Вас шануючий 

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 340. Автограф.
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№ 38
6 (19) липня 1904 р., Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Даруйте, що досі не вислав огляду: правду казати, я гадав, що він Вам 

не потрібний. Вишлю на 18 (31) липня; зараз не можу, бо бракує часу.
Щирим серцем бажаю усіого найкращого.
З сердешним поважанєм Ваш

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 341. Автограф.

№ 39
16 (28) липня1904 р., Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Посилаю огляд Збірника; даруйте, що погано складений – не мав 

часу виправити.
Складаю щиру, сердешну подяку Вам і усім підписаним за пам’ять 

і витанє – дякую щирим серцем43.
З високим поважанєм, щиро Вас шануючий 

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 342. Автограф.

№ 40
24 грудня [1]905 [р.] (6 січня [1]906 [р.]), Чернигів

Високоповажаний Добродію!
Прошу дарувати, що не виконав Вашого бажаня – не міг скласти 

огляду Земсь[кого] збірника. Коли будемо живи, то у [1]906 році складу 
огляд разом за 2 роки – [1]904 і [1]905, і тоді заздалегідь надійшло.

Не міг нічого зробити, бо бракувало часу: біжучи справи одбирали 
увесь час, а до того довелося ще чимало їздити, довелося чимало сидіти 
у Моск ві, на земсь[кому] з’їзді44, та і у Чернигові багато праці.

У нас, як Вам відомо, дуже тепер погано – усіому на перешкоді у Чер
ни говщині стоїть «усиленная охрана». Робимо, що можливо, але да леко 
більш треба б робити.

Давно вже був у Київі: коли треба було там бути, не можна було їха
ти, бо [на] залізниці стачки45.

Сердечно здоровлю Вас і шановну дружину Вашу з Різдвяними свя
тами і новим роком. Усіого найкращого!

Щиро Вас поважаючий 
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 344, 344 зв. Автограф.

№ 41
6 (19) березоля [1]906 р., Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
На мою думку, добровільна угода вельми бажана вже через те, що 

справа затяглася46, і невідомо коли вона скінчиться, але найголовнійше 
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питання – які умови пропонує пані Кониська? Сими днями я одержав 
від неї листа, в якому вона мене просить взяти участь у справі; маю їй 
відповісти, що охоче візьму таку участь, але проситиму її, щоб вона 
повідомила про свої умови; коли дістану відповідь пані К[онисько]ї, 
зараз же подам Вам звістку і висловлю свою думку про її пропозиції.

Охоче поведу переговори і з п[аном] Маркевичем47; прошу подати 
іого адресу.

Пропозиція черниг[івських] відпоручників Комитету Арх[ео ло гіч 
но го] з’їзду про зорганізованє предв[арительного] ком[ітету] при Т[о  ва
рист]ві ім. Шевченка справді відкинено Ком[ітетом] через те, що, на іого 
думку, таки Комітети можна визначити тільки в межах Ро с[ій ської] дер
жави, але предв[арительний] Ком[ітет] ухвалив звернутися до Т[о ва ри ст]
ва і прохати іого взяти участь у науковій праці до Ар х[еологічного] з’їз ду 
у Чернигові48.

У нас засновано місціового предв[арительного] Комитету, до якого 
уві йшов і я; будемо робити усе, що можна, щоб краще поставити справу.

Почалися вибори від селян і дрібних власників земельних49: ніякої 
аги тації, ніяких зборів, агітує уряд та «чорна сотня». Тюрми повни «кан
ди датами у виборщики», чимало і засилають. Зборів не дозволяють: Ко
митет конст[итуційно]демокр[атичної] партії50 прохав дозволити пар
тійні збори – заборонено; тепер визначено передвиборчи збори мійських 
ви борців – дозволено, але невідомо, як на сих зборах буде себе поводити 
по лиція.

Ми, черниговці, страшенно засмучені: нас не повідомили про Ва
ше свято51, високоповажаний Михайло Сергієвичу, і тому ми не ма ли 
спроможности Вас привітати; у сіому винни кіяне, які, взагалі, ні чо
гісінько здається не роблять, принаймні ніяких відомостей ми від них 
не маємо. Хоч запізно, дозвольте мені, високошановний Михайло Сер гі
є вичу, висловити Вам свою велику пошану і високе поважанє до Вашої 
осо би і до Вашої надзвичайно корисної діяльности, і своє щире, сердечне 
ба жаннє довгого Вам віку і сприяючих обставин Вашій високо цінній 
праці на користь і славу України.

Щиро Вас поважаючий, Ваш
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 345, 345 зв., 346. Автограф.

№ 42
22 травня 1906 р., С.Петербург

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Збори автономистів52 ще не визначено. Про те, коли вони мають од

бу тися, повідомлю Вас.
Завтра, у вівторок, 23 травня, о 8 год[ині] веч[ора], визначено збори 

ук р[аїнської] групи53. (6 Рожд[ественське] бюро п. н. сь?)
З високим поважанєм

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 343, 343 зв. Поштова картка. 

Автограф.
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№ 43
15 вересня [1]907 [р.], Чернигів

До високоповажної редакції «Літературнонаукового вістника»
О. М. Куліш надіслала мені, для «Літ[ературно]наук[ового] віст ни

ка», свої «Спомини про Марка Вовчка»54.
Вона пише, що сі спомини «треба багато редактировать. Затирать 

скілько угодно, а тілько фактів не ізмінять». Навожу її власни слова.
Виконуючи бажанє п[ані] Кулішевої, надсилаю її «спомини». Може 

редакція їх використує.
З щирим поважанєм

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 347. Автограф.

№ 44
12 січня [1]910 [р.], Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Охоче виконаю Ваше бажанє, але не знаю, чи задовольню Вас: давно 

вже не писав нічого, і боюся, що не буду здатний писати так, як того 
вимагає характер «Села»55.

