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Ольга ЯБЛОНСЬКА (Луцьк)

ЛИСТИ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО 
ДО БОГДАНА ЯРОШЕВСЬКОГО 

ЯК БІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО
 

Епістолярій – важливе джерело вивчення 
біографії. Листи Модеста Левицького до 

Богдана Ярошевського [2] привідкривають ма-
ловідомі факти життєпису визначних постатей. 
Богдан Ромуальдович Ярошевський (1869–1914) 
– політичний і громадський діяч. Походив із спо-
лонізованої української родини на Поділлі. Він 
«гуртував та українізував українців поль. культу-
ри і став лідером організованої ними Укр. Соц. 
Партії й ред. її органу “Добра Новина”» [1]. Спі-
впрацював із журналом «Przegląd krajowy». На 
сторінках «Літературно-Наукового Вісника» опу-
блікував статтю «Війна та опозиційні елементи в 
Росиї» (1904, т. 27, кн. 7–9) та поезію «О ти море 
житейське, ти дивне…» (1905, т. 32, кн. 10–12). 
Поезію та оповідання друкував також в україн-
ських газетах «Громадська Думка», «Рада» та ін.

Листи М. Левицького до Б. Ярошевського мі-
стять чимало інформації про суспільно-політич-
ні проблеми (напр., співпраця з часописами та 
видавництвами), про коло спілкування (С. Русо-
ва та ін.), побут, зокрема про сімейні проблеми, 
пов’язані зі здоров’ям дружини, навчанням дітей, 
народженням онука. Фах лікаря і переконання гу-
маніста виразно засвідчений турботою про ліку-
вання Б. Ярошевського. 
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(арк. 3) Любий Богдане Ромуальдовичу!
Листа Вашого з квитанціями і запрошення ре-

дакції я одержав. Щиро дякую редакції за запро-
шення, але приїхати не зможу, бо тепер служба 
не дозволяє. Вільнійший буду тільки в лютому, 
та й то – хто його знає, чи довго. Опріче того 
скажу Вам і шановній громаді, що крім щиро-
го, але платонічного, співчуття, я не можу нічо-
го дати справі з «Prz. Kr.» і ось чому і я взяв на 
себе стільки роботи, що і тої не можу подужати: 
раз-у-раз нагадує мені «Рада» і (арк. 4) Л.Н.В. і 
«Село», що я вже давно нічого не давав, а тепер 
ще і для «Нашего Дhла» вимагають статей укра-
їнською мовою і я розумію, що се дуже великої 
ваги справа, бо коли ми тепер не знаціоналізує-
мо нашу молоду кооперацію, то потім може бути 
за-пізно. І у видавництві «Час» я маю роботу – 
одно слово, низку, набрав більше, ніж можу по-

дужати, особливо вважаючи на мої кепські очі, 
що не дають мені змоги працювати більш, як 2-3 
години у день. Вважайте самі тепер, чи можу я 
активно взяти участь у справах «Prz. Kr.» зарані 
знаючи, що не здолаю. Я щиро пропагую «Prz. 
Kr.» серед тутешніх [нерозбірливо. – О. Я.] поля-
ків, але досі, крім з передплатників, нікого не міг 
з’єднати; ті примірники, що мені висилала редак-
ція [нерозбірливо. – О. Я.], я, прочитавши сам, 
роздавав і розсилав, як рекламу, тим людям, що 
міг од них сподіватися співчуття. Але, виходить, 
що я, здебільшого, помилився в них.

Дуже жалкую, що святами не бачився з Вами: 
були ми три дні, саме у найлютійші морози, 
скрізь усі крамниці та інституції були зачинені, 
тільки на вечір колядок попав я у клуб україн-
ський.

Син наш тепер у Луцькій гімназії і там, зда-
ється, краще йому, як у Петра було.

Жінки моєї здоров’я ані трошки не краще, а 
моє – як було; коли-б мені очі добрі, то міг-би й 
більше робити!

