
З архіву

М. Антонович

НЕОПУБЛІКОВАНИЙ ЛИСТ О. Я. КОНИСЬКОГО

У архіві проф. д-ра Олександра Колесси (1867—1945) зберігається 
неопублікований дотепер лист Олександра Яковича Кониського (1836— 
1900). З дозволу родини О. Колесси1 друкуємо цього листа з нашими 
коментарями. Лист Кониського писаний у Києві призначений для О. 
Колесси, молодого тоді доцента на катедрі української мови та літера
тури університету у Львові. Хоч лист і недатований, однак на під
ставі змісту, його можна датувати між квітнем і початком липня 
1897 року.2 За цінні зауваження і коментарі до листа належить наша 
щира подяка В. В. Міяківському.3

ЛИСТ О. Я. КОНИНСЬКОГО ДО О. КОЛЕССИ

Високоповажаний Добродію!
Щиросердно дяковати Вам і за лист і за уХ>’шІеаоІо[%ї]5(Ьеа ,к а ще 

більш за Ваше добре подання до Виділу/5 Не ремствуйте, що трохи задли- 
лася моя подяка: тоді, як прийшов Ваш лист і книжка мене не було в 
Київі; їздив на часок до Одесси* — Ота консолідація з кацапнею вельми 
мордовала мене; &прич шкоди задля Товариства я нічого з неї не споді
вався; але тепер вже бачу, гцо Виділ схаменувся; Грушівський7 пише до 
мене, що Тов-во в кацапському ювилею участи не братиме! . . 8

Воловодіння з кафедрою починає вже й мене турбовати. . .  У вас там ся 
справа виднійше; а у нас виходить так, гцо «Клим на Петра, а Петро на 
Клима» і не вгадати де саме вузлик і чому його не розвязують?9

Та нехай — ще підождемо; плюнути в вічи ніколи не спізнимося. В 
серпню, певно, побачимось. В серпню у  нас вистава хліборобська і проми
слова;10 сподіваємось, гцо дехто з наших людей приїде на той час. Я пе
вен, що Лисенко11 досі вже написав до Вас про се; тим то мині нічого про 
се розводитись в подробицях. Оглядати виставку найліпше з 5 до 10 серп
ня ст.ст12 На сей саме час Лисенкові і казано покликати Вас. Мині треба 
суде за тиждень чи що виїхати до Криму,13 але вус[я]кому разі на 5/12 
VIII вернусь, хоч рачки, а прилізу;14 бо загарливо хочу бути на цей час 
у  Київі. Коли ж, Крий Боже, не був би я в Київі, дак Ви зараз як при
ч т е  саме під вечір 5-го зайдіть чи до Лисенка, чи до Антоновича16 і там 
довідаєтесь коли і з чого саме почнеться огляд виставки і київської ста
ровини.1*
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Оприч усего гнчого мені б треба, побалакати з Вами та попрохати, щоб 
на ювилей 189817 написали історію творчости Шевченка і хоч коротенький 
критичний огляд його творів.19 На сю роботу у мене здоровья нима; а у  
Вас, поздоровь Вас Боже! вона вийде ліпше ніж у мене.19 Я про се писав 
давно вже до Грушівського і певне він балакав з Вами. Пишіть до мене 
В Київ, а звідсіль вже знатимуть куди переслат иБувайт е здорові. Сер
дешно братерськи цілую Вас. Ваш Перебіендяр1 Вибачте, що посилаю 
в однім куверті до Борковського:22 в хаті не трапилось другого, куверта, а 
сегодні неділі, купити нігде; відкладати на завтра не хочеться, . .  Вибачте, 
будьте ласкаві.

*

Чи їздив саме тоді влітку 1897-го року О. Колесса до Києва ми не 
знаємо,2* але в усякому разі проф. Колесса побував у  Києві в серпні 1898 
чи 1899, бо про це згадує сам Конинський у  статті «Недруковані поезії 
Т. Г. Шевченка»,24 датованій жовтнем 1899 року: «Професор О. Колесса, 
коли я в минулому серпні прочитав йому наведені вірші («Юродивий» — 
прим. М. А.) висловив думку, що може се і не Шевченків твір. . . 25 Отже 
не виключено, що саме О. Колесса і бував представником галицьких ук 
раїнців на зборах Загальної Української Організації у  Києві.