Вам потрібні коротеньки статті на біжучи оправи, з сучасного життя, 
в тих обсягах, про які Ви пишите? Боюся, що не потраплю добре.

В кожному разі, вельми прошу Вас точнійше визначити теми, які Ви 
вважаєте за найпотрібнійши, і на які зараз треба щось подати.

До 25 січня нічого не можу надіслати, бо вельми запрацьований, а до 
того ж ще треба декуди їхати в судових справах; далі буде вільніше.

Здоровлю Вас, дорогий та вельмишановний Михайло Сергієвичу, 
з новим роком, щирим серцем бажаю Вам сили і здоровля на велику 
Вашу роботу.

З щирим і високим поважанєм
Ваш І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 348, 348 зв. Автограф.

№ 45
19 березоля [1]910 [р.], Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Вибачте, що не за раз дав Вам відповідь: останнім часом мені до ве

лося їздити в ріжних судових справах, і тому запізнився.
П[ані] Кониська напевно оскаржить постанову суду, і таким чином 

справа перейде до Суд[ової] Палати56. Сказати, чи довго перебуватиме 
в Па латі, не можна. Коли Палата задовольнить вимоги Кон[иської] і пи
та тиме свідків, тоді справа затягнеться, коли ж ні – то єсть надія, що її 
бу де розв’язано на протязі року.

Коли Товариство не перетвориться на [академію ?], то 10 000 р[уб.] 
одер жить Чернигівське губ[ернське] земство. Коли б земство зрік
ло ся грошей, то вони перейдуть до спадкоємців Кониського, себто до 
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іого родини, але, оскільки мені відомо, земство не має такої думки, 
щоб зрікатися легату (?). П[ані] Кониська звернулася до губ[ернської] 
зем[ської] управи з листом, в якому, доводячи, що Кониський забрав її 
гроши, що він був псіхично хорий, прохає земство, щоб воно зріклося 
своїх прав на користь родини небіжчика, але управа ухвалила відмовити 
Кон[иській] на її прохання.

П[ані] Кулішева і до мене писала, скаржилася, що її «пограбували», 
що вона поки що мовчала, а тепер коли вона почала видавати твори 
Куліша, і їй потрібни велики гроши, то вона вже «не може мовчати». Було 
б добре полагодити сю справу, але мені здається, що без участи д[обродія] 
Тищенка57 нічого не можна зробити. Коли «Спілка» побажає звернутися 
до п[ані] Кулішевої з якоюсь пропозіцією з сіого поводу через мене, то 
я до її послуг і охоче зроблю усе, що залижатиме од мене. Повідомте, 
будьте ласкові, що бажано зробити в сій справі, і я зараз напишу до п[ані] 
Кулішевої, а про відповідь її повідомлю Вас, або «Спілку».

Вельми винуватий я, що досі не надав нічого до «Села»; якось так все 
складалися обставини, що не міг нічого виготовити: то були справи, що 
не можна було одсунути, то довелося їздити по ріжних місцях, і от досі, 
хоч сором великий маю, нічого не зробив. Не сердіться на мене дуже, 
вельми шановний Михайло Сергієвичу; сподіваюся мати незабаром 
більш вільного часу і тоді спокутую свого гріха!

Щиро Вас поважаючий, 
Ваш І. Шраг

Р.S. Здається, я винен щось Т[овариству]: не пам’ятаю, коли я робив 
внесок, і тому вельми прохаю повідомити, скілько я мушу вислати 
грошей.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 350, 350 зв., 351, 351 зв. 
Автограф.

№ 46
24 травня (6 червня) [1]910 [р.]

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Писав я до п[ані] Кулішевої, і дістав відповідь; вона знову викладає 

всю «історію», і нарешті каже, що бажає одержати «за все» 2000 карб.58

Писав до неї, що трохи знаючи стан справи, не сподіваюся, що 
б була змога виплатити їй таку суму; добре б було, коли б Ви послали 
їй справоздання про стан справи; вона пише, що ніякого справоздання 
ніколи не бачила. Вона тепер у Борзні.

Скаржиться, що хтось забрав у неї переклад Куліша «Венецький 
купець», і що сей переклад десь загинув. Чи нема іого у Львові?

З високим поважанєм,
Ваш І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 349, 349 зв. Автограф.
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№ 47
10 (23) вересня 1910 р., Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
По довгому листуванню з п[ані] Кулішевою, нарешті одержав від неї 

відповідь: вона пише, що не може згодитися на пропозіцію «Спілки», бо 
не має ні змоги, ні сили повести таку складну справу, як видавництво; 
пише вона також, що її становище взагалі дуже тяжке, що їй вельми 
потрібні гроши, що вона хоче пійти кудись у няньки, що вже друкувала 
про се в «Раді», не називаючи себе, скаржиться на всіх і на все; чимало 
листів писав я до неї, ще більше одержував од неї, але тілько тепер 
вона робить певну пропозіцію: вона бажає одержати 1000 карб., і тоді 
вважатиме усі рахунки за скінчені.

Оскілько мені відомо, що її становище справді тяжке: усі гроши, які 
мала, вона вклала в виданє творів Куліша, а продаж їх іде кепське.

Про відповідь п[ані] Кулішевої повідомлю «Спілку». Бажано вельми 
сю непріємну справу якось скінчити.

Бажаю Вам і Вашій родині усіого найкращого.
Глибоко та сердечно Вас поважаючий, Ваш

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 352. Автограф.