Будьте здорові!
Ваш серцем Модест
26 серпня 911Радивилів
(арк. 6) Любий і шановний Богдане Рому-

альдовичу!
Простіть, що довго не відповідав я Вам на 

Ваш рекомендований лист, який я одержав, але 
забарився я через своє, хатнє лихо: поїхав я з жін-
кою в Одесу і там вона занедужала на дізентерію, 
в дуже тяжкій формі і мусів я везти її, хвору з 
40,50, зо всіма прикрими об’явами цеї хвороби, 
до дому, бо в Одесі не було де і як її лишити, а 
дома покинули ми самих дітей, Вітю і Олесю, 
навіть без прислуги. І після того, як я її довіз до 
дому, вона ще 2 тижні пролежала (арк. 7) і було 
їй дуже погано. Оце тільки скілька днів, як вста-
ла і ходить, як тінь. Через те і не відписав я Вам 
зараз.

Все, що Ви пишете, всі Ваші бажання я вико-
наю свято, всі старання прикладу; більше того: 
через рік мій Вітя скінчить гімназію і зможе вже 
давати собі сам раду, може де-що і заробляти, то 
я радо прикладу і своєї коштів, коли треба буде, 
щоб виховати Вашу дитину як найкраще. Та 
може ж і Ви піддужаєте і самі будете бачити, як 
виховується Ваша Маруся.

У мене багато прикладів було, що такі пацієн-
ти, на яких вже майже надії не було, видужували 
і жили довго. Ось Вам Науменко старий, у якого 
вже літ з 15 завідомий туберкульоз лехких, а про-
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те він тепер по 4–5 годин уроків у день дає, – а це 
і здоровому не лехко.

Писала мені Ваша жінка і радилась: чи від-
давати тепер Марусю до Русової; видко, що їй 
тяжко розлучитися з дитиною і вона хоче відтяг-
нути справу; але я їй щиро, по-приятельські, по-
радив, що не можна бути егоїстом і занедбувати 
виховання дитини, яка може здичавіти в такому 
одиноцтві, жалючи розлучитися з нею. Я думаю, 
що Маруся скоро вже буде у Києві, у Ткаченків. 
У початку вересня поїду у Київ, то конче піду до 
Тржебінського і до Русової. Думав їхати тепер, 
але відклав, бо у кінці серпня у Києві будуть ті 
«торжества», з якими мало не казиться адміні-
страція і націоналіст; приїде «найясніший». То 
Ви мене зрозумієте, що мало охоти мені дивити-
ся на ті комедії.

Після Києва напишу Вас усе, що там побачу 
і почую.

Зо страхового товариства маю офіціальне по-
відомлення про Вашу заяву, що я з’являюся влас-
ником Вашого полісу. Не клопочіться про черго-
вий внесок: коли треба буде, я заплачу його: на 
той час у мене певне будуть гроші, та й сумма 
сама по собі невелика.

Будьте здорові. Щиро бажаю Вам піддужати 
скоріше і братскі обіймаю Вас.

Ваш серцем Модест.
(арк. 9) Біла Церков, 7 липня
Любий і шановний Богдане Ромуальдовичу!
Посилаю Вам залогову квітанцію на Ваш по-

ліс. Дуже нам обом прикро було довідатись, що 
Вам не покращало. Постараюся приїхати у Бояр-
ки, коли Ви там будете, тільки Ви мене сповістіть 
точно, коли саме; а я вже буду націлюватись, щоб 
між 12–15 приїхати.

Читав я про новий лік на туберкульоз, що 
знайшов Ерліх, а пробував його проф. Левашов 
в Одесі (отой чорносотенець) і дуже яскраві до-
кази дає, що він помагає. Це нове хемічне тіло 
тріпарозан (підкреслення у тексті. – О. Я.). Шу-
кав я його у Києві – нема ніде; писав в Одесу – і 
там нема ще: оказується, що Левашову сам Ерліх 
прислав трошки для спроби, але у продаж цей лік 
іще не поступив.

Не пишу Вам багато, бо сподіваюся скоро по-
бачитись і побалакати дрібніше.

