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Любов МЕРЖВИНСЬКА (Колодяжне)

МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ. 
ЧОТИРИ ЛИСТИ 

ДО ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 

   

У спогадах Ізидори Косач-Борисової (най-
молодшої сестри Лесі Українки) під наз-

вою «Колодяжне», надрукованих у журналі укра-
їнської діаспори у США «Наше життя» за жов-
тень 1952 року є такі слова: «Порожніх розмов 
«про погоду», чи пліток у нас в родині ніхто не 
любив. Тому товариства людей, що інших вищих 
інтересів не мають, батьки наші уникали». Вони 
можуть бути характеристикою стосунків родини 
Косачів з Модестом та Зінаїдою Левицькими. Пе-
тро Антонович та Ольга Петрівна радо приймали 
подружжя в Колодяжному, мали тотожні погля-
ди на політичне, громадське, літературне життя 
в Україні, підтримували один одного у життєвих 
негараздах. Спілкування з виїздом подружжя Ле-
вицьких з Волині не перервалось, лише набуло 
епістолярної форми. У фонді № 28 відділу ру-
кописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України зберігаються чотири листи Моде-
ста Левицького до Олени Пчілки: за 1897 (1 лист, 
№ 1228), 1898 (2 листи, №№ 1229, 1230), 1901(1 
лист, № 1231) роки з м. Окни на Поділлі, куди 
Модест Пилипович переїхав на службу після Ко-
веля. Вони проливають деяке світло на життя, 
світогляд, історію творів знаменитої постаті в 
культурі України.

У листах Левицький наділяє Ольгу Петрівну 
теплими епітетами, називаючи її щирою і сер-
дешною людиною, у двох перших листах − ша-
новною і дорогою кумою. «Воспреемница», як 
у церковних метричних книгах звучить звання 
хрещеної матері, у кореспонденції від 21 листо-
пада 1897 року дізнається про плани Модеста 
Пилиповича стосовно майбутнього навчання ді-
тей. Левицький повідомляє, що «Діти наші тепер 
здорові».

З листів з перших уст дізнаємося про матері-
альне становище родини Левицьких. Живуть на 
те, що Модест Пилипович заробляє лікарською 
практикою, щось отримує в економії князя Га-
гаріна, має підмогу від «комори». Підтверджен-
ням спогадів про безкорисливість лікування 
Модестом Пилиповичем хворих є фраза з його 
листа: «За те часом і втіха є, коли де-якій небога 
подякує за поміч і за старання». 

Визнає авторитет Олени Пчілки, як досвідче-
ного літератора. Посилає їй свою «пробу пера», 
яку називає «помстою». Літературна спадщина 

Модеста Левицького вказує, що це оповідання 
«Дякова помста», датоване 18 березня 1898 року. 
Не впевнений у своїх силах, називає твір сла-
бенькою річчю, але сподівається на справедливу 
критику. Причину головно бачить у недосконало-
му володінні українською мовою. На пропозицію 
Олени Пчілки видати щось з популярної гігієни, 
знову жаліється на не дуже добре знання писем-
ної української. Причини зрозумілі − засилля ро-
сійщини, неможливість у навчальних закладах 
вчитися рідною мовою. Чекає словника, мабуть, 
українського. Щирий патріот, ганить видання 
Купчанка за продажність його Москві (Григорій 
Іванович Купчанко (1849 −1902) − буковинський 
етнограф, історик, політичний діяч другої по-
ловини XIX ст., видавець, журналіст. Монумен-
тальні роботи − «Буковина и еи русски жители» 
(1895), «Галичина и еи русски жители» (1896), 
«Угорська Русь та еи русски жители» (1897). Ви-
давав за свій кошт часопис «Звезда», працював 
у російськомовній газеті «Руська правда», газеті 
«Просвещение», яка продовжила попередні тра-
диції просвіти народу). Чекає на книги, які має 
надіслати Ольга Петрівна і дуже турбується, щоб 
вони не загубилися. Просить повідомляти про 
нові часописи. Радіє, що є надія на додатки до 
«Киевской Старины» українською мовою. Пла-
нує організувати «народну читальню», але боїть-
ся звертатися до Д[обродія] Науменка (Володи-
мир Павлович Науменко − учений-філолог, публі-
цист, редактор, етнограф, член української старої 
«Громади», громадський діяч, викладач словес-
ності 2-ї Київської гімназії, редактор «Киевской 
старины» (1893-1902), її видавець (1902-1906), 
близький приятель П. А. Косача, частий гість у 
Колодяжненському маєтку Косачів), щоб не по-
трапити під нагляд «якого соглядатая». Отож 
планує купити книги за свої кошти, зібрати щось 
вартісне для читання «по добрих людях».