№ 48
4 лютого [1]911 [р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвичу!
Лист, якого Ви мені надіслали, справді од п[ані] Кулішевої; доведеться 

їй одіслати, з належними поясненнями.
Що до справи п[ана] редактора Л[ітературно]н[аукового] в[істника], 

то, коли тілько Ви надаєте вагу моїй участи у іого обороні, я охоче іого 
оборонятиму59. Тілько треба полагодити справу з д[обродієм] Шимком: 
я іого знаю, він добрий оборонець, і може часом образитися, що 
звернулися до мене, і іого наче б усувають, нібито то іому не вірять; 
коли він згодиться повести справу разом зо мною, я буду дуже радий, 
а то мені незручно ставати іому на перешкоді. Може якнебудь можна 
упорядкувати справу так, що б д[обродія] Шимка не образити?

Щиро Вас поважаючий, Ваш
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 353, 353 зв. Автограф.

№ 49
2 (15) травня [1]911 [р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвичу!
Скаргу д[обродія] Биковського60 одержав і сіогодня висилаю її Би

ков ському, з своїми увагами. На мою думку, з скарги треба викинути 
деякі гострі виступи, які тільки дратуватимуть Сенат; про се я докладно 
пишу Биковському. Дещо треба змінити. Я не маю надії, щоб Сенат 
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задовольнив скаргу, бо вся діяльність Сенату за часи «обновленного 
[…]» не може викликати до ніого віри, але, і на мою думку, скаргу все 
ж треба подати.

Бажаю Вам усіого найкращого, з високим поважанням Ваш
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 354, 354 зв. Автограф.

№ 50
10 листопаду [1]911 [р.], Чернигів

Високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Так я і не побачив вчора д[обродія] Лаврова61. Коли іого справа не

гайна, то прохаю іого написати мені докладно, в якому становищі справа: 
на підставі чого іого потягнено до слідства, в чому іого обвинувачують, 
в якій фазі слідство: чи хутко воно скінчиться, чи ще затягнеться на 
якийсь час? Через що тягнуть не тілько редактора, а і д[обродія] Лаврова? 
Взагалі, нехай він подасть мені докладні відомости.

Коли з справою нема чого поспішати, то 1 або 2 грудня я маю бути 
у Київі і тоді ми можемо вияснити справу; я в Київі іого розшукаю.

З високим поважанням, Ваш
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 355, 355 зв. Автограф.

№ 51
17 грудня [1]911 [р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвич!
Пані [Надію] Забіло я особисто не знаю – се сестра О.М. Кулішевої, 

знаю її дочку, Олександру Матвієвну Слинько (Лубні), яка зверталася до 
мене в справі спадщини по Ол. М. Кулішевої і робить вражіння цілком 
порядної людини.

Все, що пише п[ані] Забіло про обставини, в якіх вмерла О.М. Ку
лі шева, правда, тілько вона помиляється щодо прав своїх на спадщину. 
Ол[ексадра] Мих[айлівна] залишила духовну, якою все своє майно 
віддала п[ані] Забілиній і дочці її, п[ані] Слинько, але ся духовна нічого 
не варта, бо не виконані формальності, яких вимагає закон, і духовну суд 
затвердити не може. Право на спадщину по Кулішевої мають Білозерські, 
сини Василя Михайловича62. Окрім права на твори Куліша і Г. Барвінок 
та «музея», ніякого майна по смерти Кулішевої не залишилося. П[ані] 
Слинько бажає віддати «музей» якійсь громадській інституції, в сій 
справі я мав вже розмову з Є.Х. Чикаленком.

Я радив п[ані] Слинько увійти в згоду з Білозерськими, щоб 
вони віддали їй або її матери, п[ані] Забіло, свої права на спадщину 
[уняточним ?] записом; в сіому напрямі вони ведуть переговори, але ні 
до чого певного ще не дійшли; я в курсі справи тому, що п[ані] Слинько 
повідомляє мене про стан справи і радиться зо мною. Коли не можна 
буде досягти того, щоб Білозерські дали [уняточного ?] запису, то треба 
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буде йти иншим шляхом: у п[ані] Слинько і її сестри, Маліованої, єсть 
векселі, які віддала їм небіжка; треба буде подати сі векселі до суду і далі 
правити гроши з майна Кулішевої, яке придбати з «публічного торгу». 
Сю справу швидко скінчити не можна, вона затягнеться на досить довгий 
час, не менш як на 6 місяців. Як стане справа, поки що не можна сказати, 
а все ж таки тепер п[ані] Забілина прав на спадщину не має, хоч в той або 
инший спосіб спадщина перейде до неї або до її дочок. Поки що вони 
формальних прав на спадщину ще не мають. Коли треба буде ще якихсь 
пояснень, охоче їх подам.

жалкую вельми, що не бачив Вас у Київі; був у Вас 14 грудня, та не 
застав вже Вас, а потім не мав часу.

Бачив д[обродія] Сірого63 і перебалакав у ним у іого судовій справі.
Давно вже І.Г. Рашевський64 прохав мене звернутися до Вас, яко до 

Голови Наук[ового] Т[оварист]ва з такою пропозіцією: чи не придбає 
од ніого Т[оварист]во картини іого «Мазепа»? Картина велика, Мазепу 
змальовано на весь зріст; момент – Мазепа пише листа до запорожців; 
Рашевський сподівався заробити чималі гроши, були такі, що бажали 
купити картину, але як довідувалися, який епізод з життя Мазепи подано – 
зрікалися. Тепер Р[ашевський] бажає продати картину за невелику плату 
за кордон. Може коли не Т[оварист]во, то якийсь музей купить, так 
він сподівається. Коли буде принціпіальна згода, то він вишле велику 
фотографію з картини.

Будь ласка, вельми шановний Михайло Сергієвичу, не відмовте по
дати свою думку, а то й пораду.

З щирою та великою повагою, Ваш
І. Шраг

P. S. Листа п[ані] Забілиної повертаю.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 357, 357 зв., 358, 358 зв., 359, 

359 зв. Автограф.