*
При цій нагоді хочемо справити маленьку неточність, якої допустився 

Є. X. Чикаленко у  своїх «Спогадах».29 Як прихильник М. Драгоманова Є. 
Чикаелнко ставився критично до О. Конинського, хоч і визнав а його за
слуги. Чикаленко пише, що «Конинського не обрано. . .  навіть на звичай
ного члена Ради»27 Не обрано Конинського, мабуть, зокрема з уваги на 
стан здоров'я, адже ж з семи членів %>ади, яких згадує Чикаленко, шість 
прихильно ставилося до Конинського,28 отже при великому бажанні він 
міг попасти в раду, хоч би при допомозі згаданих людей. Сам Є. Чика
ленко збойкотував з’їзд 1897 року, а передає лише поголоски, які й справ
ді могли кружляти серед численних особистих ворогів Конинського. Фан
тастичним є й інше твердження Чикаленка, що, мовляв, невибрання Ко
нинського було для нього такою образою «якої він не міг забути до самої 
своєї смерти, а може це й прискорило його смерть, бо він після з'їзду то
го заслаб і хворів увесь час до самої смерти щось років зо два . . .»*•

Насправді О. Я. Конинсыкий хворів сливе безперестанку від 1890-го 
року.*0 У 1897 році він уже був фактично інвалідом, про що і в нашому 
листі є декілька яскравих натяків («хоч рачки, а прилізу»). У всякому 
разі інтерес О. Конинського до Загальної Української Організації не по
гасав аж до його смерти наприкінці 1900 року, а це означає, що хоч і могли 
бути дрібні непорозуміння та інтриґи, то рішучих розходжень не було. У 
цьому самому напрямкові вказує і те, що Лисенко говорив над могилою 
О. Конинського, а це фактично й була законспірована прощальна промо
ва від Загальної Української Організації.31

1 На цьому місці висловлюю щиру подяку д-ру Ю. Ґеричеві, який до
зволив зробити фотокопію з цього листа і при нагоді його опублікувати. 
За технічні клопоти з фотокопією дякую днру 3. Книшеві.

2 Це підтверджують і  дані Євгена Чикаленка, «Спогади (1861-1907)», 
Нью Йорк 1955, стор. 240: «Літом 1897 року, коли у мене в Перешорах го
стював М. Ф. Комар, несподівано приїхав до мене О. Я. Кониський, відо
мий письменник та український громадський діяч, вкупі з молодим тоді 
ще студентом С. О. Єфремовим. Вони обидва хворі їхали через Одесу до 
Криму і заїхали до мене, щоб приєднати мене до Всеукраїнської Загальної
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Організації, яку задумали організувати Кониський з В. Б. Антоновичем. 
Він розказав нам з Комарем, що вони думають зорганізувати в одну гро
маду всіх свідомих українців, порозкиданих на всьому просторі російського 
царства і з тою метою порозсилали в різні сторони агентів-емісарів, яким 
дали адреси і рекомендації до відомих їм українців, запрошуючи всіх на 
установчий з’їзд, який має відбутися у вересні в Києві, і прочитав нам 
проект устави тої організації» . . .  Крім того з листа видно, що Кониський 
писав О. Колессі між поверненням з Одеси та виїздом у Крим. Протягом 
останніх років Кониський, важко хвора людина, взимку не пускаївся у да
леку дорогу, а пересиджував цей час на Криму, або принаймні в хаті 
на Маріїно-Благовіщенській вул. (тепер Саксаганського). Той факт, що його 
супроводив студент Сергій Єфремов вказує, що це вже був час каніку- 
лів. Ось чому ми висловлюємо думку, що цей лист писаний у другій по
ловині червня, бо ж  «за тиждень чи що», як читаємо далі в листі Кони- 
ського він мав виїхати у Крим. . .