Мимовільно (а, може, й ні!) у листах описує 
соціальне становище жителів Поділля. Нам слід 
читати: всієї України. Якщо під час затяжних до-
щів бочку води везуть двома парами волів, то як 
доставити хворого до лікаря!

У колі захоплень Модеста Левицького є й 
таке: композиторство. У листі від 19 березня 
1898 року просить Олену Пчілку показати «про-
бу ліри» Миколі Лисенку.
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Як близькому другові, Модест Пилипович 
звіряє Ользі Петрівні свої побутові проблеми. 
Рветься до Києва, «бо там і alma mater, і рідна 
мати […]проживає, і батькові кості лежать, і ді-
ток можна було-би скрізь всю премудрість пере-
тягнути», але важко здобути місця. Олена Пчілка, 
яскраво описавши красу рідної їй Полтавщини, 
її «чесних і добрих» людей, обіцяє «примости-
ти» його на службу туди. Спочатку Левицький 
відмовляється, мотивуючи невигодами переїзду, 
вважає Гадяч чужиною. Згодом сам перепитує: 
«Чи не було Вам звідти якої одповіді? Бо до мене 
вони нічого не писали.» У деталях розповідає 
про кір у сина, посилає найщиріші вітання і вино 
Петру Антоновичу, просить його рекомендацій 
для працевлаштування сестри дружини. Знаючи 
захоплення Косачів садівництвом, майже весь 
лист за 1901 рік присвячує мистецтву вирощу-
вання дерев. Навіть дізнаємося, що чекає приїзду 
«коллеги, панночки Вашої» (все вказує на доньку 
Олени Пчілки Ольгу, котра навчалася у Петер-
бурзькому медичному інституті). Як лікар, щиро 
бажає адресатці «і всім Вашим»: «Будьте здоро-
венькі».

Листи публікуються вперше з дозволу відді-
лу рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України зі збереженням лексичних, 
фонетичних, орфографічних особливостей ори-
гіналів. 

 Окны. 21/XІ 1897    
Щиро дякую Вам, шановна і дорога кумо, за 

Ваш ласкавий лист і за готовність дати мені 
поміч. Лехче і веселіше жить на світі і більш 
энергіи маеш до роботи, знаючи, ще е такі щирі 
й сердешні люде, котрі і словом, і ділом помо-
жуть у трудній та лихій годині. Дай Вам, Боже, 
здоровья і всякого добра за Вашу ласку і прихиль-
ність. 

Подумавши добре і обсудивши з жінкою всі 
резони і pro i contra переходу на службу до Гадя-
ча, постановилисьмо сидіти такі в Окнах, а се за 
для таких уваг:

1) поки наші хлопці ще малі, то можемо 
жити і у селі, себ−то в Окнах; вже як пора при-
йде вчити іх, то треба буде шукати служби у 
місті, та у такому, де є гімназія. А відомо мені, 
що у Гадячі гімназії нема. Оцеж виходить так, 
що прийшлося-б нам через літ 4-5 втікати і з Га-
дяча кудись до гімназиі.

2) Матерьяльні обставини (а і це для нас має 
велику вагу, бо жиемо лиш тим, що я зароблю) 
здается мені однакові як тут, так і там, бо тут 
я маю 900 р. від казни, та ще від економіі князя 
Гагарина 300 р. і комору − сеж вийде так самі-
сенько, як і у Гадячі. 