№ 52
24 грудня [1]911 [р.], Чернигів

Дорогий та високоповажаний Михайло Сергієвичу!
На превеликий жаль, обставини так складаються, що я не маю змоги 

бу ти в Київі на святах. Поки що не можу ще сказати, коли я маю бути 
в Ки їві по святах; в кожному разі, коли Загальні збори мають одбутися по 
свя тах, прошу повідомити, на який день їх буде визначено, може я і ма
тиму змогу прибути; бажано, щоб збори Т[оварист]ва підмоги науці, 
лі т[ературі] і штуці65 було визначено не по понеділках і не на четвер, бо 
в сі дня відбуваються засідання в суді.

Найкраще – на вівторок або п’ятницю.
Сердечно поздоровляю Вас з святом та новим роком, щирим серцем 

бажаю усіого найкращого.
З високим поваженням, Ваш

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 356, 356 зв. Автограф.
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№ 53
4 січня [1]912 [р.], Чернигів

Дорогий та високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Щиро дякую за листа; мені трудно б було приїхати 9го, бо саме тепер 

я вельми обтяжений всякими справами; коли б було доконче треба, 
я б приїхав, але мені дуже зручно, що Ви мене тепер увільнили; коли 
можна одкласти до марта, то й добре.

З щирою пошаною, Ваш
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 360. Автограф.

№ 54
31 грудня [1]912 [р.], Чернигів

Дорогий та високоповажаний Михайло Сергієвичу!
Коли дуже треба, то я можу приїхати 9го вранці. Повідоміть, будь лас

ка, коли і де можна буде Вас побачити?
Ввечері мушу повертатися до дому.
Щирим серцем здоровлю Вас і родину Вашу з новим роком. Усіого 

найкращого.
З щирою повагою, Ваш

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 361. Автограф.

№ 55
29 січня (11 лютого) [1]913 [р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвичу!
Я вже одержав звістку од Павла Пилиповича66 і навіть оповістку 

з суду.
Упорядкував свої справи так, що буду у Київі 13го лютого.
З ширим поважанням, Ваш

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 362. Автограф.

№ 56
22 лютого [1]913 р., Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвичу!
Я вельми радий, що справа П. П. Лаврова67 добре скінчилася; вона 

мене чимало турбувала. Тепер і 100 руб. не треба буде платити, бо 
Маніфест такі грошові пені складає.

У мене визначено справу в Суд[овій] палаті на 19, а 20 я мушу їхати 
до Харкова; вважаючи на те, що Ви будете в Київі лише до 17го, треба 
якось упорядкувати так, щоб з Вами до того побачитися. Коли треба, 
то я міг би прибути 9 або 10 березоля; далі вже не можу приїхати, бо 
і тут єсть судові справи, і опріч того мушу ще їхати до Сосниці, де теж 
маю справу.
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Бажаю вельми, щоб на той час приїхав і Павло Іванович.
Бажаю Вам усіого найкращого і щиро вітаю Вас і в[ельми] п[оважну] 

дружину Вашу.
З сердечною повагою, Ваш

І. Шраг
P.S. М. М. Коцюбинський вітає Вас; стан іого здоровля не кращає68.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 363, 363 зв. Автограф.

№ 57
28 лютого [1]913 [р.], Чернигів

Дорогий та високоповажаний Михайло Сергієвич!
Коли б збори Товариства69 можна було б одкласти до великодніх свят, 

се б було найкраще. Я ще запевно не знаю, чи треба мені буде прибути 
до Київа 19го, бо хоча справу визначено в Палаті70, але ще не відомо, чи 
вимагатиме мій клієнт, щоб я був у Палаті в іого справі.

Се проясниться сими днями, і коли мені треба бути 19го, то я зараз 
про се Вас повідомлю; тоді я можу приїхати до Київа 18го увечері, або, 
краще сказати, надвечір.

В кожному разі, чекатиму Вашого повідомлення.
З щирою повагою, Ваш 

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 364, 364 зв. Автограф.

№ 58
ТеЛеГРАММА

[12 квітня 1913 р.], [Чернігів]

Профессору Грушевскому, ул. Паньковская, Кіев, из Чернигова, 
№ 1108.

Помер Коцюбинский.
Похороны пятнадцатого.

[И.] Шраг.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 373. Телеграма. Оригінал.

№ 59
11 (24) травня [1]913 [р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвичу!
Мені буде дуже трудно подати відомости про стан окремих країв 

і участь їх у держав[ному] бюджеті – тут не можна добути навіть всіх 
потрібних матеріялів. На мою думку, сю частину праці71 найкраще може 
виконати П. І. Чижевський72.

Так само він, певно, згодиться подати відомости і про «культурний 
стан».

Я міг би взяти на себе «сводку репрессій» та «современ[ного] поло
ження просвет[ительных] и др[угих] культурных учрежд[ений]», але ос
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кілько мені відомо, що сю працю вже зробив Сергій Олександрович73, 
і не відмовить подати.

Чекаю на Вашу ласкаву відповідь. Усіого найкращого. 
З щирою до Вас повагою, Ваш 

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 365, 365 зв. Автограф.

№ 60
24 червня (7 липня ) [1]913[р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвич!
Вчора одержав Вашого листа. Прикладаю заяву74.
З високою повагою, Ваш

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 366. Автограф.

№ 61
30 вересня [1]913[р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвич!
Дуже б бажав Вас бачити, та ніяк не можу прибути до Київа.
На 2 жовтня визначено в Судовій палаті, яка виїздить на сесію до 

Чернигова, справа «сіонистів»,75 яких обвинувачують за належність до 
забороненого законом Товариства, і сих сіонистів я обороняю; тепер 
потяг приходить до Чернигова пізно, і коли я виїду з Київа 1го уночи, то 
можу спізнитися до суду; опріч того, треба ще докладнійше розглянути 
справу, а канцелярія Палати прибуде сюде тілько завтра, 1го жовтня.