3 Володимир В,арлаамович Міяківський написав у цій справі два листи 
(1 липня і 25 жовтня 1959) та допоміг відчитати деякі неясні місця, хоч в 
загальному лист Кониського писаний чітко. Свої міркування з приводу 
листа подав також пок. В. В. Дорошенко.

4 „Dialectologische Merkmale des südrussischen Denkm ales 2 itije  Sv. S a vy“, „Ar
chiv für Slavische Philologie“, Berlin 1896, vol. XVIII, pp. 203-228 і 473-523. „Ottüv 
Slovnlk Naucny“ — чеський енциклопедичний словар, подає, як повідомив 
мене В. Міяківський (лист від 1 липня 1959), що ця праця вийшла і окре
мим виданням, однак, як додає В. Міяківський, «відбитка могла бути і ра
ніше і пізніше виходу журналу». До біліотеки Колумбійського університету 
в Нью Йорку цей 18 том журнала прийшов у листопаді 1896 року.

5 Тут згадується якась прихильна опінія, яку О. Колесса подав до 
Виділу Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. Чи не була це опі- 
нія О. Колесси в справі видання окремою книжкою монографії О. Конисько
го про Т. Г. Шевченка? Адже ж  ця монографія вийшла в рамках збірників 
філологічної секції НТШ, де О. Колесса мав, мабуть, рішальне слово. Пер
ший том цієї монографії Кониського про Т. Г. Шевченка вийшов у 1898 ро
ці, а другий уже після смерти Кониського в 1901. Тут, мабуть, і згадано це 
«подання» О. Колесси. У »всякому разі особиста подяка, вибачення і вияс
нення, чому не вислано цієї подяки раніше, а з другого — згадка Виділу 
НТШ вказують на те, що це торкалося якоїсь наукової, отже шевченко
знавчої праці Кониського. Список всіх праць Кониського друкованих на 
сторінках Записок НТШ подано у некролозі М. Грушевського, Пам’яті 
Олександра Кониського, Записки НТШ, т. 39 (1909, І), стор. 12-13.

6 Останніми роками перед смертю Кониський часто навідувався до Оде
си, де він підготовляв видання своїх творів і де в 1898 році вийшла його 
монографія про Шевченка по-рооійському. Тому, що в той час Кониський 
взимку вже не подорожував, то треба догадуватися, що відбитка праці
О. Колесси прислана весною 1797 року до Києва між поїздкою Кони
ського до Одеси і його виїздом на Крим.

7 Тут і ще раз пізніше згадано Михайла Сергійовича Грушевського 
славного історика (1866-1934), який тоді був професором історії Східньої 
Европи у львівському університеті.

8 Нам не пощастило виявити, який саме ювілей тут має на думці О. 
Кониський, у якому Наукове Товариство ім. Шевченка спершу погодилось 
взяти участь, а потім відмовилось. В. В. Дорошенко висловив б у в  д у м к у ,  
що це «мабуть був 300-літній ювілей Ставропігії», однак В. В. Міяківський 
перевірив, що цей ювілей відбувся десять років раніше (1886). З свого 
боку В. Міяківський пробував ітовгязати цю подію з ювілеєм Д. Л. Мор- 
довцева, але й сам зазначив, що «це не пасує до контексту листа» (Лист від
1 липня 1959 року). На нашу думку тут згадано, якийсь місцевий галиць
кий, москвофілами улаштований, ювілей. Могла це бути підготовка до 
ювілею галицького москвофільського поета, який замолоду уважав себе 
українцем, Івана Гушалевича (1823-1903), якому в 1898 році справляли юві
лей 75-річчя {все ж  таки ця дата надто віддалена). Могли це бути якісь
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урочистості ініційовані москвофілами з нагоди 60 роковин виходу в світ 
«Русалки Дністрової» (1837), чи якась інша подія. Ця справа вимагає даль
шого з’ясування.