3) Як Ви самі, здоровенькі, пишете, що хочь 
у Гадячі і ліси, і гори, і води гарні і люде чесні і 

добрі, а все-ж Ви-б за кару почитали, як-би Вас 
туди засадили на довге проживання, так сеж 
Ваша Батьківщина, а наша − Поділля, хоч не 
Балтській повіт, а всеж-таки близько, ближче, 
як з Гадяча. Правда, вся Украйна люба нам, бо ми 
еі діти погані, а всеж чоловікові веселіше жити 
у тому кутку, де він вродився і зріс. От у Київ то 
за кілька років ми-б охоче перебрались, бо там і 
alma mater, і рідна мати моя проживає, і бать-
кові кості лежать, і діток можна було-би скрізь 
всю премудрість перетягнути.

А тим часом нехай вже побудемо тут. Як-би 
Ви знали, як то тяжко по циганському мандру-
вати з місця на місце зо всіма бебехами, скільки 
то добра пропадае, нищиться, а скільки клопоту 
і замороки! Сиділисьмо рік у Курській губ., пів-
третя року у Ковлі, щей року не добули в Окнах − 
то аж страх бере, як подумаєш, що знов кудысь 
треба збиратись; обдереш потилицю, чухаючи 
еі, міркуючи, тай махнеш рукою − нехай вже 
буде, як е. Хвалити Бога нужди і великої недо-
годи не маємо; клімат добрий; роботи багато 
− та де-ж будуть дурно гроші платить? И со-
ромно було-би мені, ще не старому, втікати від 
роботи. За те часом і втіха е, коли де-якій небога 
подякує за поміч і за старання.

Книжочок Ваших я досі не получив і дуже бо-
юся, чи не пропали вони часом? Чи Ви їх висла-
ли заказною бандеролью, чи простою? В Окнах 
вони не могли пропасти, а хиба у Києві, або де в 
дорозі. Дуже жаль буде, як скоро вони пропали. 
До Д. Науменка тепер не буду писать прошення, 
а лучше вже як буду у Києві, то пійду до него; 
бо боюся, що-бы часом з тою офіціальністью 
не надбати собі лиха: ще назначать мені якого 
соглядатая − попа, або станового (бо може це 
вже будуть називати «народною читальнею», а 
з такою читальнею то чисті злидні, як кажуть 
поляки: wigcei smrjdu, нiz pociechy), так може 
нехай лучше я позбираю трохи книжочок по до-
брих людях, трохи покуплю на свої гроші, тай 
буду давати добрим людям читать те,що вар-
то читать, а не те релігіозно-нравственне і т.п. 
дрантя (вибачайте за слово), котре «допущено».

Написати що-небудь з популярної гігієни на 
україньській мові постараюся, лиш не тепер, бо 
дуже часу не маю, а треба багато подумати, 
щоб вийшло що-небудь путне, а не аби-як; яка ця 
мова вийде − судіте з сего листу.

Просю Вас дуже, як довідаетесь, що пропу-
стять до нас з поза кордону якусь часопись, дай-
те мені знати. Видання обидва Купчанка, правду 
Ви сказали, ultra-руссофільські, сказав-би я plus 
russes, que les cafzaps. Князь Гагарин розсказував 
мені, що він трохи знае Купчанка: був то колись 
ліберал і руссофоб, а потому відрікся своїх погля-
дів і поклонився Москві і за те получае тепер від 
неї субсідію. Поляки у Галиціи кажуть, що его 
часописі то «moskiewskie ruble».
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Лист М. Левицького до Олени Пчілки. 21.11.1897 р.
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Лист М. Левицького до Олени Пчілки. 19.03.1898 р.
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Лист М. Левицького до Олени Пчілки. 31.03.1898 р.
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Лист М. Левицького до Олени Пчілки. 24.08.1901 р.
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Словаря мені дуже хочется, але боюся, щоби 
не пропали гроші, як не пропустять его через 
кордон.