Бажав би вельми побачити Вас, і тому подаю відомости, коли я не 
можу бути в Київі, бо маю справи в суді: 2го, 8го, 11го, 15го, 18го, 
25го; се справи, які вже визначено.

Саме на жовтень визначено чимало моїх справ, про що я писав Анд
рію Василєвичу76, повідомляючи іого, що не можу бути на на ювілею 
«Рус[ских] ведомостей».77

З щирою до Вас повагою, Ваш 
І. Шраг

P. S. 30 і 31 жовтня буду в Київі; 31го маю справу в Судовій палаті.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 367, 367 зв. Автограф.

№ 62
8 листопаду [1]913[р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвич!
жалкую вельми, що не можу Вас бачити в призначений Вами час: 

справи так склалися, що не можу виїхати з Чернигова, бо саме на той час 
визначені в суді справи, якіх я покинути не можу.

З щирою пошаною, Ваш
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 368. Автограф.
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№ 63
1 грудня [1]913[р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвич!
Дістав запросини на надзвичайні Загальні збори Наук[ового] то в[а

ри ст]ва імени Шевченка, які визначено на 26 н[ового] с[тиля] грудня; 
по відомляють, що відомости за заступника треба вислати не пізнійше, 
як до 20 грудня.

Часу вже лишилося не багато. Їхати до Львова не маю змоги. Будь 
ласка, як найшвидче повідоміть мене, кого обрати заступником? Добре 
б було обрати когось з рос[ійських] українців; хто їде з Київа? Кого 
уповноважити?

Не знаю напевно, чи Ви в Київі, і засилаю також листа до Є. Х. Чи
ка ленка.

З високим поважаням, Ваш 
І. Шраг

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 369, 369 зв. Автограф.

№ 64
12 лютого [1]914[р.], Чернигів

Дорогий та високоповажаний Михайло Сергієвич!
Вельми мені прикро, що не можу прибути; саме того дня доконче 

мушу бути в Чернигові в справах, що стосуються до ювилею.78

Прохаю вибачити; радий би Вас побачити, та справи не дозволяють 
їхати.

З сердечною пошаною, Ваш 
І. Шраг

P. S. Прохаю переказати Павлу Миколаєвичу79 моє сердечне приві
тан ня і жаль, що іого не побачу.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 370. Автограф.

№ 65
1 березоля [1]914[р.], Чернигів

Високоповажаний та дорогий Михайло Сергієвич!
Сіогодня одержав Вашого листа; на жаль, обставини так склалися, 

що не маю змоги прибути на збори Т[оварист]ва підпомоги80.
Прохаю вибачення.
З сердечною до Вас пошаною, Ваш 

І. Шраг
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 371. Автограф.

№ 66
[Без дати], [Чернігів]

Щирим серцем здоровлю Вас і шановну дружину Вашу.
З високим поважанєм

І. Шраг81
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Открытое письмо. Листовна картка.
Carte postale
Австрія, Львов
профессору университета Михайлу Грушевскому
Osterreich, Lemberg
H. Universitäts Professor M. Hrucheusky
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 841, арк. 372, 372 зв. Поштова картка. 

Оригінал.

1 йдеться про вшанування пам’яті померлого в 1894 р. Омеляна Огоновського, 
західноукраїнського мовознавця, літературознавця і громадського діяча, автора «Іс 
торії літератури руської» (4 частини, 1887–1893 рр.), багаторічного голови То ва
риства «Просвіта», членазасновника Товариства ім. Шевченка, видавця «Коб заря» 
Т. Г. Шевченка в 2х томах (1893 р.).

2 «Записки Наукового товариства імені Шевченка» засновано 1892 р. Во ни тоді 
видавалися у Львові. Редактором їх з 1895 р. по 1913 р. включно був М. С. Гру
шевський.

3 Очевидно, згадано «Календар» Товариства «Просвіта», що періодично вида
вав ся у Львові з 1870 р.

4 Мовиться про якусь промову О. Барвінського, видатного українського педаго
га, історика, громадськополітичного діяча, активного діяча Товариства «Просвіта», 
Ук раїнського педагогічного товариства, учасника перетворення Товариства ім. Шев
ченка в Науковке товариство ім. Шевченка, дійсного члена останнього (з 1899 р.), 
посла до віденського парламенту і галицького сейму та ін.

5 «Часопис правнича» – правничий журнал, виходив неперіодично у Львові 
з 1889 р. З 1893 р. певний час його видавала правнича комісія історикофілософської 
секції НТШ. Тут друкувалися праці із загального права, з історії українського права 
та ін.

6 Левицький Кость – адвокат, публіцист, визначний політичний діяч Галичини, 
редактор «Часопису правничого» (1889–1907), співзасновник Української націо
наль нодемократичної партії, посол до австрійського парламенту і галицького сейму, 
учас ник державотворчих процесів у Західній Україні тощо.

7 Маються на увазі листистатті І. Л. Шрага, надруковані в львівському місяч ни
ку політики, науки і письменства «Правда» під псевдонімом «Черніговець» у 1892–
1895 рр.

8 йдеться про місцеву урядову установу – Чернігівський губернський ста тис
тичний комітет (1834–1919), в завдання якого входило збирання і перевірка ста
тистичних даних, складання описів губернії чи окремих галузей управління, гос
по дарства, промисловості, торгівлі, опрацювання і публікація їх. його очолював 
міс цевий цивільний губернатор. Певний час видавав «Записки Черниговского ста
тис тического комитета», «Календари Черниговской губернии», «Черниговские па
мятники», «Памятные книжки Черниговской губернии» та ін.