Бувайте здорові
Ваш серцем Модест
(арк. 11) Року 1914 Січня 30 дня
Любий і шановний Богдане Ромуальдовичу!
Винен я перед Вами, що так довго не писав 

Вам і не відповідав на ті запитання, що Ви мені 
ставили, але сталося це подекуди не з моєї вини, а 
подекуди і з моєї: не міг я нічого путящого зроби-
ти в тих справах, що про них Ви писали, а потім 
такий я був заклопотаний цей останній місяць, 
що иноді ніколи було хоч телеграми в газеті пе-
реглянути. Надто був час, коли я був певний, що 
Ви вже не в Закопаному, а тепер ось прогаяв тиж-
день, бо не знав Вашої адреси і мусів її шукати в 
редакції «Ради». Почну по порядку з тих справ, 

про які Ви писали. 1) В справі Нобелевської пре-
мії нічого не міг зробити, бо не знайшов у Київі 
такої людини, що взялась-би написати те, про що 
ми говорили. Балакав я з двома тільки, а потім 
і покинув. 2) Що до того, щоб знайти кошти на 
подорож у Париж тої людини, що написала-б, то 
і з цим – «як з каміня»: самі знаєте, як у нас труд-
но зібрати що-небудь на громадські справи, а як і 
збереш, то щось таке, що і смішно, і сумно стає. 
Оце пані В. заходиться влаштувати в костелі па-
нахиду по Шевченкові (як було після смерти Лесі 
Укр.), та ніяк не може зібрати на це мізерних 50 
карб. 3) З доручення і по просьбі тої-ж пані В. я 
й писав до д-ра Гжезінського, питаючи про Ваше 
здоров’я, бо хотіли люди знати все з найпершого 
джерела. І відповідь він дав таку, що властиво ні 
на що не відповідає, а з Ваших листів далеко яс-
ніше все видно. 4) Що до того «тріпарозану», що 
так рекламував проф. Левашов, то виявилося, що 
він (Левашов) і в медицині виявив себе таким са-
мим прохвостом, як і в політиці: він рекламував 
себе, а не той лік і його найближчі асистенти до-
вели, що його „факти” грубо підтасовані і де-що 
навіть сфабриковано; де-хто провірив данні Ле-
вашова і ніщо не підтвердилося: все брехня. Так 
той «тріпарозан» і пішов у лету. 5) Про той новий 
лік Манухіна, що не то вигоїв Горького й сам ні-
чого не знав і не читав; але питав у Київі коллег 
і вони кажуть, що це, мабуть, не що инше, як га-
зетна «утка». У медичній літературі про це нема 
нічого. Я виписую спеціальний журнал «Тубер-
кулез» і стежу за всім, що нове зьявиться, але про 
лік Ману хіна там нічого ще не було.

Оце Ви писали, що подобається Вам жіночий 
ліцей у Перемишлі і що Ви раді за свою Марусю. 
І нам спало на думку, чи не завезти туди нашу 
Олесю, бо правду казавши тут, у Б.-Церковській 
гімназії ведеться все ніби навмисне впоперек 
усім елементарним вимогам педагогіки, тай де-
моралізують, калічать і духовно, і фізично, а в 
голови їм напхають без усякого ладу і сістеми го-
роху з капустою, а справжнього мання не дають. 
Коли Вам не трудно, то напишіть, будь ласка, 1) 
Коли там початок учення? Себ-то коли найзруч-
ніше завезти туди дівчину? 2) Яка там платня за 
науку і за содержання? 3) Мабуть треба для Оле-
сі окремий паспорт брати – чи ні? Як Ви зроби-
ли, коли везли Марусю? Олеся у 1й кл. жіночої 
гімназії. Чи треба буде взяти яке свідоцтво з цеї 
гімназії? А з документів її чи досить буде одної 
метрики? За ці вказівки будемо Вам щиро вдячні.

У нас нічого доброго. Атмосфера огидна і 
що-далі, то гірша та гірша, ніж за часів Плеве, 
– та Ви це і з газет знаєте: загальна вакханалія 
націоналізму і більше нічого. Просвітку не видно 
ніде.

У нас саме на Різдво народився онук: оце ми 
вже дід і баба!

Бувайте здорові. Я і стара моя сердечно Вас 
вітаємо!

Ваш серцем Модест
[Збоку на сторінці зліва] 4) Чи треба запас 

своєї білизни і одежі дитині взяти, чи ні?
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