Не памятаю від кого я чув, що ніби Д. Наумен-
ко старается, щоб позволили видавати додатки 
до «Кіевской Старини» на украіньскій мові і ні-
би-то є надія, що позволять. Чи сему правда?

Діти наші тепер здорові; жінка трохи каш-
ляе, але далеко не так, як у Ковлі.

Будьте здорові. Од щирого серця витаєм Вас 
і всіх Ваших. Дай Боже дочекати побачити Вас 
всіх у доброму здоровьі на Різдвяні свята. 

Левицкій

Окни. 19.ІІІ. 1898
Шановна і дорога кумо!
Посилаю Вам мою пробу пера. Сам чую, що 

це дуже слабенька річ; але будьте ласкаві, виска-
жіть мені свій нелицеприятний суд, памятаючи, 
що щирший друг, хто нас по заслузі ганить, ніж 
той, хто з ласки хвалить.

Може-бим-ся постарав опрацювати луч-
ше і тему-бим вибрав ширшу, як-би мені лехче 
було орудувати украіньською мовою: на ній я не 
звик писати, особливо без словника. А propos: чи 
вийшла вже друга частина словника Науменка?

Як-що можете і зхочете, то виправте, будь-
те добрі, в цій писанині, коли варто виправляти.

Ще просьбу маю: оцю мою пробу ліри будьте 
ласкаві покажіть шановному Миколі Віталіеви-
чови; нехай він скаже, чи мае вона яку музикаль-
ну вартість, чи ні?

Спасибі Вам, що стараетесь примостити 
мене на службу у Гадяч, дай Вам Боже здоров-
ля; ми були-б раді туди перебратись, бо тут з 
нудьги можна чисто пропасти. Чи не було Вам 
звідти якої одповіді? Бо до мене вони нічого не 
писали.

Наш інспектор з Камянця писав мені, що за 
рік вже напевне заведуть в Ю.-З. краї земство, 
але не таке, як скрізь, но з великими ограниче-
нями: не буде земських собраній, а управа буде 
«по назначенію» від адміністрації. Дивуеся він 
(і я з ним), на що таку комбінацію називають 
«Земством», а не поліцейськім управленем? 
Прийдеться, либонь, втікати мені від такого 
земства, бо вже певне поназначають в управу 
таких штык-юнкерів або гвардії корнетів, що 
сором буде. Дуже-б нам хтілось перебратись у 
Київ, та все не трапляеться місця, відколи вже 
стараемось; вже, мабуть, це повік буде для нас 
pium deziderium.
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Погода у нас погана, а болото таке, що не 
повірите: бочку води везуть двома парами волів! 
Через таку погоду і мені далеко менше роботи в 
больниці, бо слабі хиба декотрі верхи приіздять, 
а возом ніяк не можна. Для того-ж і здумав я 
тепер написати оцю помсту; як-би не болото, 
то не було-б часу.

Вітя здоров. Жінка покашлюе, але здаетця 
мені, що вона наче починае трохи поправлятись.

Ну, будьте здоровенькі; дай Боже Вам і всім 
Вашим веселих і щасливих свят. Щиро жичливий 
Вам

М. Левицкий

Окны. 31 Марта 1898 г.
Многоуважаемая Ольга Петровна!

Посылаю Вамъ при верной оказіи гостинца, 
нашого местного вина; хоть не въ самыхъ Ок-
нахъ оно производится, но очень близко, всего 25 
верстъ отъ насъ. Пейте на здоровье, проводите 
праздники весело, въ добромъ здоровіи. Верно Пе-
тръ Антоновичъ теперь у Васъ; и его сердечно 
поздравляю съ наступающими праздниками.

У насъ начинается помаленьку весна, но по-
года еще очень непостоянная и перепадаютъ 
дожди, такъ что наша грязь никакъ не можетъ 
высохнуть надлежащимъ образомъ.