9 «Земский сборник Черниговской губернии» (1869–1915) – щомісячник ви да
вався Чернігівською губернською земською управою. У ньому друкувалися різ но
манітні матеріали, що стосувалися діяльності земств, статистичні матеріали, іс то
рич ні матеріали, статті і повідомлення з різних галузей знання, огляди діяльності 
уря дових і станових установ, різноманітну кореспонденцію з повітів та ін.

10 йдеться про «Земский сборник Черниговской губернии». На сторінках «За
писок НТШ» І. Шраг опублікував дев’ять оглядів цього збірника здебільшого 
у розділах «Наукова хроніка»,»Бібліографія»: Т.ХІV, 1896, кн. VІ, с. 42 – 49; Т. ХІХ, 
1897, кн. V, с. 25–32; Т.ХХV, 1898, кн. V, с. 24–28; Т.ХХХ, 1899, кн. ІV, с. 21–24; 
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Т. ХХХVІІІ, 1900, кн. VІ, с. 18–22; Т. ХLІІІ, 1901, кн. V, с. 20–23; Т. ХLVІІІ, 1902, 
кн. ІV, с. 16–21; Т. LVІ, 1903, кн. VІ, с. 11–13; Т. LХІІ, 1904, кн. VІ, с. 25–27.

11 «Земский сборник Херсонской губернии». І. Шраг опублікував у « Записках 
НТШ» у розділах «Бібліографія», «Наукова хроніка» шість оглядів цього збірника 
(під псевдонімом Н. П., Л. П. – три, без підпису – три): Т. ХІХ, 1897, кн. V, с. 17–25; 
Т. ХХV, 1898, кн.V, с. 28–30; Т. ХХХVІІІ,1900, кн. VІ, с. 23 –25; Т. ХLІІІ, 1901, кн.V, 
с. 23–24; Т. Х LVІІІ, 1902, кн. ІV, с. 21–25. На сторінках «Записок НТШ» І. Шраг 
також опублікував три рецензії: на працю «Верзилов А. Очерк торговли Южной Ру
си 1480–1569» (Т. ХХХ, 1899, кн. ІV, с. 10–11); книгу «Русов А. Сводная опись Чер
ниговской губернии. – Чернигов, 1898, 1899, т. І, ІІ» (Т. XL, 1901, кн. ІІ, с. 37–39), 
книгу «Матеріалы для исторіи экономическаго, юридическаго и общественнаго 
быта Старой Малороссіи, издаваемые под редакціей Н. П. Василенка. – Чернигов, 
1902, вып. ІІ (Т. ХLІХ, 1902, кн. V, с. 32–34).

12 Очевидно, це – В. І. Самійленко, відомий український поет (літературний псев
до нім його – Сивенький), який у 1893–1900 рр. служив у Чернігівській губернській 
земській управі.

13 йдеться про т. ХІV «Записок НТШ» (1896, №  6), який надійшов до адресата 
у неповному обсязі, очевидно через дії царської цензури.

14 Уманець Ф. М. (1841–1908) – письменник, історик, з 1895 р. голова Чер ні
гів ської губернської земської управи, виконавчого органу губернських земських 
збо рів.Був близьким до діячів українського національного руху, сприяв поширенню 
ук раїнського елементу в діяльності Чернігівського земства. Завдяки його підтримці 
І. Шраг планував влаштувати на роботу в земстві брата М. Грушевського Олек
сандра. 

15 Антонович В. Б. (1834–1908) – видатний український історик, джерелознавець, 
археограф, археолог.

16 М. Грушевський з 1894 р очолив історикофілософську секцію НТШ, 1895 р. 
став редактором «Записок НТШ». А 1897 р. на загальних зборах його офіційно об
рали головою НТШ.

17 Кониський О. Я. (1836–1900) – відомий український письменник і громадський 
діяч.

18 йдеться про обрання Чернігівської міської думи, що здійснювалося на основі 
Городових положень 1870 р. та 1892 р. Останні передбачали обрання гласних на 
основі значного майнового цензу, посилення нагляду царської адміністрації за їхньою 
діяльністю, особливо за міською управою – виконавчим органом міської думи.

19 І. Шраг надіслав М. Грушевському список прізвищ 41 особи із Чернігівщини 
(з вказівкою адреси). Очевидно, що на цих людей можна було покластися при 
розповсюдженні видань НТШ та при здійсненні інших національнокультурних 
акцій. (Серед них: М. А. Вербицький, І. Ф. Рашевський, С. Д. Нос, Г. В. Тессен, 
В. М. Константинович, А. Л. Тюра, М. В. Шугуров, Ф. Г. Богданов, П. Я. Дорошенко, 
Н. Н. ВовкКарачевський, О. М. Білозерський, В. Д. Імшеницький, Ф. М. Уманець, 
С. І. Лашкевич, Д. Р. Тризна, П. М. Солонина та ін.) (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, 
спр. 841, арк. 308 зв.–311 зв.).

20 Літературнонауковий вістник – місячник, заснований за почином М. Гру шев
ського як видання НТШ (видавався 1898–1906 рр. у Львові, у 1907–1914 рр. у Києві). 
Ре дакторами були М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк. Навколо нього гуртувалися 
ук раїнські письменники, літературознавці.

21 Мовиться про науковий фонд коштів, які збиралися з тим, щоб НТШ пе ре тво
рилося в Українськоруську академію наук.

22 У 1898 р. патріоти України відзначали 25літній ювілей літературної діяльнос
ті І. Я. Франка. 

23 Гнатюк В. (1871–1926) – визначний етнограф, організатор наукової праці, 
з 1899 р. – секретар НТШ, з 1901 р. – секретар, а з 1916 р. – Голова етнографічної 
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комісії НТШ та ін. Очевидно, В. Гнатюк очолював ювілейний комітет по вшануван
ню 25річчя літературної діяльності І. Я. Франка.