9 Це відповідь Кониського на заторкнену О. Колессою в його листі 
справу професури. Після смерти О. Огоновського (восени 1894 року) О. Ко
лоссу призначено доцентам катедри української мови і літератури у Львів
ському університеті, однак професором д-ра О. Колессу призначено щойно 
у  1898 році і це «воловодіння» і згадує тут Кониський радячи О. Колессі 
ще почекати. І справді це питання незабаром вияснилось. Можливо та
кож, що тут згадані намагання І. Франка отримати доцентуру, а про це 
міг також писати О. Колесса до Києва. Оправу Івана Франка докладно 
вияснив М. Возняк у статті «Недопущення Івана Франка до доцентури у 
Львівському університеті». Іван Франко, Статті і матерія ли. Збірник І, 
Львів 1948, стор. 43-63.

10 3 нагоди сільсько-господарської виставки в серпні 1897 року мали 
відбутися в Києві установчі збори Загальної Української Організації (пор. 
прим. 2). Цю дату вибрано для того, щоб не впадала в очі велика кіль
кість приїжджих на конспіративні збори. Подібну форму мали також ін
ші запрошення на цей з’їзд. В. Міяківський зівернув увагу на листа М. Ли
сенка до Б. Познанського від б квітня 1897 року, який подала Євгенія 
Рудинська у Збірнику музею діячів науки та мистецтва України, т. І, 
присвячений Миколі Лисенкові, Київ 1030, стор. 166. У новому виданні 
листів М. В. Лисенка, Київ 1964, стор. 290 цей лист віднесено до 1898 року, 
хоч у примітці до цього ж  листа говориться що «восени 1897 р. під виглядом 
наукового з’їзду в Києві відбувся з’їзд українських громад (має бути гро
мадян — прим. М. А.) з метою створення загальноукраїнської організації. 
Перші загальні збори обрали М. В. Лисенка членом Ради, в якій він 
брав активну участь до самої смерти», (стор. 478-479). Лисенко писав По
знанському таке: « . . .  Треба, голубе, конче, щоб ти був у Києві в початку 
серпня, коли буде у Київі сільськохозяйствена виставка і науковий з’їзд. 
До сього з’їдуться багато земляків звідусіль. Буде змога познайомитись, 
пізнатися, порозумітися. Я дуже радий, що маю нагоду тобі про се сказати 
через сина, а не через пошту. Вважай же і пам’ятай. Так просили й про
сять усі твої й мої щирі друз і . . .» З ’їзд цей опісля відкладено на пізніше. 
Так у листі до М. Комарова від 12 серпня 1897 М. Лисенко писав повер
нувшися щойно до Києва: «Хто ж  із ваших адесян приїде до нас на 22-е? 
Як не Ви, то Бога Ради, кого засилайте, бо такого явища далі терпіти не 
можна». («Листи», стор. 285).

11 Про те, що Микола Віталійович Лисенко (1842-1912) відіграв пере
дову роль у підготовці до створення Загальної Української Організації 
згадує і Є. Чикаленко у «Спогадах». Нью Йорк, 1955, стор. 245-246.

12 Це дата, на яку первісно було призначено установчий з’їзд, а її пода
но так з уваги на поштову цензуру.

13 Це і є та подорож, про яку згадує у своїх спогадах Є. X. ^Чикаленко. 
Пор. прим. 2.

14 Натяк на важку хворобу Кониського.
15 Всі визначніші українці, які в той час заїздили до Києва заходили 

або до Лисенків, або до Антоновичів. їх  помешкання були вигідні ще й 
тому, що були порівняно недалеко від київської залізничої станції. Лисен- 
ки жили на Маріїно-Благовіщенській (тепер Саксаганського), а будинок 
В. Антоновича був на розі Желянської та Кузнєчної вулиць.

10 Цебто — коли й де відбудуться збори.
17 Очевидячки, столітній ювілей новочаоної української літератури.
18 У 17 томі Записок Наукового Товариства імени Шевченка (1897) стор.