Витя нашъ недавно перенесъ четвертую за 
эту зиму болезнь: корь;и хоть она была у него 
въ легкой форме, но бедный мальчикъ очень поху-
делъ и побледнелъ. Эпидемія кори у насъ сильная, 
сопровождается очень тяжкими осложненіями: 
крупомъ, воспаленіемъ легкихъ, тяжелыми пора-
женіями глаз и др и не мало унесла маленькихъ 
жизней. Такой тяжелой коревой эпидеміи я не 
виделъ, хотя уже наблюдалъ за свою 6-летнюю 
практику 3 такихъ эпидеміи.

Жена моя все по прежнему кашляетъ; из-за 
плохой погоды должна почти постоянно сидеть 
въ хате; я съ нетерпеніемъ жду настоящей вес-
ны, возлагая большіе надежды на благотворное 
вліяніе воздуха и солнца на ея здороровіе.

Старшая сестра жены, служащая ныне по 
монополіи, подала прошеніе о предоставленіи ей 
места на телеграфе; при чемъ, такъ какъ будутъ 
собирать о ней справки, то она сослалась на то, 
что Петръ Антоновичъ ее хорошо знаетъ. Поэ-
тому мы очень просимъ Петра Антоновича, если 
его запросятъ о ней, дать по возможности хоро-
шій отзывъ.

Если не переменится въ скоромъ времени 
наша судьба и мы останемся въ Окнах, то я 

хочу осенью взять отпускъ на 2 месяца для усо-
вершенствованія и пополненія своихъ знаній и 
переселимся на это время въ Киевъ (Октябрь и 
Ноябрь); такой отпускъ мне уже обещан моимъ 
начальствомъ; у меня много прадпріятій назрело 
въ связи съ этой поездкой, но о нихъ пока боюсь 
слишкомъ много думать, чтобы после не разоча-
роваться неудачами. 
Будьте здоровы. Нашъ искренній привет всемъ 

Вашимъ.
Преданный Вамъ

Левицкий.

Окны. 24/VIII 1901
Високошановна Ольга Петровна!

У питомнику Кн. Гагаріна тепер е невелич-
кий запас деревець 2 і 3-літніх. Я просив лиши-
ти для Вас де-кілька з кожного сорту, але вони 
мабуть цего не зможут зробити, бо заказів по-
ступає сила велика. Тому-ж-то спішу написати 
Вам: коли бажаєте деревець, то швиденько на-
пишіть, хоч мені, хоч безпосередно у пітомник: 
скілько і яких дерев Вам треба (по торішнему 
прейс-куранті) та дозвольте, колиб не оказалось 
зазначеного сорту замінити його іншим, най-
ближчим до бажаного.

Ще мають вони у питомнику т. зв. перестар-
ки, себто, старійші деревця (4-5 літні) але іх з пі-
томніка висилають дуже неохоче, бо вони брако-
вані. Брак невеликий, напр: трохи кривий штамб, 
або не стае 1-2 гилок у кроні − такі дерева вони 
віддають по 25 коп. але дуже неохоче що-б не 
псувати репутацію питомника. Ті браковані пе-
рестарки безперечно расові і чисті сорта. Але 
трохи не так виглядають з декоративного боку, 
як вимагає чиста помологія. За те родитимуть 
швидко − на другий рік.

Але мороки з ними більше. Бо чим старійше 
дерево, тим воно лехче пропадає при пересадці.

На мою думку − зробіть пробу: випишіть ½ 
нормальних, а ½ перестарків. Тілько поспішайте 
з заказом, а на місці звеліть зараз, заздалегідь 
покопати ямки, щоб вистоялись яко мога. 

Ждав я колеги, панночки Вашої, та не діж-
дався; мабуть вже у Боярку до нас коли загляне, 
як що доведеться нам там жити.

Будьте здорові. Щиро витаем Вас, Петра Ан-
тоновича і всю Вашу родину. Щиро поважаючий 
Вас

М. Левіцький