24 Грінченко Б. Д. (1863–1910) – український письменник, етнограф, філолог, 
громадський діяч. Із 1894 р. Борис Дмитрович обіймав посаду діловода оціночної 
комісії Чернігівського губернського земства, а з 1898 р. – секретаря губернської 
земської управи.

25 По талончиках збиралися кошти на якусь українську національнокультурну 
акцію.

26 Лисенко М. В. (1842–1912) – великий український композитор, піаніст, фольк
лорист, громадськополітичний діяч.

27 Уманець Ф. М. – голова Чернігівської губернської земської управи.
28 йдеться про упорядкування музейних і архівних реліквій колекції В. В. Тар

нов ського (молодший), переданої останнім Чернігівському губернському земству. 
Ця колекція стала основою для відкриття 1902 р. Чернігівського музею українських 
старожитностей.

29 Грінченко Б. Д. видав «Этнографические материалы, собранные в Чернигов
ской и соседних с ней губерниях» (т. 1, 2, 3, Чернігів, 1895, 1896, 1899).

30 йдеться про вітальну адресу НТШ І. Л. Шрагу з приводу 25річного ювілею 
його суспільної діяльності, що відзначався 4 березня 1900 р. у Чернігові.

31 Кіссінген – (BadKissingen), місто на півночі Баварії, курорт.
32 «Воля» – двотижневик Української соціалдемократичної партії, що виходив 

у Львові в 1900–1907 рр., його редактори М. Ганкевич, С. Вітик.
33 Лотоцький Олександр (1870–1939) – визначний громадський і політичний 

діяч, письменник, публіцист і науковець. Наприкінці 90х ХІХ ст. – на початку 
ХХ ст. – урядовець державного контролю в Києві, співзасновник видавництва 
«Вік», вміщував наукові і популярні розвідки в «Киевской старине», «Літературно
науковому вістнику», «Записках НТШ».

34 Кониська – дружина О. Я. Кониського. Оспорювала в суді заповіт свого чо
ловіка, який заповів НТШ певну суму грошей.

35 йдеться про боротьбу за створення у Львові окремого українського універ
си тету, оскільки Львів ський університет ім. цісаря Франца І, незважаючи на те, що 
в ньому поступово від крили декілька українських кафедр (української історії, ук
ра їнської літератури тощо), був знімечений і полонізований і не міг повною мірою 
за довольняти українські інтереси в галузі освіти і науки.

36 «Левада» – що це за видання, не встановлено.
37 Чернігівську губернську архівну комісію створено 1896 р. на підставі «По ло

ження про губернські історичні архіви та вчені архівні комісії 1884 р.» для виявлення, 
кон центрації та впорядкування документальних матеріалів, що становили наукову 
цінність. В адміністративному відношенні підлягала чернігівському губернатору. 
Ут римувалася здебільшого на кошти від приватних осіб – аматорів старожитностей. 
Штат комісії складався з трьох осіб – керуючого справами, охоронця музею та архіву 
і сторожа. Решта членів комісії працювала на громадських засадах. Члени комісії 
займалися також археологією, етнографією, історією, виданням документів. Комісія 
видавала «Труды губернской ученой архивной комиссии» 

38 І. Шрага було обрано дійсним членом НТШ. Він повинен був брати участь 
у засіданнях загальних зборів товариства. У зв’язку з неможливістю прибути у Львів 
членам НТШ надавалося право уповноважити іншого члена заступати його на 
засіданнях і передати йому свій голос.

39 Пелехин Павло Петрович (1842–1917) – медик, професор Петербурзької во
єн номедичної академії (1877–1899 рр.). У 1898 р він передав НТШ у Львові 90 тис. 
австрійських крон на фонд будівництва майбутнього медичного факультету Ук ра їн
сько го університету та підготовки професури для нього. За ці гроші НТШ купило 
будинок на вул. Чарнецького.
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40 йдеться про проект певних змін до Статуту НТШ, прийнятого у 1899 р.
41 Очевидно, йдеться про О. І. Левицького (1849–1922), історика, письмен ника.
42 Коцовський Володимир (1860–1921) – літературознавець, співробітник «Зорі» 

і «Діла», дійсний член НТШ.
43 Очевидно, йдеться про вітання з днем народження І. Шрага або з 30річчям 

його фахової і громадської діяльності. 
44 В умовах революції 1905–1907 рр. в Російській імперії з метою вироблення 

своєї платформи з корінних політичних і соціальноекономічних питань земські 
ліберальні діячі неодноразово проводили свої з’їзди (у 1905 р. – у травні, липні, 
вересні, листопаді).

45 йдеться про страйки на залізницях восени 1905 р., що охопили багато міст 
Російської імперії.

46 Мовиться про судову тяжбу, яку розпочала дружина О. Я. Кониського з при
воду заповідання останнім певної суми грошей на користь НТШ. Про це вже йшлося 
вище.

47 Можливо, йдеться про Дмитра Марковича (правника, суддю, письменника, 
громадського і кооперативного діяча), Андрія Марковича (Маркевича) (правника, 
музичного етнографа), Григорія Маркевича (громадського діяча і письменника).

48 Мовиться про підготовку до ХІV Археологічного з’їзду в Чернігові, який від
бувся 1–12 серпня 1908 р. У ньому взяв участь 281 дослідник від 68 наукових ус
танов, навчальних закладів, товариств та інших організацій Російської імперії, а та
кож науковці із Західної України. Доповіді та матеріали з’їзду було опубліковано 
у трьох томах «Трудов» з’їзду.

49 йдеться про політичні умови, в яких відбувавлися вибори до І Державної 
думи, яка після її обрання діяла з 27 квітня по 8 липня 1906 р.