22, О. Кониський писав таке: «Я гадав, списавши нариси про життя Шев
ченка . , .  зараз же писати історію його творчости, а на сам кінець -  кри
тичний розгляд його творів. Тим то в нарисах я не зупинився довго коло 
літературної діяльности поета, сподіваючись говорити про неї широко в 
історії творчости. . .  На лихо мені, ще й недуг мій і повний підупад здоров’я 
дали себе знати раніш, ніж я скінчив нариси і запевнили мене в неспромозі
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довести свою працю до краю по такому пляну, який я поміркував.. Тут 
Кониський прямо звертався з проханням до О. Колесси виконати це зав
дання. У тому, що О. Кониський звернувся саме до О. Колесси з таким про
ханням нема нічого дивного. В галузі шевченкознавства О. Колесса мав 
уже декілька серйозних праць, як наприклад, Дві малознані поезії Т. Шев
ченка, «Зоря», 1892, ч. 14-15, стор. 274-276 і 295-297; Шевченко і Міцкевич, 
Записки НТШ, 1894, 3 стор. 36-152 (також окремо), тощо. Як побачимо 
далі О. Кониський ділився з О. Колессою своїми новими здобутками в галу
зі шевченкознавства та обговорював з ним різні проблеми шевченкознав
ства.

19 Зацікавлення проф. Колесси дуже скоро скерувалися в іншому на
прямку і він так і не виконав цього прохання О. Кониського.

20 Кониський не сподівався, що відповідь О. Колесси застане його ще у  
Києві,

21 Перебендя — це псевдонім О. Кониського, під яким він часто писав.
22 Борковський Олександер (1841-1921), редактор «Зорі» (1886-97) і «Ді

ла».
23 У цій справі ми листом звернулися до вдови по бл. пам. проф. д-ру

О. Колессі, однак пані Колесса не пам’ятала цих давніх дат і не могла 
дати точнішої відповіді на наше питання.

24 Записки НТШ, т. 39 (1901, І) стор. 1-8.
25 На жаль «минулий серпень» може означати і «в серпні минулого 

року» цебто 1898 і з точки погляду жовтня 1899 року «минулий серпень» 
цебто серпень того ж  (1899) року.

26 Op. cit., стар. 242 і 244-245.
27 Op. cit., стар. 242.
28 Є. Тимченко, вірний ученик О. Кониського і палкий прихильник, М- 

Кононенко, д-р О. Черняхівський, В. Б. Антонович, П. Г. Житвцький та 
М. В, Лисенко. Лише про відношення О. Бородая до О. Кониського ми ні
чого ближче не знаємо.

24 Op. cit., стор. 245.
30 У листі до Драгоманова (березень 1891) Кониський писав» « . . .  той 

рік у марті я вельми був занедужав і мусів кинути всяку роботу. . .  І досі 
як слід я не видужав і не маю надії видужати» (М. Возняк, Драгоманов у  
відновленій «Правді». За сто літ, Київ 1930, кн. 6, стор. 320). У червні 1893 
року Кониський знов писав М. Драгоманову: « . . .  Зимою цього року (1892-3) 
я тяжко занедужав...»  і повідомляв його, що «на довгу дорогу здоров’я 
не стане» (для поїздки на зустріч з М. Драгомановим). . .  там же стор. 324. 
З того часу майже всі листи Кониського переповнені наріканням на стан 
здоров’я.

31 До Б. С. Познанського М. В. Лисенко писав у листі від 10 студня 
(грудня ст. ст. — прим. М .А.) 1900 року: « . . .  29 ноября (ст ст„ — прим. — М.
А.) помер Олександер Якович Кониський: був слабував на запалення лег
ких, але не тяжко; помер же від паралічу серця. Багацько дуже було він
ків з рідних міст українських — від одесян, чернігівців, киян різних фрак
цій, харківців, — всі з українськими написами. Не вельми багато йшло за 
труною, але молодь несла труну на руках до самої домовини. 6-7 прамов 
було при домовині на українській мові виключно; я теж дещо промовив.
. . .  Втрата у нас з його смертю велика, не так як якого талановитого пись
мовця, але як великого працьовника і організатора...»  Тут можна добачу- 
вати і натяк на вклад О. Кониського у Загальну Всеукраїнську Органі
зацію.