50 Головна буржуазна партія в Російській імперії, програму і устав якої було 
прийнято в Москві 12–18 жовтня 1905 р. на першому з’їзді. У її склад входили 
пред ставники поміщиків, буржуазії, ліберальної інтелігенції. Остаточно вона сфор
мувалася на другому з’зді (Петербург, 5–11 січня 1906 р.).

51 йдеться про 10річний ювілей діяльності М. Грушевського на посаді голови 
НТШ. У Львові було видано спеціально «Науковий збірник» на його пошану.

52 Парламентська фракція Союз автономістів у І Державній думі, учасники 
якої вимагали національної автономії на демократичних засадах для народів, що 
перебували в складі Російської імперії.

53 Українська група (парламентська фракція) діяла в І Державній думі, в склад 
якої входило понад 40 чол., очолював її І. Шраг. Офіційним її органом був «Украин
ский вестник». Головна вимога українських депутатів – автономія України.

54 О. М. Куліш (дівоче прізвище Білозерська) – дружина П. О. Куліша, літера
турний псевдонім Ганна Барвінок.

55 «Село» – ілюстрований тижневик для селян і робітників, виходив у Києві 
(1909–1911) за редакцією М. Грушевського. Друкувалися статті про поточні по лі
тич ні та інші події, з сільського господарства, медицини, поезії українських авторів 
тощо. 

56 Судова палата – судова установа, утворена згідно з судовою реформою 
1864 р. як апеляційна інстанція по відношенню до окружних судів, орган судового 
на гляду за окружними судами і з’їздом мирових суддів і як суд першого ступеня 
у спра вах по державних злочинах. Вона утворювалась у кожному судовому окрузі, 
що скла дався із кількох губерній чи областей. У документі йдеться про можливість 
оскарження Кониською в Судовій палаті рішення окружного суду щодо духовного 
заповіту її чоловіка О. Я. Кониського про передання певної суми грошей на користь 
НТШ з умовою перетворення його в Українську академію, в іншому випадку цю 
суму треба було передати на користь Чернігівського земства (зрозуміло, що для ук
ра їнських освітньо культурних цілей).
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57 Тищенко Юрій (1880–1953) – видавець, книгар, публіцист і письменник. 
У 1907–1918 рр. проводив у Києві справи Української видавничої спілки, НТШ, 
ЛНВ, газети «Село» тощо.

58 Мабуть йдеться про повернення О. М. Куліш (її літературний псевдонім Ган
на Барвінок) грошей (гонорару) за видані твори її чоловіка або ж за права видава ти 
його спадщину. Ці кошти мала повернути Українська видавнича спілка.

59 йдеться про оборону редактора ЛНВ від звинувачення у певних порушеннях 
цензурних правил.

60 Хто це – не встановлено.
61 Це – Тищенко Юрій, який виступав під псевдонімом Сірий, Лаврів С., Лавров 

Павло Пилипович, який зокрема завідував редакцією ЛНВ. його також було при
тягнуто до відповідальності за порушення цензурних правил.

62 Білозерський Василь Михайлович (1825–1899) – український громадський 
і культурний діяч, колишній член КирилоМефодіївського товариства, брав участь 
у виданні журналу «Основа» (1861–1862) та ін. Брат О. М. Білозерської (Куліш).

63 Це – псевдонім Ю. Тищенка (див. № 57, № 61).
64 Рашевський Іван Григорович (1849–1921) – український живописець і скульп тор.
65 Можливо йдеться про Товариство прихильників української науки, літе ра ту

ри і штуки (1904–1914), засноване у Львові М. Грушевським та І. Трушем. Очо лю
вав його М. Грушевський. Воно об’єднувало науковців, письменників і митців усіх 
українських земель.

66 Це – Ю. Тищенко (див. №  57, №  61). 
67 Це – Ю.Тищенко (див. №  57, №  61).
68 У жовтні 1912 р. М. Коцюбинський змушений був лягти до клініки проф. 

В. П. Образцова у Києві, де лікувався у проф. М. Д. Стражеска. Наприкінці січня 
1913 р. повернувся до Чернігова. По суті І. Шраг передав передсмертне вітання 
пись менника М. Грушевському.

69 Очевидно, йдеться про засідання Товариства прихильників української науки, 
літератури і штуки або Українського наукового товариства в Києві.

70 Мабуть, йдеться про Київську судову палату.
71 Очевидно, йдеться про написання розділу до енциклопедичної книги «Ук ра

ин ский народ в его прошлом и настоящем», яка готувалася і незабаром була видана 
у двох томах у Петербурзі (1914–1916).

72 Мабуть, Чижевський Павло Іванович (1860–1925) – український громадський 
і політичний діяч, земський діяч, член Радикальнодемократичної партії і Товариства 
українських поступовців, член українських фракцій у І і ІІ Державних думах тощо.

73 Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939) – історик літератури, критик, 
публіцист, громадськополітичний діяч.

74 Що це за заява – не встановлено.
75 Особи, належні до єврейських політичних партій, оранізацій, які захищали 

на ціональнокультурні інтереси євреїв, зокрема, підтримували ідею переселення єв
реїв світу в Палестину і відновлення своєї держави.

76 Ніковський Андрій Васильович (1885–1942) – публіцист, літературознавець, 
філолог, політичний діяч, редактор газ. «Рада» тощо.

77 «Русские ведомости» – суспільнополітична газета, що виходила в Москві 
з 1863 р. по 1918 р. Вона була органом ліберальної московської професури, земських 
діячів, з 1905 р. – кадетської партії.

78 Очевидно, йдеться про відзначення 100літнього ювілею від дня народження 
Т. Г. Шевченка.

79 Особу не встановлено.
80 Товариство прихильників української науки, літератури і штуки.
81 Цей текст подано під портретним зображенням І. Я. Франка. Бланк поштівки 

виготовлено в Києві 8 серпня 1903 р.


